НИЕ ЩЕ ВИ ПОМОГНЕМ ДА ПОСТАВИТЕ НАЧАЛОТО НА СВОЯТА КАРИЕРА
В ОБЛАСТТА „ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ“
ПРОГРАМА
22-26 ноември 2021
22.11.2021
9.30 – 11.30 часа Откриване на Програмата, представяне на програмата и лекторите и
въведение в темата Връзки с инвеститорите
16.00 – 18,00 часа Модул 1: Капиталови пазари – функции и инструменти.
Инвестиционни посредници, видове инвеститори и институции на капиталовия пазар.
Лектори: Стоян Николов, Управител на ПФБК ЕООД, Даниела Пеева, Председател на
УС на АДВИБ
23.11.2021 г.
9.30 – 11.30 Модул 2: Основи на IR Мениджмънта. Роля на мениджъра по връзки с
инвеститорите, взаимоотношения с останалите участници на капиталовия пазар
16.00 – 18.00 Модул 2: Основи на IR Мениджмънта. Роля на мениджъра по връзки с
инвеститорите, взаимоотношения с останалите участници на капиталовия пазар
Лектори: Даниела Пеева, Председател на АДВИБ, София Аргирова, член на УС на
АДВИБ
24.11.2021 г.
9.30 – 11.30 Модул 3: Основи на счетоводството на публична компания, финансов
анализ, одит и одитни комитети
16.00 – 18.00 Модул 3: Основи на счетоводството на публична компания, финансов
анализ, одит и одитни комитети
Лектори: Доц. д-р Атанаска Филипова-Сланчева и Анелия Тумбева – регистриран
одитор и член на одитни комитети на публични компании.

25.11.2021 г.
9.30 – 11.30 Модул 4: Национална и европейска правна рамка на IR регулацията.
Нормативни задължения за оповестяване на информация
16.00 – 18.00 Модул 4: Национална и европейска правна рамка на IR регулацията.
Нормативни задължения за оповестяване на информация
Лектори: Иван Даскалов, АДВИБ, Данил Джоргов, АДВИБ и Александър Цветков
26.11.2021 г.
9.30 – 11.30 Модул 4: Вътрешна информация и инсайдерство
Лектори: Иван Даскалов, АДВИБ, Данил Джоргов, АДВИБ и Александър Цветков
16.00 – 18.00 Модул 5: Нефинансови комуникации с акционери, анализатори, медии и
заинтересовани лица. Корпоративна устойчивост
Лектори: Даниела Пеева, Председател на УС на АДВИБ и проф. дикн. Бистра Боева,
член на Националната комисия по корпоративно управление
29.11.2021 г. ИЗПИТ
10.00 – изпращане на теста до участниците
11.00 – получаване на теста от участниците

АСОЦИАЦИЯ НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ВРЪЗКИ С
ИНВЕСТИТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

КОИ СМЕ НИЕ

Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България е професионална
организация, която обединява над 120 директори за връзки с инвеститори, като лица,
осъществяващи непосредствен контакт между корпоративните ръководства
и
инвеститорите и заинтересованите лица. Като професионална организация,
извършваща своята дейност на българския капиталов пазар АДВИБ се стреми да
повишава квалификацията на своите членове, да способства за подобряване на
инвестиционния климат в България и въвеждане на високи стандарти за представяне
на българските публични компании пред инвеститорите в страната и чужбина.
НАШАТА ДЕЙНОСТ
АДВИБ е активен участник на българския капиталов пазар, основен коректив при
промени в нормативната уредба и имплементиране на европейското законодателство.
Нашата дейност е насочена към повишаване на професионалната квалификация на
директорите за връзки с инвеститорите и всички комуникиращи лица с инвеститори,
институции на капиталовия пазар с цел подобряване на добрите практики за
разкриване на информация и прозрачност относно дейността на публичните дружества

и други емитенти на ценни книжа. Активно си сътрудничим със всички институции и
участници на капиталовия пазар в България. Заедно с нашите национални партньори,
се стремим да превърнем България едно по-привлекателно място за инвестиране.
В 16 годишната си история сме провели на 80 публични мероприятия – кръгли маси,
конференции, семинари, годишни срещи и обучения; 4 международни конференции с
участници от над 15 страни.

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ НАС

Ако искате да получавате своевременно информация за най-важни събития на
капиталовия пазар, да повишавате своята квалификация или просто да сте част от
общността на директорите за връзки с инвеститорите в България можете да се
свържете с нас.
гр. София, ул. Три уши 6, ет. 2, офис 6 Тел: 02/9882413 Електронна поща:
info@abird.info Web: www.abird.info

Ние сме и в социалните мрежи:

Л Е К Т О Р И:
СТОЯН НИКОЛОВ, УПРАВИТЕЛ НА ПФБК ЕООД
stoian.nikolov@ffbh.bg
Стоян започва работа за ПФБК през 2005 г. като брокер на ценни
книжа, а през 2009 г. става управител на дружеството. Преди това
работи за две от водещите банки в България – ПИБ и
Райфайзенбанк. Завършва висшето си образование в УНСС и има
специализация в САЩ. Стоян участва в множество сделки по
придобивания, публични предлагания на БФБ-София, процедури по двойно листване
на емисии и други финансови операции. Лектор в Junior IR Class 2019 и 2020 г.
ДАНИЕЛА ПЕЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС АДВИБ И ДВИ НА „МОНБАТ“ АД
d.peeva@irsbg.info
Даниела Пеева е магистър по право от СУ „Св. Климент
Охридски“. Притежава диплом CPD от London School of
Economics and Political Science (LSE), специалност Business,
International Relations and the Political Economy.
От 2005 г. е председател на УС на АДВИБ и управляващ съдружник на Инвестър
Рилейшънс Сървисис ООД - компания, специализирана в предоставянето на
професионални правни, IR услуги и консултации, свързани с корпоративното
управление на публични компании и други емитенти на ценни книжа. Член на High
Level Forum Capital Market Union към Европейската комисия, член на Corporate

Finance Standing Committee (CFSC) на Европейския орган за ценни книжа и пазари
(ESMA) и член на Corporate Events Group (CEG) към Европейската централна банка
(ECB) - Advisory Group on market infrastructures for securities and collateral.
Председател от името на АДВИБ на Национална комисия по корпоративно
управление. Даниела Пеева е арбитър при Софийски арбитражен съд при сдружение
"Международна асоциация за правосъдие и арбитраж". Лектор в Junior IR Class 2019
и 2020 г.
СОФИЯ АРГИРОВА, ЧЛЕН НА УС НА АДВИБ И ДВИ НА БИЛБОРД АД
sofia.argirova@gmail.com
София е юрист с дългогодишен опит и насоченост капиталови
пазари и тяхната регулация. Мениджър по връзки с
инвеститорите, корпоративно управление и устойчиво развитие
с опит над 15 години за големи български публични компании.
Лектор и модератор на множество обучения, семинари и
конференции на Асоциацията на директорите за връзки с
инвеститорите в България. Член на УС на АДВИБ. Лектор в
Junior IR Class 2019 и 2020 г.
ДОЦ. Д-Р АТАНАСКА ФИЛИПОВА-СЛАНЧЕВА, УНСС,
ФАКУЛТЕТ, КАТЕДРА "СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ"

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН

afilipova@auditconsult.bg
Атанаска Ивова Филипова - Сланчева e преподавател в УНСС към
катедра „Счетоводство и анализ“ от 2005 г. Завършва висшето си
образование в УНСС, гр.София – Бакалавър по Счетоводство и
контрол през 2001 г. и Магистър по Международни икономически
отношения през 2003 г. Придобива научна степен „доктор“ (2014 г.)
по научна специалност: 05.02.07 “Счетоводна отчетност, контрол и анализ на
стопанската дейност“. Тема на дисертационния труд: “Счетоводството като
информационно-контролна система при управлението на кредитния риск в банките”.
Хабилитиран доцент е от 2018 г. по научна специалност “Счетоводна отчетност,
контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност във финансовия
сектор)“.
От 2010 г. е дипломиран експерт счетоводител, регистриран одитор, член на
Института на дипломираните експерт – счетоводители в България. Контрольор е към
СККОУ на ИДЕС.
Провежда лекционни и практико - приложни занятия по следните дисциплини:
„Основи на счетоводството“; „Счетоводство“, „Обща теория на счетоводството“,
„Счетоводство на банките“, „Счетоводство на застрахователите“, „Финансовосчетоводен мениджмънт“, “Анализ на финансовите отчети на финансовото
предприятия“ и др. Специализирала е във Виена, Берлин и Братислава. Автор е на
редица статии в реферирани и индексирани научни списания и доклади пред
национални и международни конференции. Автор и съавтор е в студии,

монографии, учебници и сборници по счетоводство. Работи като изследовател в
международни, национални и университетски проекти. Лектор в Junior IR Class 2019
и 2020 г.
АНЕЛИЯ ПЕТКОВА – ТУМБЕВА, РЕГИСТРИРАН ОДИТОР И ЧЛЕН НА УС НА АДВИБ
atumbeva@gmail.com
Анелия Петкова-Тумбева е дипломиран експерт-счетоводител и
регистриран одитор, член на Института на дипломираните
експерт-счетоводители (ИДЕС) и член на Института на
вътрешните одитори в България (ИВОБ).
От 2015 г. е сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор.
През 2017 г. получава следдипломна квалификация от УНСС като Дипломиран
експерт-проверител на измами.
Притежава повече от 15 години опит в областта на капиталовите пазари и тяхната
регулация, корпоративното управление и повишаване на стандартите за разкриване
на информация. Член е на одитни комитети на публични дружества в страната. От
началото на 2019 г. Анелия е член на Асоциацията на директорите за връзки с
инвеститорите и работи активно в областта на одитните комитети на публичните
дружества. От октомври 2019 г. тя е член на УС на АДВИБ. Лектор в Junior IR Class 2019
и 2020 г.
ИВАН ДАСКАЛОВ, ГЛ. ЮРИСТ АДВИБ
daskalov@abird.info
Иван Даскалов, е магистър по право. Бил е главен експертюрист в отдел „Публични дружества, емитенти на ценни книжа
и дружества със специална инвестиционна цел”, Дирекция
„Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за
финансов надзор. Притежава близо 13 – годишен опит в
областта на регулиране на капиталовия пазар в България. От
юни 2018 г. е част от юридическия екип на АДВИБ. Съветник по корпоративно право
на множество публични компании. Съавтор на издаденото през 2019 г. „Ръководство
по прилагане на чл. 114, ал. 1 и следващи от ЗППЦК“. Член на Работна група 26
„Финансови услуги“ към Министерство на финансите. Лектор в Junior IR Class 2019 и
2020 г.
ДАНИЛ ДЖОРГОВ, ГЛ. ЮРИСТ АДВИБ
danil_d@abird.info
Данил Джоргов, магистър по право, работи в сферата на
инвестиционната дейност и капиталовите пазари от 15 години. В
периода 2004 г. – 2014 г. и 2017 г. – 2019 г. работи като експерт в
Управление „Надзор на инвестиционната дейност“ на Комисията
за финансов надзор. Професионалният му опит включва както

експертни, така и ръководни длъжности, които е заемал в кариерното си развитие.
През 2014 г. – 2017 г. работи като част от екипа на един от водещите в България
инвестиционни посредници. Познава действащото законодателство в сферата на
капиталовите пазари и тяхната регулация. Aктивно е участвал в създаването и
измененията на редица нормативни актове. От август 2019 г. е част от екипа юристи
на АДВИБ. Член на Работна група 26 „Финансови услуги“ към Министерство на
финансите. Лектор в Junior IR Class 2019 и 2020 г.
АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ, ГЛАВЕН ЮРИСТ АДВИБ
alexander_tz@abird.info
Александър Цветков – дългогодишен експерт – юрист и началник
отдел
„Правоприлагане“
на
управление
„Надзор
на
инвестиционната дейност“ на КФН. Александър Цветков е бил и
директор на Дирекция „Координация и политика на регулаторната
и надзорна дейност“ на КФН. От януари 2020 г. е част от екипа юристи на
Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България. Член на Работна
група 26 „Финансови услуги“ към Министерство на финансите.
Лектор в Junior IR Class 2020 г.
ПРОФ. ДИКН БИСТРА БОЕВА, КАТЕДРА МИО И БИЗНЕС В УНСС
bboeva2@unwe.bg
Проф. Боева е професор към катедра МИО и бизнес в УНСС. Доктор
е на икономическите науки и има магистърска степен по право.
Води курсове по международен мениджмънт, международен
бизнес и корпоративно управление в магистърска степен в България
и в други страни. Има множество публикации по въпросите на корпоративото
управление. Била е председател на надзорния съвет на ПФ Калиман (1996-1997),
както и член на съвет на директори на няколко български компании. През периода
1997 -2001 година е член на ДКЦКФБ . Понастоящем е член на НККУ. Проф. Боева е
член на консултационната група за развитие на частния сектор (PSAG). В качеството
си на член на PSAG консултира и обучава по въпросите на корпоративното
управление в много страни от Европа и Азия. През периода 2008- 2011 година е
член на Европейския Форум по Корпоративно управление към ГД Вътрешен Пазар на
ЕК. Член е на комитета по политика към еcoDA. Член на УС на Националната
комисия по корпоративно управление.

