
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛИЦАТА, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА 
ОДИТНИЯ КОМИТЕТ

Димитър Стоянов Димитров

Квалификация и професионален опит:

Завършва  висшето  си  образование  в  Техническия  университет  –  София,  притежава 
магистърска  степен  по  специалност  „Информационни  технологии”.  Започва  работа 
като  мениджър  „Информационни  технологии”  в  „Старком  холдинг”АД  през  1995 
година. През 1997 година е избран за член на Съвета на директорите, в периода 1998 - 
2006 година е изпълнителен директор на същото дружество. От 2005 година до днес е 
прокурист  на  „ЗД Евроинс”АД.  От  2006  година  досега  е  заместник-председател  на 
Надзорния съвет на „Еврохолд България”АД.

Иван Георгиев Мънков

Квалификация и професионален опит:

Завършва висшето си образование в Софийски университет „Св. Климент Охридски” 
по специалност „Право”.  Започва професионалното си развитие през  1995 година в 
Министерство на правосъдието като съдебен кандидат. За периода 1996 – 2003 година 
работи  като  юрисконсулт  последователно  в  ТБ  „Биохим”АД,  „Евробанк”АД  –  ЦУ, 
„Насърчителна банка”АД и „Корпорит адвайзърс”ООД – София. В периода 2003 – 2007 
година  е  директор  на  отдел  „Правен”  и  директор  на  отдел  „Бизнес  застраховки  и 
отговорности” в „ЗД Евроинс”АД. През 2007 година е избран за член на Надзорния 
съвет на „Еврохолд България”АД.

Милена Василиева Аврамова

Квалификация и професионален опит:
 
Завършва  висшето  си  образование  в  Университета  за  национално  и  световно 
стопанство – гр. София, специалност „Финанси и счетоводство”. Започва кариерата си 
през 1998 година като счетоводител в „Старком”АД. В периода 1999 – 2005 година 
заема последователно длъжностите оперативен счетоводител, аналитичен счетоводител 
и отговорен счетоводител. От 2006 година досега е финансов директор на „Нисан – 
София” като  от  2008 година е  и  прокурист в  същото дружество.  Функциите,  които 
изпълнява  са  свързани  с  организиране  и  контролиране  на  цялостната  финансова 
дейност в дружеството, както и участие в управлението на „Нисан – София”. 

Милена  Аврамова  отговаря  на  изискванията,  предвидени  в  чл.  40е  от  Закона  за 
независимия финансов одит,  а именно притежава завършено висше образование със 
специалност „Счетоводство” и повече от 5 години професионален опит в областта на 
счетоводството. Тя е независима от Надзорния съвет на „Еврохолд България”АД.



Предложените лица отговарят на изискванията, предвидени в Закона за независимия 
финансов одит, а именно: 

1. не са изпълнителни директори на „Еврохолд България”АД;
2. не са членове на управителни органи на “Еврохолд България” АД;
3. не се намират в трудови правоотношения със “Еврохолд България” АД.


