
Данни по чл. 224, ал. 2 от Търговския закон за имената, постоянния адрес и професионалната 

квалификация на лицата, предложени за членове на Съвета на директори на „Софарма имоти“ 

АДСИЦ  

 

Борис Анчев Борисов  

Образование: 

Образование: висше икономическо образование, специалност „Финанси и кредит” – ВИИ „К. 

Маркс”, гр. София 

Относим професионален опит: 

1. Банка „Електроника” АД – Главен счетоводител (1991 – 1994 г.) 

2. Банка „Софиябанк” АД – Главен счетоводител (1994 – 1995 г.) 

3. БЗПБ АД – Главен счетоводител (1995 – 1996 г.) 

4. Банка „Моллов” – Квестор (1997 г.) 

5. БЗК в несъстоятелност – Финансов консултант (08.1997 – 03.1999 г.)  

6. „Инжстрой” ЕАД – Търговски пълномощник (12.1999 – 07.2002 г.) 

7. „Софарма” АД – Директор Връзки с инвеститорите (07.2002 – 04.2006) 

8. „Софарма” АД – Финансов директор (04.2006 – понастоящем) 

9. „Софарма имоти“ АДСИЦ – член на СД и Изпълнителен директор (от 2006 г. и понастоящем) 

Постоянен адрес: 

гр. София, бул. „Братя Бъкстон” № 65, ет. 3, ап. 9 

Чужди езици: 

руски език, английски език 

 

Бисера Николаева Лазарова  

 

Образование: 

Образование: висше икономическо образование, специалност „Международни икономически 

отношения” – ВИИ „К. Маркс”, гр. София 

Квалификация: Бизнес счетоводство и финансови услуги – Сертификат III степен – South Western 

Institute of TAFE – Liverpool, Australia 

Относим професионален опит: 

1. Техно-импорт-експорт АД – стоковед (1981 - 2000) 

 

2. Металхимкомерс АД – директор внос и износ (1981 - 2000) 

 



3. Текста ханделсконтор ООД – специалист външна търговия (1981 - 2000)  

 

4.Фирма за недвижими имоти, Сидни, Австралия – счетоводител (2000 - 2002) 

 

5. „Софарма” АД – асистент на изпълнителния директор (2002 – до настоящия момент) 

 

6. „Софарма имоти“ АДСИЦ – член и председател на СД (от 2006 г. и понастоящем) 

 

Постоянен адрес: 

гр. София, ул. „Галичица” № 44, ет. 3, ап. 10 

Чужди езици: 

немски език, английски език, руски език 

 

Стефка Савова Обрешкова  

Образование:  

 

Образование:  висше, магистър по право – СУ „Климент Охридски”, гр. София 

 

Относим професионален опит: 

 

1. Районна потребителска кооперация в гр. Банкя – юрисконсулт (1992 -1994) 

 

2. Вписване в САК – Свободна практика като адвокат – (от 1994 – понастоящем)  

3. Избрана за Председател на надзорния съвет на акционерно дружество „Средец” – през 1999 г. до 2006 г. 

През 2006 г. става  Член на Съвета на директорите на „Средец” АД и до настоящия момент. 

 

4. Избрана за Председател на надзорния съвет на акционерно дружество „Средец” – през 1999 г. до 2006 

 

5. През 2006 г. става Член на Съвета на директорите на „ВЛС” и до настоящия момент 

 

6. През 2002 г. става член на Управителния съвет на „Електрострой 98” АД (понастоящем заличен търговец), 

чиято основна дейност е поддръжка и експлоатация на хидроенергийни обекти  

 

7. От 1999 г. – 2008 г. Член на Председател на Надзорния съвет на „БКС Младост” АД (понастоящем в 

ликвидация) и „БКС Младост 98” АД (понастоящем в ликвидация)  

 

8. член на Управителния съвет на „София информ” АД, чиято основна дейност е финансови и 

юридически консултации – от 2002 г. до 2012 г.  

 

9. „Софарма имоти“ АДСИЦ – Зам.председател и независим член на СД (от 2006 г. и понастоящем) 

 

Постоянен адрес: 

гр. София, ж.к. Славия № 24, вх. А 

Чужди езици: 

руски език 

 

 


