АВТОБИОГРАФИЯ

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име: КИРИЛ ПЕТРОВ ДОМУСЧИЕВ
Дата на раждане: 18.04.1969 г.
Националност: българска
ОБРАЗОВАНИЕ

1993 – 2002

Технически Университет – София,
Магистър, Специалност „Индустриален мениджмънт и маркетинг”

1984 – 1988

9‐та Френска езикова гимназия, гр. София, испанска паралелка

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
Кирил Домусчиев стартира свой частен бизнес преди повече от 20 (двадесет) години, като
основава няколко компании, които се занимават с производство и търговия на различни
продукти. През 2003 г. дейността на тези компании се обединява и прехвърля към „Адванс
Пропъртис” ООД, чрез което дружество се правят повечето от инвестициите.
Към момента „Адванс Пропъртис” ООД е собственик на 117 компании, намиращи се в 23
държави. Днес водещите компании на „Адванс Пропъртис” извършват дейност в следните
стратегически сектори: фармация, шипинг, пристанищен мениджмънт, недвижима собственост
и други.


„Адванс Пропъртис” ООД чрез притежаваното от него дъщерно дружество „Хювефарма”
ЕООД, играе важна роля на международния пазар на хуманни и ветеринарни продукти.
Хювефарма разполага с 13 завода, намиращи се в ЕС и САЩ и присъства на всички
основни пазари чрез свои дружества или представителства, включително ЕС, САЩ,
Турция, Тайланд, Тайван, Китай, Индия, Русия, Бразилия, Южна Африка, Канада, Мексико
и Япония. Към настоящия момент Хювефарма се нарежда на 9‐то място сред най‐
големите фармацевтични компании в света.



„Адванс Пропъртис” ООД чрез дъщерното си дружество „Кей Джи Маритайм Шипинг”
АД е собственик на „Параходство Български морски флот” АД („ПБМФ”). ПБМФ има
повече от 126 години традиции и опит в шипинга и към настоящия момент дружеството
е лидер на пазара в България, Черноморски и Източно‐ средиземноморски район.



Дъщерното дружество на „Адванс Пропъртис” ООД, „БМФ Порт Бургас” ЕАД е
пристанищен оператор на Пристанищен Терминал Бургас Изток II и Пристанищен
Терминал Бургас Запад.

Кирил Домусчиев е мажоритарен собственик и заема ръководни позиции в редица български и
чуждестранни дружества:
2015 – до момента

Управител на „ХЮВЕФАРМА” ЕООД

2008 – до момента

Председател на Надзорния съвет на „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРСКИ
ФЛОТ“ АД

2005 – до момента

Председател на Съвета на директорите на Huvepharma NV, Белгия

2005 – до момента

Председател на Съвета на директорите на Huvepharma, Inc., САЩ

2000 – до момента

Председател на Надзорния съвет на „БИОВЕТ” АД

УЧАСТИЕ В НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

2014 – до момента

Председател на Управителния съвет на Конфедерацията
Работодателите и Индустриалците в България (КРИБ)

2010 – 2014

Член на Управителния съвет на ICC Bulgaria (Интернатионал и от 2017 – до
момента Chamber of Commerce),

2014 – до момента

Член на Изпълнителния Комитет към Български Футболен Съюз

Като представител на КРИБ:




Член с право на глас на Съвета на настоятелите на БАН;
Член на Национален Съвет за Тристранно Сътрудничество (НСТС);
Член на Икономически и Социален съвет.

ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ
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