


АВТОБИОГРАФИЯ 

На Олга Ивановна Енчева, с постоянен адрес: област Велико Търново, община Велико 

Търново, с. Арбанаси № 19А 

 

Родена съм  през 1960 година в Москва, Русия.  

1977 – завърших средното си образование  в школа-интернат №19  г. Москва.  

През  есента същата година записах да уча във факултет „Електрически машини и 

апарати”   в  Московски Енергетически Институт” /вечерно отделение/, като по същото 

време работих като библиотекар в библиотеката на института /1977-1979/, а след това 

като технически сътрудник в ЦДУ ЕС СССР /Централно Диспечерско Управление на 

Единна Енергетическа Система на СССр/  при Министерството на енергетиката  на СССР 

/1979 - 1982 г. / 

Омъжена съм от 1982 г., когато се преместих да живея във Велико Търново. 

Висшето си образование завърших през 1986 година  във  ВМЕИ  гр. Габрово по 

специалност Ел.машини и апарати. 

От 1982 до 1993  г. работих в ТИИЦ – гр. В.Търново 

18.10.2001 г. - 21.04.2010 г. съдружник в „Роуд импорт експорт“ ЕООД, ЕИК 030041729 – 

съдружник, самоосигуряващо се лице; 

05.03.2009 г. - 21.04.2010 г. – управител в „Роуд импорт експорт“ ЕООД, ЕИК 030041729;   

12.05.2010 г. - 29.10.2012 г. в „Роуд импорт експорт“ ЕООД - технически сътрудник; 

30.10.2012 г. – към настоящия момент – управител в „Роуд импорт експорт“ ЕООД, ЕИК 

030041729; 

11.08.2008 г. - 31.03.2009 г. – член на СД на „Вакуумтерм“ АД, ЕИК 104001638; 

13.10.2011 г. – до настоящия момент – член на СД на „Вакуумтерм“ АД, ЕИК 104001638; 

07.02.2011 г. - 23.01.2013 г.– член на Съвета на директорите в „БГ Инвестком“ АД, ЕИК 

201415019; 

30.01.2014 г. - към момента – управител в „София Билдинг Къмпани ЛТД“ ЕООД, ЕИК  

130862328; 

23.01.2013 г. – достоящия момент – член на СД  на „СИМА 2000“ ЕАД, ЕИК 130193360. 

 

 



Седения за “РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ” ЕООД, ЕИК 030041729 
Кандидат за член на Съвета на Директорите на “СИМАТ” АД 

 

Дружеството е учредено на 18.10.2001 г. с Решение на Великотърновския 

окръжен съд от тази дата се извършва промяна в правната форма на “РОУД ИМПОРТ 

ЕКСПОРТ” АД – гр. Велико Търново, се превръща в дружество с ограничена 

отговорност с фирма “РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ” ООД с трима съдружници. В 

последствие дружеството се преобразува и към настоящия момент “РОУД ИМПОРТ 

ЕКСПОРТ” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност с едноличен 

собственик на капитала Стефан Енчев Енчев.  

 

Седалището и адресът на управление на дружеството се намират в гр. Велико 

Търново, ул. Княз Александър Батенберг No 2, вх. А. 

 

“РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ” ЕООД има за предмет на дейност производство 

и търговия с хранителни и нехранителни стоки, машини, съоръжения, резервни 

части, автомобили; външнотърговска дейност, експорт, реекспорт; 

компенсационни, бартерни и други специфични търговски операции; превозна и 

спедиорска дейности; ресторантьорство, туристически, рекламни и 

информационни услуги и други дейности и услуги, незабранени от закона; 

проучване, проектиране, строителство и ремонт на промишлени, административни, 

жилищни и селскостопански сгради; строително-монтажни и ремонтни работи в 

страната и чужбина; покупко-продажба на недвижими имоти; производство и търговия 

с електроенергия и топлоенергия, след получаване на необходимите разрешения и 

лиценз, съгласно действащото законодателство; дивечовърство и рибовъдство, лов и 

риболов / международен и вътрешен ловен туризъм /, селски туризъм, балнеология и 

балнолечение, след получаване на необходимите разрешения и лиценз, съгласно 

действащото законодателство. 
 

Капиталът на дружеството е изцяло внесен и е в размер на 86 500 лева.  

 

С Договор за прехвърляне на търговско предпритие от 14.07.2010 г., вписан в 

Търговски регистър при Агенция по вписванията на 23.07.2010 г., е извършено 

прехвърляне на търговско предприятие, а правоприемник е РОУД ИМПОРТ 

ЕКСПОРТ” ЕООД. Дружеството купува от Стефан Енчев Енчев предприятието му на 

едноличен търговец с фирма “Роуд – Стефан Енчев” – гр. Велико Търново, като 

съвкупност от права, задължения и фактически отношения. 

 

„РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ” ЕООД има регистриран клон на територията на 

Република България, с фирма РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ - КЛОН СОФИЯ, със 

седалище и адрес на управление на клона в гр. София, район “Изгрев” 1113, ул. 

“Фредерик Жолио Кюри” No 20, ет. 11., и предмет на дейност, изразяващ се в 

производство на стоки с цел продажба, проектиране, импорт, експот, реекспорт, 

комисионна, спедиционна, складова, лизингова, превозна, хотелиерска, туристическа, 

рекламна, информационна дейност и други видове услуги, създаване на пласмент и 

производство, търговско представителство и посредничество, строителство, 

инженеринг, маркетинг, сделки с интелектуална собственост, валутни сделки при 

спазване на валутните разпоредби. 
 

С Решение от 04.10.2012 г. на едноличния собственик на капитала, вписано в 

Търговски регистър при Агенция по вписванията на 24.10.2012 г., за управител на 

РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ” ЕООД е избрана Олга Иванова Енчева, която е 

управител на дружеството (и клона на дружеството) и към момента.  

 

 



Приложение: Справка от Търговски регистър за Актуално състояние на РОУД 

ИМПОРТ ЕКСПОРТ” ЕООД: 

 

 
















