
Чавдар Велизаров Димитров, бизнес адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №135 

Информация за всички дружества и съдружия, в които г-н Димитров е бил съдружник през последните пет 
години: 

a. Не участва в дружества като неограничено отговорен съдружник; 

b. Участва като акционер в следните дружества: 

 „Сирма Груп Холдинг“АД , ЕИК 200101236, адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №135 

 

Информация за всички дружества и съдружия, в които г-н Димитров е бил член на административен, 
управителен или надзорен орган и/или висш ръководител през последните пет години: 

 „Сирма Солюшънс“АД, ЕИК 040529004, адрес: гр. София, бул.“Цариградско шосе“ №135 

 "Датикум" АД, ЕИК 200558943, адрес гр. София, бул."Цариградско шосе" №135 

 „Сирма Медикъл Системс“, ЕИК 2 0 4 0 5 4 8 5 5, адрес гр. София, бул."Цариградско шосе" №135 

  

 

Информация за всякаква несъстоятелност, управление от синдик или ликвидация, с които е бил свързан през 
последните пет години г-н Димитров, действащ в качеството си на  член на административен, управителен 
или надзорен орган или висш ръководител: 

 в качеството си на  член на административен, управителен или надзорен орган или висш 
ръководител, г-н Димитров не е бил свързан през последните пет години с несъстоятелност, 
управление от синдик или ликвидация.  

не е: 

 осъждан за измама; 

 свързан с несъстоятелност или управление от синдик, в качеството си на член на административен, 
управителен или надзорен орган или висш ръководител; 

 официално публично инкриминиран и/или санкциониран от законови или регулаторни органи 
(включително определени професионални органи); 

 лишаван от съда от правото да бъде член на административните, управителните или надзорни органи 
на даден емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на 
дейността на някой емитент. 

Чавдар Димитров е член на Съвета на директорите на „Сирма Груп Холдинг“ АД и „Датикум“ АД. 

Още като студент участва в основаването на компанията през 1992 г. и от тогава работи в Сирма. През 
годините заема различни позиции, свързани с програмиране – програмист, ръководител на екип, 
ръководител на проекти. 

През 2005 г. става Административен директор, а след това и Директор човешки ресурси в Сирма Груп Холдинг 
АД. Заема този пост до август 2009. От февруари 2009  г.  до 2016 г. изпълнява ролята на Изпълнителен 
директор на Сирма Солюшънс АД. 

Г-н Димитров е завършил с магистърска степен по “Компютърни науки” от Факултета по математика и 
информатика на Софийския университет.. 

 

Цветан Борисов Алексиев – член на СД и Изпълнителен директор, бизнес адрес: гр. София, бул.“Цариградско 
шосе“ №135. 

Информация за всички дружества и съдружия, в които г-н Алексиев е бил съдружник през последните пет 
години: 

c. Не участва в дружества като неограничено отговорен съдружник; 

d. Участва като съдружник в следните дружества: 

 „Сирма Груп Холдинг“АД , ЕИК 200101236, адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №135; 



 „Сирма Солюшънс“АД, ЕИК 040529004, адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“135 - до 2014 г. 

 

Информация за всички дружества и съдружия, в които г-н Алексиев е бил член на административен, 
управителен или надзорен орган и/или висш ръководител през последните пет години: 

 „Сирма Бизнес Консултинг“ АД, ЕИК 175445129, адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №135  

 „Сирма Груп Холдинг“ АД, ЕИК 200101236, адрес гр. София, бул."Цариградско шосе" №135 

 „Сирма Солюшънс“ АД, ЕИК 040529004, адрес гр. София, бул."Цариградско шосе" №135 

 „Сирма Ей Ай” ЕАД, ЕИК 200421236, адрес гр. София, бул."Цариградско шосе" №135 

 „Датикум“ АД, ЕИК 200558943, адрес гр. София, бул."Цариградско шосе" №135; 

 „Онтотекст“АД , ЕИК 200356710, адрес гр. София, бул."Цариградско шосе" №135; 

  „Енгвю Системс София“ АД, ЕИК 201277917, адрес гр. София, бул."Цариградско шосе" №135 

 Член на СД на „Сирма“ ША, Албания 

Информация за всякаква несъстоятелност, управление от синдик или ликвидация, с които е бил свързан през 
последните пет години г-н Алексиев, действащ в качеството си на  член на административен, управителен или 
надзорен орган или висш ръководител: 

 в качеството си на  член на административен, управителен или надзорен орган или висш 
ръководител, г-н Алексиев не е бил свързан през последните пет години с несъстоятелност, 
управление от синдик или ликвидация. 

 

не е: 

 осъждан за измама; 

 свързан с несъстоятелност или управление от синдик, в качеството си на член на административен, 
управителен или надзорен орган или висш ръководител; 

 официално публично инкриминиран и/или санкциониран от законови или регулаторни органи 
(включително определени професионални органи); 

 лишаван от съда от правото да бъде член на административните, управителните или надзорни органи 
на даден емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на 
дейността на някой емитент. 

Цветан Алексиев е Изпълнителен директор на „Сирма Груп Холдинг“ АД, Изпълнителен директор и 
Председател на Съвета на директорите на „Сирма Солюшънс“ АД, Председател на Съвета на директорите на 
„Сирма Бизнес Консултинг“ АД и член на Съветите на директорите на „Онтотекст“ АД, „Датикум“ АД . Г-н 
Алексиев започва работа в Сирма като софтуерен инженер през 1993 г. Преминава през различни позиции в 
компанията – ръководител на екип, мениджър проекти, ръководител на отдел. От 2002 г. е изпълнителен 
директор на Сирма Груп Холдинг АД. Г-н Алексиев инициира преструктурирането на Сирма в холдингова 
организация и префокусирането на дейността от чисто service-ориентирана компания към холдингова 
структура, която управлява инвестиции в различните бизнеси на групата, инкубира и създава нови бизнеси, 
привлича инвестиции и придобива нови компании. 

Г-н Алексиев отговаря за цялостното управление на холдинговата структура и бизнес развитието на най-
голямата компания в групата – Сирма Солюшънс АД. 

Г-н Алексиев е завършил с магистърска степен по “Компютърни системи” в Техническия университет София.. 

 

Атанас Костадинов Киряков – член на СД, бизнес адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №135.  

Информация за всички дружества и съдружия, в които г-н Киряков е бил съдружник през последните пет 
години: 

e. Не участва в дружества като неограничено отговорен съдружник; 

f. Участва като съдружник в следните дружества: 

 „Сирма Груп Холдинг“АД , ЕИК 200101236, адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №135 



 

Информация за всички дружества и съдружия, в които г-н Киряков е бил член на административен, 
управителен или надзорен орган и/или висш ръководител през последните пет години: 

 „Сирма Солюшънс“ АД, ЕИК 040529004, адрес: гр. София, бул.“Цариградско шосе“ №135 

 „Енгвю Системс София“ АД, ЕИК 201277917, адрес гр. София, бул."Цариградско шосе" №135 

  „Онтотекст“АД , ЕИК 200356710, адрес гр. София, бул."Цариградско шосе" №135 

 „Сирма Ей Ай ЕАД“, ЕИК 200421236 адрес гр. София, бул."Цариградско шосе" №135; 

 

Информация за всякаква несъстоятелност, управление от синдик или ликвидация, с които е бил свързан през 
последните пет години г-н Киряков, действащ в качеството си на  член на административен, управителен или 
надзорен орган или висш ръководител: 

 в качеството си на  член на административен, управителен или надзорен орган или висш 
ръководител, г-н Киряков не е бил свързан през последните пет години с несъстоятелност, 
управление от синдик или ликвидация. 

 

не е: 

 осъждан за измама; 

 свързан с несъстоятелност или управление от синдик, в качеството си на член на административен, 
управителен или надзорен орган или висш ръководител; 

 официално публично инкриминиран и/или санкциониран от законови или регулаторни органи 
(включително определени професионални органи); 

 лишаван от съда от правото да бъде член на административните, управителните или надзорни органи 
на даден емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на 
дейността на някой емитент. 

Атанас Киряков е основател и Изпълнителен директор на „Онтотекст“ АД – пазарен лидер в областта на 
семантичните бази данни и технологии за анализ на текст. Сред клиентите на Онтотекст са BBC, Financial Times, 
EuroMoney, Oxford University Press, AstraZeneca, Британския музей, Парламента на Великобритания, 
Националната галерия на САЩ, Getty Trust и Korea Telecom.  

В периода 2001-2004 година г-н Киряков е член на Управителния съвет на БАСКОМ. Член на борда на 
директорите на „Сирма Груп Холдинг“ АД и на три от дружества в групата, както и на Linked Data Benchmarking 
Council – международна организация за изпитания на NoSQL бази данни. 

Г-н Киряков започва своята кариера в Сирма като софтуерен инженер през 1993 г. и няколко години по-късно 
става партньор и член на Съвета на директорите. През 2000 г. той основава Онтотекст, която през 2008 г. 
привлича инвестиция от 2.5 млн. евро от фонда за инвестиции на рисков капитал NEVEQ. Онтотекст инвестира 
над 400 човеко-години  в изследвания и продуктово развитие и печели ред награди за иновации: Питагор на 
Министерство на Образованието и Науката за 2010 г., на БАИТ за 2013 г., на Washington Post през 2014 г. (за 
продукта OpenPolicy), награда за Иновативно Предприятие на годината 2014 г. 

Г-н Киряков завършва своята магистърска степен по “Компютърни науки” в СУ „Св. Климент Охридски”. Днес 
той е водещ експерт в областта на семантичните бази данни и автор на повече от 20 научни публикации с над 
3000 цитирания.. 

 

Георги Първанов Маринов – член на СД, бизнес адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №135.  

Информация за всички дружества и съдружия, в които г-н Маринов е бил съдружник през последните пет 
години: 

g. Не участва в дружества като неограничено отговорен съдружник; 

h. Участва като съдружник в следните дружества: 

  „Сирма Груп Холдинг“АД , ЕИК 200101236, адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №135.  



 

Информация за всички дружества и съдружия, в които г-н Маринов е бил член на административен, 
управителен или надзорен орган и/или висш ръководител през последните пет години: 

 „Сирма Бизнес Консултинг“ АД, ЕИК 175445129,  адрес: гр.София, бул. „Цариградско шосе“ №135  

 „Сирма Груп Холдинг“" АД, ЕИК 200101236, адрес гр. София, бул."Цариградско шосе" №135 

 „Енгвю Системс София“ АД, ЕИК 201277917, адрес гр. София, бул."Цариградско шосе" №135 

 „Енгвю Системс“ корп., корпорация по законите на Канада, със седалище в Канада, Квебек, 
Монреал, 438 Изабей Стрийт, Офис 103; 

 „Пирина Технологии“ АД., EИК 175149906, адрес:гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №135. 

 

Информация за всякаква несъстоятелност, управление от синдик или ликвидация, с които е бил свързан през 
последните пет години г-н Маринов, действащ в качеството си на  член на административен, управителен или 
надзорен орган или висш ръководител: 

 в качеството си на  член на административен, управителен или надзорен орган или висш 
ръководител, г-н Маринов не е бил свързан през последните пет години с несъстоятелност, 
управление от синдик или ликвидация. 

 

не е: 

 осъждан за измама; 

 свързан с несъстоятелност или управление от синдик, в качеството си на член на административен, 
управителен или надзорен орган или висш ръководител; 

 официално публично инкриминиран и/или санкциониран от законови или регулаторни органи 
(включително определени професионални органи); 

 лишаван от съда от правото да бъде член на административните, управителните или надзорни органи 
на даден емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на 
дейността на някой емитент. 

Георги Маринов е Председател на Съвета на директорите на „Сирма Груп Холдинг“ АД, Изпълнителен 
директор и Председател на Управителния съвет на „ЕнгВю Системс“ АД, както и член на Управителния съвет 
на „Сирма Бизнес Консултинг“ АД и „Пирина Технологии“ АД. 

Г-н Маринов работи в Сирма от създаването и през 1992 г. През годините заема различни длъжности в 
рамките на компанията – софтуерен инженер, контрол на качеството, мениджър на екип, ръководител 
проект, мениджър маркетинг и продажби и мениджър бизнес развитие. От 2003 г. насам г-н Маринов заема 
длъжността Изпълнителен директор на „ЕнгВю Системс“ АД. 

Г-н Маринов е завършил Техническия университет в София с магистърска степен по “Компютърни науки” и 
“Международен бизнес”.. 

 


