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Daniela Peeva  

ТРУДОВ СТАЖ  

05/07/2005–До сега Председател на УС
Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България, София (България) 
www.abird.info 

Отговаря за международните отношения на организацията;

Отговаря за създаването и поддържане на контакти с други организации за връзки с 
инвеститорите, както и институции и други партньори, извършващи дейността си в областите 
на корпоративното управление и корпоративната социална отговорност;
Организира семинари и обучения на Директорите за връзки с инвеститорите;
 - Подготовя официални изявления от името на АДВИБ

- изготвя официални становища на АДВИБ

Вид на дейността или сферата на работа Организация с нестопанска цел, регистрирана и 
действаща по силата на българското законодателство, представляваща повече от 100 
Директори за връзки с инвеститорите, със следните цели: 1. Подравнява и консолидира 
интересите на своите членове и подпомага директорите за връзки с инвеститорите при 
изпълнение на техните задължения; 2. Подравнява капиталовите пазари и корпоративните 
закони и подзаконови актове със съответните регламенти на ЕС; 3. Предлага закони и 
подзаконови актове, свързани с развитието на дейностите на асоциацията; 4. Защитава 
правата и интересите на членовете на асоциацията пред регулаторните органи за финансов 
надзор и всички други участници на капиталовите пазари - физически лица и институции. 

03/01/2007–До сега Директор връзки с инвеститорите
Монбат АД, София 

- осигуряване на ефективна комуникация между корпоративните ръководства на дружеството, 
неговите акционери, регулаторните органи и всички физически / юридически лица, 
заинтересовани да инвестират в ценните книжа на дружеството;

- Отговаря за спазването правата на акционерите;
 - Разработване и актуализиране на програмата за корпоративно управление на дружеството;
 - Отговаря за разкриването на регулирана и друга веществена информация пред Комисията за 
финансов надзор и регулирания пазар на ценни книжа;
 - подготовка на всички вътрешни актове на дружеството, свързани с корпоративното 
управление и навременното предоставяне на редовни отчети и всякаква друга информация, 
свързана с дейността на холдинговото дружество на съответните органи;
 - организиране на общите събрания на акционерите и подготовка на всички необходими 
документи;
 - водене и съхраняване на всички необходими регистри в съответствие с изискванията на 
Закона за публичното предлагане на ценни книжа, както и протоколите от заседанията на 
Управителния съвет;
 - организиране и провеждане на обучения по правни и корпоративни управленски теми, 
насочени към подобряване на знанията и информираността на управлението на дружеството;
 - подготовка на правни становища относно закони и подзаконови актове, свързани с дейността 
на дружествата със специална инвестиционна цел в България; - участие в подготовката на уеб 
сайта на компанията в съответствие с изискванията на Националния кодекс за корпоративно 
управление;

01/05/2014–До сега Директор връзки с инвеститорите
Соларпро Холдинг АД, София 
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- осигуряване на ефективна комуникация между корпоративните ръководства на дружеството, 
неговите акционери, регулаторните органи и всички физически / юридически лица, 
заинтересовани да инвестират в ценните книжа на дружеството;

- Отговаря за спазването правата на акционерите;
 - Разработване и актуализиране на програмата за корпоративно управление на дружеството;
 - Отговаря за разкриването на регулирана и друга веществена информация пред Комисията за 
финансов надзор и регулирания пазар на ценни книжа;
 - подготовка на всички вътрешни актове на дружеството, свързани с корпоративното 
управление и навременното предоставяне на редовни отчети и всякаква друга информация, 
свързана с дейността на холдинговото дружество на съответните органи;
 - организиране на общите събрания на акционерите и подготовка на всички необходими 
документи;
 - водене и съхраняване на всички необходими регистри в съответствие с изискванията на 
Закона за публичното предлагане на ценни книжа, както и протоколите от заседанията на 
Управителния съвет;
 - организиране и провеждане на обучения по правни и корпоративни управленски теми, 
насочени към подобряване на знанията и информираността на управлението на дружеството;
 - подготовка на правни становища относно закони и подзаконови актове, свързани с дейността 
на дружествата със специална инвестиционна цел в България; - участие в подготовката на уеб 
сайта на компанията в съответствие с изискванията на Националния кодекс за корпоративно 
управление;

01/05/2007–До сега Управител и съдружник
Инвестор Рилейшънс Сървисис ООД, София 

Предоставяне на консултации в следните области:

- Услуги, предоставяни преди първично публично предлагане или допускане до търговия;
 - обслужване на публични компании - съдействие при подготовката на програма за Връзки с 
инвеститорите, последващото разкриване на информация, подготовка на необходимите 
програми и последващо актуализиране на всички документи на клиенти, изготвяне на всички 
документи, предназначени да бъдат представени на инвеститорите и на регулаторните органи 
на капиталовия пазар

- Корпоративно управление - изработване на добре структурирана програма за Корпоративно 
управление на дружеството и на Корпоративен календар, организация и изпълнение на 
програми за обучение за висшия мениджмънт, участие във фокус групи, свързани с всякакви 
проблеми в дейността на управлението на публичното дружество, консултации, свързани с 
трансформации, преструктуриране и оптимизиране на капитала на публичното дружество;
 - Корпоративна социална отговорност (КСО) - разработване на стратегия за поддържане на 
корпоративен образ на компанията имайки предвид международните стандарти за 
корпоративна социална отговорност, установявайки добри практики, свързани с разкриване на 
нефинансова информация на инвеститорите, изготвянето на отчет по отношение на 
прилагането и спазването на доброволни начала на социални и екологични практики и 
отношения с всички заинтересовани страни, които дружеството осъществява в своята дейност;

- Анализи - анализи на ниво Корпоративно управление на дружеството, анализи на структурата 
на акционерите, анализ и прилагане на КСО практики

01/04/2004–01/08/2015 Директор връзки с инвеститорите
Капитан Дядо Никола АД, Габрово 

- осигуряване на ефективна комуникация между корпоративните ръководства на 
дружеството, неговите акционери, регулаторните органи и всички физически / 
юридически лица, заинтересовани да инвестират в ценните книжа на дружеството;

- Отговаря за спазването правата на акционерите;
 - Разработване и актуализиране на програмата за корпоративно управление на 
дружеството;
 - Отговаря за разкриването на регулирана и друга веществена информация пред 
Комисията за финансов надзор и регулирания пазар на ценни книжа;
 - подготовка на всички вътрешни актове на дружеството, свързани с корпоративното 
управление и навременното предоставяне на редовни отчети и всякаква друга 
информация, свързана с дейността на холдинговото дружество на съответните органи;
 - организиране на общите събрания на акционерите и подготовка на всички необходими 
документи;
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 - водене и съхраняване на всички необходими регистри в съответствие с изискванията на 
Закона за публичното предлагане на ценни книжа, както и протоколите от заседанията на 
Управителния съвет;
 - организиране и провеждане на обучения по правни и корпоративни управленски теми, 
насочени към подобряване на знанията и информираността на управлението на 
дружеството;
 

01/01/2010–01/12/2014 Функционален експерт Невакови финансови услуги
Асоциация на индустриалния капитал в България 

Проект "Ограничаване и превенция на неформалната икономика" BG 051PO001-2.1.05

- Извършване на координацията в бранша "Небанкови Финансови Услуги"

- Представяне на мотивационни доклади, анализи - Представяне на постоянни отчети

01/01/2014–01/12/2014 Есперт по корпоративна социална отговорност
Министурство на труда и социалната политика, София 

2008–2009 Експерт Корпоративно управление и корпоративна социална отговорност
Асоциация на индустриални капитал в България 

Проект Подобряване на капацитета на структурите на гражданското общество чрез повиша
ване на корпоративното управление и развитие на корпоративна социална отговорност 

06/2001–08/2006 Правен консултант
Агенция за инвестиции и консултации АД, София 

01/11/2005–01/08/2006 Директор Вътрешен контрол
Брокурс Груп АД, София 

06/2003–06/2006 Консултант Корпоративно управлени
Мехатроника АД, Габрово 

03/2001–06/2001 Правен консултант
Димитров Консулт ЕООД, София 

01/2001–02/2001 Главен експерт - Инспектор в отдел Емитенти и публични компании
Държавна комисия по ценни книжа, София 

06/2000–01/2001 Младши експерт - инспектор в отдел Емитенти и публични компании
Държавна комисия по ценни книжа 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ  

04/2012–11/2012 Сертифициращ курс - Сертифициран мениджър по връзки с 
инвеститорите
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Немска Асоциация по връзки с инвеститорите в кооперация с Frankfurt School of finance and 
management, Франкфурт (Германия) 

09/1993–05/1998 Магистър по право
Софийски университет "Св. Климент Охридски", София 

09/1997–11/2000 Специалист по международни проекти
Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Димплом за средно образование
Национална Априловска Гимназия, Габрово 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ  

Майчин език Български

Други езици РАЗБИРАНЕ ГОВОРЕНЕ ПИСАНЕ

Слушане Четене Участие в разговор
Самостоятелно 

устно изложение

английски C1 C1 C1 C1 C1

немски C1 C1 C1 C1 C1

Руски език C1 C1 C1 C1 C1

испански A2 A2 A2 A2 A2

италиански A2 A2 A2 A2 A2

Ниво: A 1, 2 Основно ниво на владеене; B 1, 2 Самостоятелно ниво на владеене; C 1, 2 Свободно ниво на владеене
Обща европейска езикова рамка 

Организационни / управленски 
умения

Публични дейности: 

1. Член на Комисията за Корпоративно управление в България

2. Председател на УС на Асоциация на Директорите за Връзки с Инвеститорите в България 

3. Член на Консултативния съвет към Председателя на Комисията за финансов надзор (КФН)

4. Член на Консултативния съвет по Корпоративна Социална Отговорност

5. Член на Националния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България, 
Комисия за капиталов пазар
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   ECV 2016-07-12T11:38:05.569Z 2016-07-13T10:39:24.847Z V3.3 EWA Europass CV true                           ДАНИЕЛА ПЕЕВА    ТРИ УШИ 6, ЕТ.2, ОФИС.6 1000 София  BG България  info@abird.info   +359 2 9882413  work Служебен   Daniela Peeva     true  Председател на УС <p>Отговаря за международните отношения на организацията;</p><p>Отговаря за създаването и поддържане на контакти с други организации за връзки с инвеститорите, както и институции и други партньори, извършващи дейността си в областите на корпоративното управление и корпоративната социална отговорност;<br />Организира семинари и обучения на Директорите за връзки с инвеститорите;<br /> - Подготовя официални изявления от името на АДВИБ</p><p>- изготвя официални становища на АДВИБ</p>  Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България    София  BG България  www.abird.info  business  Организация с нестопанска цел, регистрирана и действаща по силата на българското законодателство,  представляваща повече от 100 Директори за връзки с инвеститорите,  със следните цели: 1. Подравнява  и консолидира  интересите на своите членове и подпомага директорите за връзки с инвеститорите при изпълнение на техните задължения; 2. Подравнява  капиталовите пазари и корпоративните закони и подзаконови актове със съответните регламенти на ЕС; 3. Предлага  закони и подзаконови актове, свързани с развитието на дейностите на асоциацията; 4. Защитава правата и интересите на членовете на асоциацията пред  регулаторните органи за финансов надзор и всички други участници на капиталовите пазари - физически лица и институции.    true  Директор връзки с инвеститорите <p>- осигуряване на ефективна комуникация между корпоративните ръководства на дружеството, неговите акционери, регулаторните органи и всички физически / юридически лица, заинтересовани да инвестират в ценните книжа на дружеството;</p><p> - Отговаря за спазването правата на акционерите;<br /> - Разработване и актуализиране на програмата за корпоративно управление на дружеството;<br /> - Отговаря за разкриването на регулирана и друга веществена информация пред Комисията за финансов надзор и регулирания пазар на ценни книжа;<br /> - подготовка на всички вътрешни актове на дружеството, свързани с корпоративното управление и навременното предоставяне на редовни отчети и всякаква друга информация, свързана с дейността на холдинговото дружество на съответните органи;<br /> - организиране на общите събрания на акционерите и подготовка на всички необходими документи;<br /> - водене и съхраняване на всички необходими регистри в съответствие с изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, както и протоколите от заседанията на Управителния съвет;<br /> - организиране и провеждане на обучения по правни и корпоративни управленски теми, насочени към подобряване на знанията и информираността на управлението на дружеството;<br /> - подготовка на правни становища относно закони и подзаконови актове, свързани с дейността на дружествата със специална инвестиционна цел в България; - участие в подготовката на уеб сайта на компанията в съответствие с изискванията на Националния кодекс за корпоративно управление;</p>  Монбат АД    София    true  Директор връзки с инвеститорите <p>- осигуряване на ефективна комуникация между корпоративните ръководства на дружеството, неговите акционери, регулаторните органи и всички физически / юридически лица, заинтересовани да инвестират в ценните книжа на дружеството;</p><p> - Отговаря за спазването правата на акционерите;<br /> - Разработване и актуализиране на програмата за корпоративно управление на дружеството;<br /> - Отговаря за разкриването на регулирана и друга веществена информация пред Комисията за финансов надзор и регулирания пазар на ценни книжа;<br /> - подготовка на всички вътрешни актове на дружеството, свързани с корпоративното управление и навременното предоставяне на редовни отчети и всякаква друга информация, свързана с дейността на холдинговото дружество на съответните органи;<br /> - организиране на общите събрания на акционерите и подготовка на всички необходими документи;<br /> - водене и съхраняване на всички необходими регистри в съответствие с изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, както и протоколите от заседанията на Управителния съвет;<br /> - организиране и провеждане на обучения по правни и корпоративни управленски теми, насочени към подобряване на знанията и информираността на управлението на дружеството;<br /> - подготовка на правни становища относно закони и подзаконови актове, свързани с дейността на дружествата със специална инвестиционна цел в България; - участие в подготовката на уеб сайта на компанията в съответствие с изискванията на Националния кодекс за корпоративно управление;</p>  Соларпро Холдинг АД    София    true  Управител и съдружник <p>Предоставяне на консултации в следните области:</p><p> - Услуги, предоставяни преди първично публично предлагане или допускане до търговия;<br /> - обслужване на публични компании - съдействие при подготовката на програма за Връзки с инвеститорите, последващото разкриване на информация, подготовка на необходимите програми и последващо актуализиране на всички документи на клиенти, изготвяне на всички документи, предназначени да бъдат представени на инвеститорите и на регулаторните органи на капиталовия пазар</p><p>- Корпоративно управление - изработване на  добре структурирана програма за Корпоративно управление на дружеството и на Корпоративен календар, организация и изпълнение на програми за обучение за висшия мениджмънт, участие във фокус групи, свързани с всякакви проблеми в дейността на управлението на публичното дружество, консултации, свързани с трансформации, преструктуриране и оптимизиране на капитала на публичното дружество;<br /> - Корпоративна социална отговорност (КСО) - разработване на стратегия за поддържане  на корпоративен образ на компанията имайки предвид международните стандарти за корпоративна социална отговорност, установявайки добри практики, свързани с разкриване на нефинансова информация на инвеститорите, изготвянето на отчет по отношение на прилагането и спазването на доброволни начала на социални и екологични практики и отношения с всички заинтересовани страни, които дружеството осъществява в своята дейност;</p><p>- Анализи - анализи на ниво Корпоративно управление на дружеството, анализи на структурата на акционерите, анализ и прилагане на КСО практики</p>  Инвестор Рилейшънс Сървисис ООД    София     false  Директор връзки с инвеститорите <p><i>- осигуряване на ефективна комуникация между корпоративните ръководства на дружеството, неговите акционери, регулаторните органи и всички физически / юридически лица, заинтересовани да инвестират в ценните книжа на дружеството;</i></p><p><i> - Отговаря за спазването правата на акционерите;<br /> - Разработване и актуализиране на програмата за корпоративно управление на дружеството;<br /> - Отговаря за разкриването на регулирана и друга веществена информация пред Комисията за финансов надзор и регулирания пазар на ценни книжа;<br /> - подготовка на всички вътрешни актове на дружеството, свързани с корпоративното управление и навременното предоставяне на редовни отчети и всякаква друга информация, свързана с дейността на холдинговото дружество на съответните органи;<br /> - организиране на общите събрания на акционерите и подготовка на всички необходими документи;<br /> - водене и съхраняване на всички необходими регистри в съответствие с изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, както и протоколите от заседанията на Управителния съвет;<br /> - организиране и провеждане на обучения по правни и корпоративни управленски теми, насочени към подобряване на знанията и информираността на управлението на дружеството;<br /> <br /></i></p>  Капитан Дядо Никола АД    Габрово     false  Функционален експерт Невакови финансови услуги <p>Проект &#34;Ограничаване и превенция на неформалната икономика&#34; BG 051PO001-2.1.05</p><p><br /></p><p>- Извършване на координацията в бранша &#34;Небанкови Финансови Услуги&#34;</p><p> - Представяне на мотивационни доклади, анализи - Представяне на постоянни отчети</p>  Асоциация на индустриалния капитал в България     false  Есперт по корпоративна социална отговорност  Министурство на труда и социалната политика    София     false  Експерт Корпоративно управление и корпоративна социална отговорност <p>Проект Подобряване на капацитета на структурите на гражданското общество чрез повишаване на корпоративното управление и развитие на корпоративна социална отговорност </p>  Асоциация на индустриални капитал в България     false  Правен консултант  Агенция за инвестиции и консултации АД    София     false  Директор Вътрешен контрол  Брокурс Груп АД    София     false  Консултант Корпоративно управлени  Мехатроника АД    Габрово     false  Правен консултант  Димитров Консулт ЕООД    София     false  Главен експерт - Инспектор в отдел Емитенти и публични компании  Държавна комисия по ценни книжа    София     false  Младши експерт - инспектор в отдел Емитенти и публични компании  Държавна комисия по ценни книжа      false Сертифициращ курс - Сертифициран мениджър по връзки с инвеститорите  Немска Асоциация по връзки с инвеститорите в кооперация с Frankfurt School of finance and management    Франкфурт  Германия     false Магистър по право  Софийски университет "Св. Климент  Охридски"    София     false Специалист по международни проекти  Софийски университет "Св. Климент Охридски"  Димплом за средно образование  Национална Априловска Гимназия    Габрово      Български    en английски  C1 C1 C1 C1 C1   de немски   C1 C1 C1 C1 C1   Руски език  C1 C1 C1 C1 C1   es испански  A2 A2 A2 A2 A2   it италиански   A2 A2 A2 A2 A2  <p>Публични дейности: </p><p>1. Член на Комисията за Корпоративно управление в България</p><p>2. Председател на УС на Асоциация на Директорите за Връзки с Инвеститорите в България </p><p>3. Член на Консултативния съвет към Председателя на Комисията за финансов надзор (КФН)</p><p>4. Член на Консултативния съвет по Корпоративна Социална Отговорност</p><p>5. Член на Националния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Комисия за капиталов пазар</p> 

