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Europass  
автобиография  

 
  

Лична информация  

Собствено (и) име (на) / 
Фамилия(и) 

Павел Петров Бандилов 

Адрес Ул. Вихрен № 27, гр. София, България) 

Телефон  Мобилен телефон: +359 898 622 653 

Факс  

E-mail pavel.bandilov@bpdplc.com 

  

Националност българска 

  

Дата на раждане 08.11.1975 

  

Пол мъж 

  

Трудов стаж 
                                                 Дати 
    Заемана длъжност или позиция 
 
Основни дейности и отговорности 
 
 
 
 
 
Име и адрес на работодателя 
 
 
Вид на дейността или сферата на 
работа 

 
03.2017- досега 
Директор Бизнес Развитие 
 
Развитие и контрол на търговската и логистична дейност на компанията. Развитие на 
инвестиционните проекти. Покупка и продажба на недвижими имоти. Управление на 
търговски и фасилити отдел. Участие на специализирани форуми и конференции. 
Изготвяне на анализи и участие в публични дискусии по въпросите на индустриалните 
имоти. Участие и отговорност в управлението на компанията 
 

    БПД ЕООД 
  Гр. София, ул.Филип Кутев 137 
 
    Управление и отдаване под наем на складови площи и логистична дейност 
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                                                 Дати 
    Заемана длъжност или позиция 
 
Основни дейности и отговорности 
 
 
 
 
Име и адрес на работодателя 
 
Вид на дейността или сферата на 
работа 

 
05.2016- 03.2017 
Финансов анализатор  
 
Финансов анализ на компании, анализ на капиталови пазари и трендовете, който 
съществуват. Портфолио мениджмънт и доверително управление на доверители. 
Издаване на анализи и публикации в Инвестор.бг, Мениджър, Капитал. Участие в 
специализирани форуми, лекции, срещи с инвеститори и киленти 
 

    ИП “София Интернешънъл Секюритиз” АД 
 
    Инвестиционно посредничество и управление на активи 

  

 
                                                 Дати 
    Заемана длъжност или позиция 
 
Основни дейности и отговорности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Име и адрес на работодателя 
 
Вид на дейността или сферата на 
работа 

 
02.2016- 05.2016 
Участник в програмата за утвърдени професионалисти на Уникредит Булбанк 
“UnBound Pro” 
Програмата е насочена към развитие на утвърдени професионалисти в УниКредит в 
България. В нея, чрез използване на натрупания опит и знания, ще се фокусира върху 
подобряването на съществуващи процеси в банката и дружествата. Колегите, които 
предизвикват себе си и са участници в пилотното издание, са разделени на екипи и 
работят за ревизирането и подобряването на процеси, различни от ежедневната 
им сфера на дейност. Резултатите от тяхната работа ще бъдат представени 
пред Борда на директорите на банката и могат да послужат като основа за фактическа 
промяна на действащ процес. Програмата ще стартира през февруари и ще продължи 
около 6 месеца. Работата по процесите ще се извършва в допълнение на служебните 
задължения и ще бъде подкрепена от различни обучения в посока личностно развитие 
и процесна методология. 
 

    Уникредит Булбанк 
 
    Банкова сфера 

                                                Дати 
Заемана длъжност или позиция 
 
Основни дейности и отговорности 
 
 
 
Вид на дейността или сферата на  
работа. 

02.2016 – досега 
Член на “Асоциация на Трейдърите в България” 
 
Асоциация на Трейдърите в България е независимо дружество, което си е поставило 
за цел да популяризира трейдинга в нашата страна и да подпомага изграждането и 
усъвършенстването на трейдърите. 
 
Инвестиционно посредничество 

Дати 09.2015-досега  

Заемана длъжност или позиция Консултант развитие на индивидуални клиенти 

Основни дейности и отговорности Продажба на банкови продукти, кредитиране, консултиране относно услугите 
предлагани от УКБ на заможни клиенти. Продажба и обслужване на взаимни фондове 
на Пайниер и застрахователни и пенсионни продукти на Алианц на заможни клиенти 
на УКБ на ниво регион София-Изток. 

Име и адрес на работодателя Уникредит Булбанк 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

Банкова сфера 
 

Дати 01.2015-09.2015  

Заемана длъжност или позиция Консултант на индивидуални клиенти 
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Основни дейности и отговорности Продажба на банкови продукти, кредитиране, консултиране относно услугите 
предлагани от УКБ на заможни клиенти. Продажба и обслужване на взаимни фондове 
на Пайниер и застрахователни и пенсионни продукти на Алианц на заможни клиенти 
на УКБ на ниво регион София-Изток. 

Име и адрес на работодателя Уникредит Булбанк 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

Банкова сфера 
 

Дати 11.2013-01.2014 

Заемана длъжност или позиция Консултант индивидуално банкиране 

Основни дейности и отговорности Продажба на банкови продукти, кредитиране, консултиране относно услугите 
предлагани от УКБ на заможни клиенти. Продажба и обслужване на взаимни фондове 
на Пайниер и застрахователни и пенсионни продукти на Алианц на заможни клиенти 
на УКБ на ниво регион Пловдив. 

Име и адрес на работодателя Уникредит Булбанк 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

Банкова сфера 
 

Дати 01.2012-11.2013  

Заемана длъжност или позиция Специалист продажби 

Основни дейности и отговорности Продажба на банкови продукти, кредитиране, консултиране относно услугите 
предлагани от УКБ на физически лица. Продажба и обслужване на взаимни фондове 
на Пайниер и застрахователни и пенсионни продукти на Алианц на заможни клиенти 
на УКБ на ниво регион Пловдив. 

Име и адрес на работодателя Уникредит Булбанк 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

Банкова сфера 
 

Дати 03.2002-01.2012 

Заемана длъжност или позиция Финансов анализатор 

Основни дейности и отговорности Покупко-продажба на ценни книжа, продажба на взаимни фондове, регистрационно 
агенство на ценни книжа (дарения, наследство, депозитарни разписки). Анализ на 
капиталовите пазари, и публични компании. 

Име и адрес на работодателя Елана Трейдинг АД 
 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

 

Инвестиционно посредничество 
 

Дати 03.2000-03.2012  

Заемана длъжност или позиция Изпълнителен директор на ВЗК- Ebankcoop, Управител на ИП Популярна каса-95 

Основни дейности и отговорности Работа по инвестиционните проекти на холдинга. Покупко-продажба на ценни книжа. 
Осигуряване на връзка с Централен Депозитар и работа с него.  
Анализ на капиталовите пазари, и публични компании. 

Име и адрес на работодателя ПФ Съединение 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

 

Инвестиционно посредничество 
 

 
 
 
 

 

Образование и обучение  
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Дати 2001-2002  

Наименование на придобитата 
квалификация 

Финансов мениджмънт 
 
 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Формиране и поддържане на оптимална фирмена капиталова структура;  
Адекватно оптимизиране и реструктуриране на капиталовата структура с цел 
максимизиране стойността на компанията; 
Оценяване ефективността на инвестиционни проекти, формиране на портфейл от 
проекти и управление на проектния риск;  
Конструиране на инвестиционни стратегии чрез използване на финансови деривати; 
Повишаване стойността и конкурентоспособността на фирмите чрез ефективно 
финансово управление на човешките ресурси; 
Хеджиране на валутния риск и планиране на валутен курс; 
Формиране на международно диверсифицирани инвестиционни портфейли; 
Оценка и анализ на фирмени решения за финансиране в чужда валута; 
Дългово финансиране в корпоративния и публичен сектор, инвестиционен анализ на 
дългови инструменти, вземане на решения за дефицитно финансиране чрез банков заем, 
облигационна емисия и/или финансов лизинг; 
Ценови мениджмънт на фирмата;  
Финансово прогнозиране, бюджетиране и бюджетен контрол на ниво фирма; 
Изследване, оценяване, определяне, оптимизиране и рисково съобразяване на 
финансово-инвестиционните решения във фирмата чрез инструментариума за финансов 
анализ в среда MS Excel 

 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

ПУ Пайсии Хилендарски 

Ниво по националната 
класификация  

магистър 

Дати 2000-2001 

Наименование на придобитата 
квалификация 

Аграрна икономика 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

В процеса на обучение студентите получават солидна подготовка по фундаментални 
икономически дисциплини, професионални знания по мениджмънт и маркетинг, 
специфични отраслови икономически знания; управление на ресурсите и технологии 
на производство; планиране, анализ и прогнозиране на производствена дейност на 
стопански организации; европейска аграрна политика, компютърни мрежи и 
информационни системи; работа с информационни и експертни системи; 
разработване на бизнес планове и управление на проекти. 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Аграрен университет Пловдив 

Ниво по националната 
класификация  

Магистър 

Дати 1996-2000  

Наименование на придобитата 
квалификация 

Аграрна икономика 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

В процеса на обучение студентите получават солидна подготовка по фундаментални 
икономически дисциплини, професионални знания по мениджмънт и маркетинг, 
специфични отраслови икономически знания; управление на ресурсите и технологии 
на производство; планиране, анализ и прогнозиране на производствена дейност на 
стопански организации; европейска аграрна политика, компютърни мрежи и 
информационни системи; работа с информационни и експертни системи; 
разработване на бизнес планове и управление на проекти. 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Аграрен университет Пловдив 
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Ниво по националната 
класификация  

Бакалавър 

Дати 1997-1999 

Наименование на придобитата 
квалификация 

Борсов посредник 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

В процеса на обучение студентите получават солидна подготовка по фундаментални 
икономически дисциплини, професионални знания по мениджмънт и маркетинг, 
специфични отраслови икономически знания; управление на ресурсите и технологии 
на производство; планиране, анализ и прогнозиране на производствена дейност на 
стопански организации; европейска аграрна политика, компютърни мрежи и 
информационни системи; работа с информационни и експертни системи; 
разработване на бизнес планове и управление на проекти. 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Аграрен университет Пловдив – Свободен факултет (втора специалност) 

Ниво по националната 
класификация  

Втора специалност 

Дати 1989-1993  

Наименование на придобитата 
квалификация 

Математика и биология със засилено изучаване на английска език 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Основни дисциплини математика и биология със засилено изучаване на английски 
език. 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Математическа гимназия Акад. Кирил Попов 

Ниво по националната 
класификация  

Средно образование 

 
 
 

 

Лични умения и компетенции  

  

Майчин (и) език (езици) Български език) 

  

Чужд (и) език (езици)  

Самооценяване  Разбиране Разговор Писане 

Европейско ниво (*)  Слушане Четене Участие в 
разговор 

Самостоятелно 
устно 

изложение 

 

Английски езикЕзик  1 C2  C2  C2  C2  C2 

Руски езикЕзик  2 В1  В1  В1  В1  В1 

 (*) Единни европейски критерии за познания по езици 

  

Социални умения и компетенции Отлични комуникационни умения, придобити в качеството ми като мениджър 
продажби, гост-лектор в ПУ Пайсии Хилендарски и финансов коментатор за Bulgaria on 
Air, Tv Evrocom и ТВ Европа. Лектор на „Шума на Парите“, модератор на панел 
„Взаимни Фондове“ на финансов форум „Инвестор“, водещ на годишните награди на 
АДВИБ. 

  

Организационни умения и 
компетенции 

Лидерски умение- през професионалната ми дейност съм управлявал екипи, като 
работната среда която сме създавали е била отлична) 
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Технически умения и 
компетенции 

 

  

Компютърни умения и 
компетенции 

Мога да работя с банкови системи, а така също и с Брокерски терминал и всички 
видове платформи за търговия на ценни книжа. Отлично владеене на MS Office. 

  

Артистични умения и 
компетенции 

Имам много добри артистични умения. Учил съм в Музикално училище, умея да свиря 
на пиано, участвал съм в няколко театрални и оперни постановки, а така също и в три 
игрални филма. 

  

Други умения и компетенции Имам над 100 публикации във финансовата преса и финансовите сайтове – 
Инвестор,бг, Профит, Forexnwes.bg, Money.bg, Capital, Булгариа Аналитика, сп. 
Мениджър, сп. Градът, сп. Логистика и др. Блогър, създател на www.borsite.net. 
Редовен коментатор в Bulgaria On Air,BIT, TV+, TV1, Bloomberg TV –  
http://www.bloombergtv.bg/video/pavel-bandilov-za-sastoyanieto-na-pazarite-sled-atentatite-
v-bryuksel 
 

  

Свидетелство за управление на 
МПС 

Притежавам Свидетелство за управление на автомобил категория “B”. 

  

Допълнителна информация Служил съм в периода 1993-1995 в “68 Бригада Специални Сили“ , като тийм лидер на 
парашутна група със специално назначение. По време на обучението си съм придобил 
класни специалности и награди в различни изпълнения на парашутни скокове, 
разузнаване, диверсия, контратероризъм, CQB (close quarters battle) и умения за 
стрелба със всички налични оръжия и стандарти. Член на отбор по СРБ 
(специализиран ръкопашен бой) на” 68 Бригада Специални Сили”. 
Бивш състезател по Карате Кийокошин. Член на “Представителен Младежки Отбор” на 
България в периода 1990-1993г. Носител на множество награди от международни и 
национални турнири. 
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