
Йордан Стоянов Недев – член на СД, бизнес адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №135.  

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

a. Не участва в дружества като неограничено отговорен съдружник; 

b. Участва като съдружник в следните дружества: 

 „Сузана и Веско – СВ“ ООД – с. Ковачевица. 

 

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

 „Бианор Сървисиз“ ЕООД – Управител – 2013-2014г. 

 „Холдинг БДЖ“ ЕАД – Изпълнителен директор – 2011-2012г. 

 „ММД Скейл“ ООД – Управител – 2007-2011г. 
 

Прокурист/управляващ/член е на управителен/надзорен орган през 2020 година:  
• Член на УС на КИБИ „Бушидо“; 
• Настоятел във фондация „Александър“. 

 

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

 „ММД Скейл“ ООД, ЕИК 175399653, с адрес: София, ж.к. Бели брези, бл. 2 – в ликвидация, за 
заличаване в ТР без несъстоятелност или неудовлетворени кредитори. Г-н Недев е изпълнявал 
ролята на управител и ликвидатор. 

 

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. 

Йордан Недев е финансист и експерт с богат управленски и консултантски опит. 

Йордан Недев е започнал своя опит в българския офис на немската консултантска фирма Roland Berger, 
където е работил по приватизирането на български предприятия. След завръщането си в България, г-н Недев 
работи като финансов консултант по първичното предлагане на акции на Българската фондова борса на 
дружеството Investor.bg, след което работи като негов изпълнителен директор. Той е бил управител на 
лицензирания инвестиционен посредник CEE Securities, преди да се присъедини към екипа на MMD Partners 
през 2005 година, където ръководи практиката по финансово консултиране. През 2011г, след два успешни 
консултантски проекта в областта, поема ръководството на Холдинг БДЖ ЕАД, като осъществява масирано 
преструктуриране на дейността, увеличава финансовия и оперативен контрол и подобрява търговските 
практики. През периода април 2013 – септември 2014г. е управител на Бианор Сървисиз ЕООД – фирма за 
разработване на софтуерни решения. 

Йордан Недев е бакалавър по икономика в Стопански факултет, СУ „Св. Климент Охридски”, а през 2002. става 
магистър по финанси в London Business School, Великобритания. 

 



 


