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Ключови умения 
 

 Оперативно управление 

 Развитие на бранд и продуктови категории 

 Финанси 
 

 Продажби 

 Обучение 
 

Work Experience 

 
2014 - 

 
Директор Търговия и маркетинг – Петрол АД 
Член на Управителния съвет 
 
Директно управление и контрол върху търговската и маркетингова политика на дружеството. Дефиниране на пазари 
и бизнес стратегии на горива и негоривни продукти. Управление процеса за развитие на партньорски процедури и 
договори. Пълен оперативен контрол на мрежа от 340 търговски обекта.    
 
 
2013 - 2014 

Мениджър бизнес развитие – Еко България ЕАД 

 

Разширяване на продуктовия обхват на дружеството и печалбите. Идентифициране на нови пазари и привличане на 
нови клиенти. Проучване на нови бизнес възможности, определяне на потенциални търговски обекти. Подготовка и 
организиране на преговори с потенциални клиенти. Предварителен анализ на потенциала на търговски обекти. 
Планове за развитие и стратегии за нови търговски обекти. 

 
 
2007 - 2013 

Регионален оперативен мениджър – Еко България ЕАД 

 

Мениджмънт и оперативен контрол. Непосредствено управление на 22 бензиностанции в югозападна България. 
Подбор, обучение и контрол на управителите на бензиностанции. Въвеждане и контрол върху изпълнението на 
стандартите на компанията, бюджети за гориво, както и бюджети негоривен бизнес. Връзка с държавни и общински 
институции относно търговски лицензии и разрешения.   
 
2006 - 2007 

Регионален представител Корпоративни клиенти (продажби чрез използване на карти при отложено 
плащане)  – Еко България ЕАД 

Организация и разрастване продажбите на карти. Връзка с корпоративни клиенти. Развитие на програми за видове 
кешови и безналични плащания. Кредитен контрол. Обучение на персонал.              
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2005 - 2006 

Зонален мениджър – Петрол АД 

Мениджмънт и контрол на бензиностанции в зона Западна България; Непосредствено ръководство на 12 регионални 
мениджъри и ръководители на проекти; Отговорност за работата на бензиностанции; Управление човешки ресурси 
 
 
2003 - 2005 

Регионален мениджър – Петрол АД 

Управление и контрол на бензиностанции в София и северната част на Софийска област; Непосредствено 
ръководство на 14 управители на бензиностанции; Отговорност за правилната работа на бензиностанциите; 
Управление човешки ресурси 
 
2002 - 2003 

Инструктор по експлоатацията (обучаващ) – Петрол АД 

Теоретично и практическо обучение на новоназначени служители; Отговорности, свързани с подготвителни действия 
и отваряне на нови бензиностанции; Управление човешки ресурси 
 
2002 - 2002 

Мениджър търговски обект – Петрол АД 

Отговорности по съхранението и запазването на стоки и горива; Водене на документацията; Прилагане на добрите 
практики във финансовото управление и управление човешки ресурси 

 
2001 - 2002 

Счетоводител – МССУРТД ООД 

Управление на парични операции. Пълни счетоводно доклади (месечни и годишни); Връзка с държавни и общински 
институции. 

 
 

Образувание/Обучения

 
1995 - 1999 

Университет за национално и световно стопанство 

Бакалавър по макроикономика 

 

1999 - 2000 

Магистър по макроикономика 
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2003 
Вариант Б /Център за развитие на организации/  
 

 “Връзка с клиенти или удоволствието на продаваш” 

 
2008 
Българска стопанска камара 
“Решения и управление на риска” 
  

2011 
ICAP България 
“Комуникативни умения и умения за водене на преговори”  

 
2014 
Dale Carnegie Education  
“Перфектното представяне на продажбите” 

 
 

Езици 
 

Български (роден), Английски, Руски 
 
 


