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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 44/09 февруари 2023 година 

 

ПРОТОКОЛ 

№44 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 09 февруари 2023 година 

 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Вземане на решение за учредяване на Общинско търговско дружество „ИНДУСТРИАЛЕН 

ПАРК ДОБРИЧ“ ЕООД  и увеличение на капитала чрез непарична. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 44 – 1: 

  

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 51б ал. 

1 от Закона за общинската собственост, чл. 113, чл. 73 от Търговския закон, чл. 9, ал. 1 от 

Закона за индустриалните паркове и чл. 5, чл. 9, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 7, от Наредба за 

условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в 

търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански 

дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключване на договори за съвместна дейност: 

1. Учредява еднолично дружество с ограничена отговорност „Индустриален парк Добрич“ 

за неопределен срок, с едноличен собственик на капитала Община град Добрич и с 

капитал 100 000 (сто хиляди) лева, разпределен в 1000 (хиляда) дяла по 100 (сто) лева 

всеки един дял, със седалище и адрес на управление: град Добрич, ул. „България“ №12. 

2. Капиталът да се осигури в бюджет 2023 г. и да се внесе от Община град Добрич по 

открита набирателна сметка, което да се удостовери със съответния платежен документ.  

3. Утвърждава предмета на дейност на дружеството, а именно: Създаване, управление и 

развитие на индустриални зони и паркове, развитие и управление на недвижими имоти, 

строителство, придобиване, отдаване под наем или продажба на дълготрайни 

материални активи, покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими имоти на 

инвеститори за изграждане на търговски и промишлени предприятия; общо управление 

на индустриалните зони и паркове с цел печалба; консултантска, комисионна, 

спедиционна, рекламна, транспортна, маркетингова дейност; представителство и 

посредничество; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален 

или обработен вид в страната и в чужбина, стоков контрол и складова дейност; 

изработване и/или управление на проекти финансирани от национални и/или 

европейски източници, както и всякаква друга дейност незабранена от закона.  

4. Приема Учредителен акт на „Индустриален парк Добрич“ ЕООД. 

5. Избира за временен управител на „Индустриален парк Добрич“ ЕООД, за срок до 

провеждане на конкурс за избор на управител на дружеството – Емил Иванов Петров, 

образование: висше-магистър, икономист-маркетолог и предлага на Кмета на Община 

град Добрич да го назначи за временен управител. 

6. Възлага на Управителя Емил Петров да извърши действията по вписване на 

„Индустриален парк Добрич“ ЕООД в Търговския регистър към Агенция по 

вписванията. 

7. Дава принципно съгласие Община град Добрич да внесе в капитала на „Индустриален 

парк Добрич“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Добрич, ул. „България“ 

№12, непарична (апортна) вноска – недвижими имоти, нейна собственост, съгласно 

Закона за общинка собственост, Търговския закон и Закона за индустриалните паркове. 

Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на 



„Индустриален парк Добрич“, приет с Решение №36-19 от 28.07.2022 г. на Общински 

съвет град Добрич, както следва:  

72624.604.1058, /парцел I, кв. 320/ с площ 13328 кв.м, 72624.604.1059, /парцел II, 

кв. 320/ с площ 10001 кв.м, 72624.604.1060, /парцел III, кв. 320/ с площ 10524 кв.м, 

72624.604.1061, /парцел IV, кв. 320/ с площ 7501 кв.м, 72624.604.1062, /парцел V, кв. 

320/ с площ 4950 кв.м, 72624.604.1063, /парцел VI, кв. 320/ с площ 147 кв.м, 

72624.604.1064, /парцел VII, кв. 320/ с площ 30 кв.м, 72624.604.1065, /парцел I, кв. 321/ с 

площ 11549 кв.м., 72624.604.1066, /парцел II, кв. 321/ с площ 8347 кв.м, 72624.604.1067, 

/парцел III, кв. 321/ с площ 6595 кв.м, 72624.604.1068, /парцел IV, кв. 321/ с площ 7501 

кв.м, 72624.604.1069, /парцел V, кв. 321/ с площ 7500 кв.м, 72624.604.1070, /парцел VI, 

кв. 321/ с площ 7501 кв.м, 72624.604.1071, /парцел I, кв. 322/ с площ 8547 кв.м, 

72624.604.1072, /парцел II, кв. 322/ с площ 8001 кв.м, 72624.604.1073, /парцел III, кв. 

322/ с площ 8001 кв.м, 72624.604.1074, /парцел I, кв. 323/ с площ 22019 кв.м, 

72624.604.1075, /парцел II, кв. 323/ с площ 6504 кв.м, 72624.604.1076, /парцел III, кв. 

323/ с площ 8120 кв.м, 72624.604.1077, /парцел IV, кв. 323/ с площ 9001 кв.м, 

72624.604.1078, /парцел V, кв. 323/ с площ 9001 кв.м, 72624.604.1079, /парцел VI, кв. 

323/ с площ 28254, кв.м, 72624.604.1080, /парцел VII, кв. 323/ с площ 38 кв.м, 

72624.604.1081, /парцел VIII, кв. 323/ с площ 36 кв.м, 72624.604.1052, /парцел I, кв. 324/ 

с площ 16342 кв.м, 72624.604.1082, /парцел II, кв. 324/ с площ 13576 кв.м, 

72624.604.1083, /парцел III, кв. 324/ с площ 13561 кв.м, 72624.604.1084, /парцел I, кв. 

325/ с площ 11201 кв.м, 72624.604.1085, /парцел II, кв. 325/ с площ 5184 кв.м, 

72624.604.1086, /парцел III, кв. 325/ с площ 5047 кв.м, 72624.604.1087, /парцел IV, кв. 

325/ с площ 211 кв.м, 72624.604.1088, /парцел I, кв. 326/ с площ 7820 кв.м, 

72624.604.1089, /парцел II, кв. 326/ с площ 5000 кв.м, 72624.604.1090, /парцел III, кв. 

326/ с площ 5001 кв.м, 72624.604.1091, /парцел IV, кв. 326/ с площ 5001 кв.м, 

72624.604.1092, /парцел V, кв. 326/ с площ 7731 кв.м, 72624.604.1093, /парцел VI, кв. 

326/ с площ 2633 кв.м, 72624.604.1094, /парцел VII, кв. 326/ с площ 31 кв.м, 

72624.604.1054, /парцел I, кв. 327/ с площ 1072 кв.м, 72624.604.1095, /улица/ с площ 

31401 кв. м, 72624.604.1096, /улица/ с площ 10006 кв.м, всички с обща площ 343 814 

кв.м, в едно със съществуващите сгради. 

8. Възлага на Кмета на Община град Добрич да предприеме необходимите действия пред 

Агенция по вписванията за извършване на оценка на стойността на непаричната вноска 

по реда на Търговския закон. 

9. Възлага на Кмета на Община град Добрич да внесе изготвената оценка по т. 8 за 

утвърждаване от Общински съвет град Добрич и за приемане на решение за увеличение 

на капитала на „Индустриален парк Добрич“ ЕООД. 

10. Възлага на кмета и управителя и всички други последващи действия по изпълнение на 

решението. 

  

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

 „ЗА“ – 29; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                    (Виолета Йончева)   

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 



УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ 

 на  

„ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ДОБРИЧ“ ЕООД 

 

Днес, 09.02.2023 г., се състави и подписа този УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на 

Еднолично дружество с ограничена отговорност „ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ДОБРИЧ“, 

наричано по-нататък „Дружеството”.  

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1.  (1) Дружеството е еднолично, с ограничена отговорност, учредено съгласно 

Търговския закон на Република България. 

(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от имуществото на собственика на 

капитала. 

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на собственика, а отговорността на 

едноличния собственик за задълженията на дружеството е ограничена до размера на 

уставния капитал.  

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ 

Чл. 2. (1) Фирменото наименование на дружеството е „ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК 

ДОБРИЧ“ ЕООД, което се изписва на латиница: „IINDUSTRIАL PARK DOBRICH” Ltd. 

(2) Фирменото наименование на дружеството и адреса на управлението му се посочват 

във всички негови документи. 

Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е област Добрич, община Добрич, гр. Добрич. 

(2) Адресът на управление на дружеството е област Добрич, община Добрич,  гр. 

Добрич, ул. „България” №12.  

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

Чл. 4. (1) Дружеството има следния предмет на дейност: Създаване, управление и 

развитие на индустриални зони и паркове, развитие и управление на недвижими имоти, 

строителство, придобиване, отдаване под наем или продажба на дълготрайни 

материални активи, покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими имоти на 

инвеститори за изграждане на търговски и промишлени предприятия; общо управление 

на индустриалните зони и паркове с цел печалба; консултантска, комисионна, 

спедиционна, рекламна, транспортна, маркетингова дейност; представителство и 



посредничество; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален 

или обработен вид в страната и в чужбина, стоков контрол и складова дейност; 

изработване и/или управление на проекти финансирани от национални и/или 

европейски източници, както и всякаква друга дейност незабранена от закона.   

(2) Дружеството ще извършва дейностите, включени в предмета му на дейност, за 

които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, 

само след получаване на съответното разрешение, лиценз или регистрация. 

СРОК 

Чл. 5. Дружеството е учредено за неопределен срок. 

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО 

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е с номинална стойност 100 000 (сто хиляди) лева, 

разпределен в 1000 (хиляда) дяла, по 100 (сто) лева всеки един дял; 

(2) Към момента на подаване на заявлението за вписване на този учредителен акт в 

търговския регистър  към Агенция по вписванията е внесен пълният размер на 

капитала. 

 

Чл. 7. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Община град Добрич.  

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 

Чл. 8. (1) Органи на дружеството са: 

1. Общинският  съвет като едноличен собственик на капитала; 

2. управител; 

Чл. 9. (1) Дружеството се управлява и представлява от Управител.  

(2) Управител на дружеството е лице, което не е регистрирано като търговец по 

смисъла на Търговския закон. 

(3) Управителят се определя след конкурс и по решение на Общински съвет град 

Добрич.  

Чл. 10. (1) Общинският съвет, упражняващ правата на общината като едноличен 

собственик на капитала на дружества с ограничена отговорност, взема решения 

относно: 

1. приемане, изменяне и допълване учредителния акт на дружеството; 

2. образуване, преобразуване и прекратяване на дружеството; 

3. увеличаване или намаляване на капитала; 



4. приемане анализ на стопанската дейност, годишния финансов отчет и баланса 

на дружеството; разпределение на печалбата и нейното изплащане; 

5. назначаване и освобождаване на регистрирани независими одитори за 

проверка на годишния финансов отчет по предложение на управителя, след направено 

предварително проучване и представяне на Кмета на Община град Добрич на най-

малко две оферти; 

6. утвърждаване ежегодната бизнес задача на дружеството; 

7. избиране на управител, освобождаване от отговорност; 

8. одобряване на бизнес програмата; 

9. откриване или закриване на клонове; 

10. участие в други търговски дружества и одобряване на проектоустава или 

проекта на дружествения договор; 

11. придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху 

тях; 

12. предявяване искове на дружеството срещу управителя и назначаване 

представител за водене на процеси срещу него; 

13. допълнителни парични вноски; 

14. придобиване или разпореждане с дялове и акции, собственост на 

дружеството в други дружества; 

15. сключване на договори за заем, респ. кредит от дружеството и съответното 

обезпечаване чрез залог или ипотека върху дълготрайните му активи; 

16. назначаване ликвидатори при прекратяване на дружеството и определяне 

срока на ликвидацията; 

17. даване на разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с 

която се признават задължения или се опрощава дълг; 

18. даване на разрешение за сключване на договори за съвместна дейност; за 

поемане на менителнични задължения; 

19. решаване и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона 

или от учредителния акт на дружеството. 

(2) Общинският съвет може да взема решения по всеки друг въпрос, отнасящ се 

до управление на дружеството, който не е от компетентността  на друг орган. 

(3) За взетите решения по ал. 1, т. 3, т. 7 предложение първо и т. 11 се съставя 

протокол в обикновена писмена форма. 



Чл.  11. Кметът на общината упражнява следните определени му от Общинския съвет 

правомощия на едноличния собственик на капитала в дружеството:  

1. сключва договора за управление с управителя; 

2. сключва договор за ликвидация с ликвидатора; 

3. предприема пред органи на власт действия в защита интересите на Община град 

Добрич в качеството й на едноличен собственик на капитала в търговското дружество; 

4. дава съгласие за сключване на договори за задължително застраховане на 

имущества. 

5. назначава контрольор на дружеството, ако спецификата и финансовото му 

състояние налагат това. Контрольорът следи за спазването на учредителния акт, за 

опазване на имуществото на дружеството и дава отчет пред едноличния собственик на 

капитала. 

 

Чл. 12. (1) Управителят на дружеството има следните правомощия: 

1. организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, Наредба за 

условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в 

търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в 

граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключване на договори за 

съвместна дейност, в съответствие с учредителния акт, решенията на Общинския съвет 

град Добрич и на едноличния собственик на капитала Община град Добрич.  

2. представлява дружеството; 

3. осъществява правомощията на работодател по отношение на работещите в 

дружеството; 

4. решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото 

събрание. 

5. осъществява оперативното ръководство на дружеството и осигурява 

стопанисването и опазването на неговото имущество. 

(2) Управлението се възлага с договор за управление, сключен между Кмета на 

Община град Добрич и съответния управител. 

(3) Договорът за управление урежда:  

1. Задълженията, функциите, задачите и пълномощията на управителя, както и 

начина на взаимодействието му с другите органи на дружеството; 



2. размера и начина на плащане на възнагражденията, социалното осигуряване и 

реда за предоставянето на платен годишен отпуск на управителя; 

3. основания за прекратяване; 

4. икономически показатели, които следва да постигне управителя. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Настоящият Учредителен акт е одобрен с Решение № ……….. от 09.02.2023 на 

Общински съвет град Добрич.  

§ 2. За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на 

Търговския закон и действащото законодателство.  

§ 3. Този Учредителен акт е съставен в три еднообразни екземпляра – един за 

едноличния собственик, един за вписване на дружеството в Търговския регистър към 

Агенцията по вписванията и един за архива на дружеството. 

 

  

(.............................................)    (.............................................)

  

инж. Нивелин Маринов Радичков    Йордан Тошков Йорданов           

Председател на Общински съвет     Кмет на Община град Добрич 

град Добрич  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Емил Петров 

42 години  

тел.: +359 884 897 511 
                                                                                                                                                                           

em_petrov@mail.bg 
https://www.linkedin.com/in/emil-petrov-91407a11a/ 

 

 
ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 

 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ  · Община град Добрич 
Сфера на дейност: публична администрация  
Основни дейности и отговорности: 

 

 Осъществяване на ефективна организация, 
координация и контролна дейност за стопанисване 
на собствеността и за качествено информационно и 
техническо обслужване на общинска 
администрация; 

 Координация и контрол по стопанисване и 
използване на материално-техническата база на 
Общината (сгради, работни помещения, зали);  

 Организиране и координиране на дейности по 
логистично обслужване;  

 Участие и подпомагане дейността при организиране 
на различни кампании, подготовка на проекти и 
кандидатстване в конкурси; 

 Участие като отговорно лице при провеждането на 
процедури за възлагане на обществени поръчки. 
Контрол за завършеността на процесите след 
цялостното изпълнение на процедурите за 
възлагане на обществени поръчки; 

 Участие в дейности за обезпечаване на компютърна 
и комуникационна сигурност, физическа защита и 
сигурност на работната среда; 

 Участие в техническия екип по организационно-
техническата подготовка при произвеждането на 
парламентарни, президентски избори. 

МАРКЕТИНГ МЕНИДЖЪР · „Добруджански хляб“АД, Добрич 
Сфера на дейност: FMCG сектор  
Основни дейности и отговорности: 
 

 Управление на цялостната дейност в маркетинг и 
търговски отдели на компанията; 

 Създаване на маркетингови и търговски стратегии 
(краткосрочни и дългосрочни) за развитие на 
компанията – продуктови, ценови, дистрибуционни, 
комуникационни;  

 
      

септември´2020 –  
Добрич  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

юли´2013  
 май´2020 

Добрич  
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 Идентифициране и разработване на иновативни 
стратегии и концепции и интегриране на 
световните и локални тенденции в дейността на 
компанията; 

 Създаване и управление на маркетинг бюджети и 
маркетинг планове; 

 Организиране и управление на извършването на 
пазарни маркетингови проучвания и изследвания; 

 Управление на създаването на нови брандове и 
продукти, и репозиционирането на съществуващи 
брандове, с цялостната съпътстваща дейност;  

 Участие в създаването на нови пазари за 
предлаганите от компанията продукти и тяхното 
пазарно въвеждане, чрез сътрудничество с други 
отдели на компанията; 

 Управление процесите по цялостната организация и 
провеждането на всички маркетингови 
(комуникационни и рекламни ATL и BTL) кампании 
на компанията; 

 Осъществяване връзки и комуникация с външни 
обслужващи агенции – маркетингови агенции, 
рекламни и криейтив агенции, медиа агенции, 
агенции за пазарни изследвания, медии и други; 

 Отговорност за публичното представяне и 
цялостния имидж на компанията – изграждане и 
управление на он-лайн и офф-лайн публичен имидж 
и комуникация; 

 Управление и участие в организацията на търговски 
изложения и панаири, симпозиуми и конференции, 
семинари за фирмено обучение. 
 

 Втора моя основна отговорност бе управлението на 
експортната дейност на компанията – пенетрация 
на външни пазари, продажбите и представянето на 
брандовете на компанията, с основен фокус 
Румъния. Организирах износ за Германия, Англия, 
Гърция, Турция и др.  

 

Ключови постигнати лични резултати:   

o Създаване и разработване на маркетинг отдел в 
компанията. Отговорност за набирането и 
интегрирането на нови служители в повереният 
маркетинг отдел и в търговски отдел; 

o Успешно листване и въвеждане на бранда „Вита“ в 
Румъния, като за периода от 5 години постигнахме 
ръст от над 400% в продажбите и развитие в 
четирите най-големи ключови клиента търговски 
вериги в Румъния; 

o Успешно осъщестяване на стратегии за маркетинг и 
продажби при зададени критерии като: национално 
покритие и разпознаваемост на марките; 

o Постигнати ръстове в продажбите на бранд Вита от 
над 48% на годишна база и извеждане на бранда 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вита като абсолютен лидер в сегмента си; 
o Създадох брандовете: Вита Фитнес, Вита Силует, 

Вита Баланс, Вкусният комать, Teigmeister, хляб 
Добруджански, Трапезен, Фермерски, Занаятчийски 
и много др.; 

o Репозиционирах и ребрандирах брандовете Вита, 
Нашенски, Гергана, Добротица и др.; 

o Пряк принос за постигане  висока рентабилност на 
продажбите чрез адекватност - какво - къде - на 
кого - за колко  се продава. 
 

 
 
БРАНД МЕНИДЖЪР · „Добруджански хляб“АД, Добрич 
Сфера на дейност:  FMCG сектор  
Основни дейности и отговорности: 

 
 Отговарях за развитието и управлението на всички 

марки в компанията, с фокус върху бранда Вита; 
 Организирах репозиционирането и създаването на 

новите продукти под бранда Вита; 
 Участвах  в изграждането и управлението на 

ценностите, стойностите и позиционирането на 
марките в компанията; 

 Създавах и изпълнявах маркетинг план и маркетинг 
бюджет; 

 Управлявах търговския имидж на поверения бранд; 
 Комуникация с национални и регионални медии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
февр.´2010       
юни´2013 

                                    Добрич 
 

 
 

РЕГИОНАЛЕН КООРДИНАТОР · „Интерлийз Ауто”ЕАД- 
клон Добрич и „Зърнени храни България – Фарин”АД  
Сфера на дейност: Лизнингова дейност, Финансов лизинг 
Основни дейности и отговорности: 

 
 Координатор на „Интерлийз Ауто”ЕАД- клон Добрич; 
 Администриране на  цялостната дейност на 

дружеството за област Добрич;  
 Осъществяване на сделки за финансов лизинг и 

сублизинг на производствени сгради, оборудване и 
техника. 

 
 
 

септември´2009 
януари´2010 

Добрич 
 

 
 
МЕНИДЖЪР МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА · „Max Danieli“ 
ЕАД,  Добрич 
Сфера на дейност: Търговия и производство на дамски 
облекла и аксесоари от премиум сегмента 
Основни дейности и отговорности: 
 

 Участие в разработването и прилагането на цялостната 
маркетингова и комуникационна политика на фирмата; 

 Координация и управление на всички дейности, 

                
   

ноември´2005  
 май´2009 

Добрич 
 
 



свързани с маркетинговата стратегия и цели на 
компанията; 

 Изготвяне на маркетингов и рекламен бюджет; 
 

 Организиране на рекламни кампании, създаване и 
управление на събития и промоции; 

 Изграждане и контролиране  на правилното 
позициониране, промотиране и прилагане на 
корпоративни мърчандайзинг стандарти; 

 Организиране на подбора и работата с външни 
маркетингови, рекламни, PR агенции и медии. 
Контролиране и проследяване изпълнението на 
сключените договори и съвместни проекти; 

 Изготвяне на проекти на рекламни печатни материали 
– каталози, дипляни, опаковки, етикети , POP материали 
и др.; 

 Поддържане и управление на корпоративният уеб сайт;  
 Организиране и подготовка на участия на 

международни търговски изложения и панаири. 

 
  

 

ОБРАЗОВАНИЕ 
 

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ, Свищов 
· Магистър – Маркетингови комуникации  

 

 
септември ´2010  

март ´2012    
Свищов 

 

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ, Свищов 
· Бакалавър – Маркетинг  

 

септември ´1999  
септември ´2004 

Свищов 

 
 

ЕЗИЦИ 
 

o Български – майчин език 
o Английски език  

 
КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ 
 

o Microsoft Office 
o ERP системи 
o e-mail клиенти  
o Cоциални и google медии и инструменти  
o Специализиран софтуер – Corel Drow, Adobe продукти 

 
 

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ  
 



o отговорност,  проактивност, коректност,  лоялност,  комуникативност,  умения за 

работа в екип, инициативност и самостоятелност, ориентиран към резултати. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ  
 

o Отлични умения за бизнес комуникация и водене на преговори 
o Проджект мениджмънт  
o Умения за водене на Търговски преговори и презентационни умения 
o Управление на бюджети  
o Умения за приоритизиране и изпълнение на целите и задачите 
o Умения за стратегическо планиране и управление на текущите процеси 
o Ръководене на екипи от сътрудници и консултанти 
o Участие и управление в изграждането на брандове и корпоративна идентичност 
o Участие и управление на маркетингови и търговски кампании – рекламни, социални,  

промоционални 
 

ХОБИ И ИНТЕРЕСИ 
 

o Книги. Изкуство. Спорт - шах, футбол. Технологии. Кино.  

ДРУГИ 
 

o Шофьорска книжка категория B, активен шофьор 

 

Емил  Петров 

телефон: 0884 897 511 
em_petrov@mail.bg 

https://www.linkedin.com/in/emil-petrov-91407a11a/ 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 
Препис - извлечение!  

ОСЗ 44/09 февруари 2023 година 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№44 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 09 февруари 2023 година 

 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

ДРУГИ. 

 

2.1. Декларация за еднократно удържане на сума от месечното възнаграждение за месец 

февруари 2023 година, във връзка със земетресението в Република Турция. 

 

2.2.Предложение от МК ГЕРБ (СДС), относно предоставяне на 10 000 лв. от Параграф 

98, Резерв за непредвидени, неотложни разходи, по сметката на Български червен 

кръст, „УниКредит Булбанк“ АД, във връзка със земетресението в Република Турция и 

Сирия. 

 

 

След обсъжданията, с 10 гласа „ЗА”, 1 гласа „ПРОТИВ” и 12 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” Предложение от МК ГЕРБ (СДС), относно предоставяне на      

10 000 лв. от Параграф 98, Резерв за непредвидени, неотложни разходи, по сметката на 

Български червен кръст, „УниКредит Булбанк“ АД, във връзка със земетресението в 

Република Турция и Сирия, НЕ БЕ ПРИЕТА. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                    (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

     (Гергана Манолова) 


