Асен Иванов Конарев,
с пост.адрес: гр. Пловдив,
вх.Б, ет.4, ап.10

ж.к.

„Тракия”

бл.70,

Данни за относимия професионален опит на г-н
Конарев и дейността му:
Г-н Конарев е завършил висшето си образование през
1966
г.
във
Висш
институт
по
хранително-вкусова
промишленост. Доктор на икономическите науки - 1982г.
Професор по икономика и управление 1987 г. Специализирал
в МГУ- Москва, ХУМБОЛД - университет Берлин, Университет
на Делауер, САЩ И др.
9 1996г. - Председател на УС на КТИ „Съединение”
АД
9 1995-1996г. - Изпълнителен директор на Национален
инвестиционен фонд „Съединение”;
9 1996г. - Председател на Национален инвестиционен
фонд „Съединение”;
9 1998-2004г. Член на СД на „Обединена финансова
компания” АД;
9 2001г. - Член на СД на „Обединена търговска
компания „Орфей”” АД - Смолян;
9 2001г. - Консорциум „Орфейгруп” ДЗЗД, гр. Смолян
– член на УС;
9 от
2004г.
Член
на
СД
на
„Унимаш„
АД
и
изпълнителен директор;
9 от 2001г. Управител на Иновационен център „Орфей”
ООД;
9 от 2002г.- Член на НС на ЦЗД „ Орфей” АД;
9 от 2002г.- Член на СД на „Оптела-ОТ„ АД;
9 от 2002г.- Член на СД на ВТП „Хебър„ АД;
9 от 2004г.- Член на СД на ЗММ „Металик„ АД;
9 2005г. Сдружение „Регионални научно-технически
съюзи с дом на науката и техниката-Пловдив”, гр. Пловдив
– председател РК;
9 2005г. – Фондация „Международен институт за
изследване на кооперациите”, гр. София член на УС;
9 1999г.
Член
на
АКАДЕМИЧНИЯ
СЪВЕТ
към
Университет по хранителни технологии - Пловдив;
9 2004г. - Член на Факултетния съвет към „Стопански
факултет” на УХТ;

9 2004г. - Член на редколегията на списание
„Финанси”;
9 2006г. - Член на редколегията на списание
„Орфей”;
9 Други участия:
9 Член на колективния орган на управление в
„Интелект 21” АД-освободен като член на Съвета на
директорите с решение № 5823/10.10.2002 год.;
9 Председател
на
Съвета
на
директорите
на
„Иновационен фонд за здраве и дълголетие” АД. С решение
от 09.03.2002 г. вписва промяна на фирмата от „Орфей 22”
АД на „Иновационен фонд за здраве и дълголетие” АД;
9 „Член на съвета на директорите на Модна къща
„Ютрика” АД;
9 Член на СД на „Обединена търговска компания
„Орфей”” АД - Смолян;
9 Член на НС на ИП «Популярна каса 95» АД Пловдив;
9 «Център по предприемачество» ДЗЗД - управител;
9 2007г. - „Унимаш индъстрис” АД – Пловдив –
Председател на СД;
9 2010 Член на Надзорния съвет на Оптела-Лазерни
технологии АД
На г-н Асен Конарев не са налагани принудителни
административни мерки или административни наказания във
връзка с дейността му през последните пет години;

