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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Явор Маринов Спасов 
 

  

 България, София 1504, ул. Сан Стефано 18  

 +35987563511        

 SpasovYavor@gmail.com  

 

 

Дата на раждане 14 февруари 1983 

Националност Българин  
 

 
ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ  

  

ИНТЕРС КЪМ ПОЗИЦИЯ  
Независим член на Съвета на директорите на Лев Инвест 
АДСИЦ 

2010 - до момента 
(прекъсване 2012-15) 

Инвестиционен консултант 
Пенсионноосигурителен институт АД 

▪ Анализ на българския и международните финансови пазари и изготвяне на краткосрочни и 
дългосрочни прогнози 
▪ Участие в изготвянето на инвестиционни цели, политики и стратегии на ПОИ 
▪ Инвестиционни консултации относно диверсификацията и матуритетната структура на 
портфейлите на ПОИ 
▪ Анализ на инвестиционните портфейли и съответствието им с инвестиционните цели 
▪ Инвестиционни предложения за сделки с български и чуждестранни ДЦК, КИС и акции 

Управление на инвестиционни портфейли  
 

2015 - до момента 
 
Съучредител и член на управителния съвет 

 Асоциация на Трейдърите в България 
 ▪ Популяризиране на трейдинга в България 

▪ Повишаване квалификацията на трейдърите 
▪ Подкрепа и опазване правата на трейдърите 

 
Управление  

2014 – 2015 Мениджър бизнес развитие 
 ИП БенчМарк Финанс АД 
 ▪ Управление бизнес развитието на направление Българска фондова борса 

▪ Сделки и анализ на българския капиталов пазар 
▪ Управление на маркетингови кампании, организиране и провеждане на семинари, уебинари, 
обучения и презентации 

 
Бизнес управление и инвестиционен анализ 

2014 – 2015 Член на борда на директорите 
 Български фонд за дялови инвестиции АД 
 ▪ Разработване и представяне на редовното годишно общо събрание на акционерите бизнес 

програми и планове 
▪ Одобрение на вътрешноорганизационните актове на дружеството 
▪ Анализ на инвестиционни възможности 

 
Бизнес управление и инвестиционен анализ 
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2012 – 2014 

Брокер ценни книжа 
 ИП Унитрейдър ЕАД 
 ▪ Сделки на Българска фондова борса и ОТС пазари 

▪ Съдействие на изпълнителния директор в организацията и управлението на дейността на 
инвестиционния посредник 
▪ Управление на маркетингови кампании, обучения, лекции в икономически университети, 
семинари и презентации 

 
Бизнес управление и инвестиционен анализ 

2009 – 2012 Оценител на портфейли от вземания 

 
Мост Финанс Мениджмънт АД  

▪ Оценка на портфейли от вземания на банки, финансови институции за бързи кредити, 
доставчици на комунални услуги, телекомуникационни оператори 
▪ Участие в търгови процедури по продажба на пакети от вземания 
▪ Анализ и консултации относно оптимизация на софт- и филд колектинг, вътрешни и външни 
информационни потоци, свързани със събираемост, контактрейт, откриваемост, 
платежоспособност, скриптове за комуникация с длъжници, споразумения 

 Оценка на вземания, събиране на вземания 

2007 – 2008 Старши експерт ценни книжа 
 МКБ Юнионбанк АД 
 ▪ Участие в управлението на собствения портфейл ценни книжа на банката 

▪ Сключване на сделки за сметка на банката на Българска фондова борса 
▪ Анализ на финансови отчети на публични компании 

 
Сделки с ценни книжа и портфолио мениджмънт 

2006 – 2007 Инвестиционен консултант 
 ИП Дилингова финансова компания АД 
 ▪ Изготвяне на търгови предложения 

▪ Комуникация с клиенти 
 

ДЕЛОВИ ИНТЕРЕСИ 
 

2016 - до момента  Съдружник и управител 
Капитал Проинвест ООД 

▪ Инвестиции в активи

2016 - до момента Съдружник и управител 
Форекс Медия ООД 

▪ Кол център за продажби, маркетинг  

2015 - до момента  Съдружник 
ФорексДжобс ООД 

▪ HR Агенция, специализирана във финансовия сектор 
▪ Консултиране на чуждестранни ЮЛ във връзка с MiFID, лицензиране/придобиване на ИП, 
изграждане на кол център, правно и счетоводно обслужване   

2012 - до момента Съдружник и управител 
Кредит Контрол ООД 

▪ Консултации и изготвяне на стратегии за съдебно и извънсъдебно събиране на просрочени 
вземания, финансов и правен анали, оценка на вземания 
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ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

 

2001 - 2005 Бакалавърска програма Интелектуална собственост 
Университет за национално и световно стопанство 

Бакалавърска програма Маркетинг 
Университет за национално и световно стопанство

1996 - 2001 Немски и руски език 
Езикова гимназия 35 СОУ Добри Войников 
 

 

 

 

 

 

2005 - 2007 Магистърска  програма Финансов мениджмънт 
Нов Български Университет 

Сертификати ▪ Брокер на ценни книжа - Сертификат от КФН №340-Б / 2006 г. 
▪ Инвестиционен консултант - Сертификат от КФН №170-ИК / 2006 г. 
▪ Оценител на предприятия и вземания -  Сертификат от КНОБ 50010067 

 
Допълнителна квалификация 

 
▪ Брокер на ценни книжа -   Институт за следдипломна квалификация, УНСС  
▪ Инвестиционен консултант -   Институт за следдипломна квалификация, УНСС 
▪ Бизнес оценяване - Център за професионално обучение към НБУ 

Майчин език Български 
  

Други езици РАЗБИРАНЕ  ГОВОРЕНЕ  ПИСАНЕ  

Слушане  Четене  Участие в разговор Самостоятелно 
устно изложение   

Английски език B2  B2  B2  B1  B2  
 Въведете име на езиковия сертификат и ниво, ако е приложимо.  

Немски език B2  B2  B2 B1 B1 
 Въведете име на езиковия сертификат и ниво, ако е приложимо.  

 
Комуникационни умения 

 
Добри комуникационни умения, придобити в работата ми с контрагенти, клиенти и 
административни органи 

Организационни / управленски 
умения 

Добри организационни и управленски умения, придобити по време на работата ми на 
управленски позиции 

Професионални умения ▪ Оценка на вземания, събиране на вземания, управление на всички релевантни процеси 
▪ Фундаментален и технически анализ на финансови инструменти и пазари 
▪ Управление на инвестиционни портфейли 
▪ Презентационни умения 

Дигитални умения САМООЦЕНЯВАНЕ 

Обработка на 
информацията Комуникация Създаване на 

съдържание Сигурност Решаване на 
проблеми 

 Свободно ниво на 
владеене 

Свободно ниво на 
владеене 

Свободно ниво на 
владеене 

Свободно ниво на 
владеене 

Свободно ниво на 
владеене 

▪ добро владеене на офис пакет (програма за обработка на текст, електронна таблица, 
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ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ 

 

 
 

програма на презентации и други) 
▪ CRM система за управление на вземания, платформи за онлайн аукциони на вземания 
▪ Платформи за търговия на финансови инструменти 

Свидетелство за управление на 
МПС 

 
Категория B 

Публикации 
 

Презентации 
 

Проекти 
Семинари 

 

www.investor.bg, www.infostock.bg, www.darikfinance.bg, www.money.bg, www.forexnews.bg, 
www.yavorspasov.blog.bg,  
Лекции в икономически университети, фирмени презентации, обучения по търговия на 
финансовите пазари, онлайн семинари 
Генериране на идеи, изготвяне на планове и ръководство на изпълнението 
Съвместен семинар на АТБ и КФН, семинари на финансова тематика, уебинари, обучения 
 


