НАШИТЕ ЛЕКТОРИ:
КРАСИМИР КОЦЕВ
CEO SoCyber

Красимир Коцев е основател на компанията за кибер
сигурност SoCyber. Завършва ТУЕС, а опита си
първоначално трупа в Hewlett-Packard, където се
занимава с мрежова сигурност и системна
администрация. През годините се сблъсква с различни
решения за защита от кибер атаки. Преди основаването
на SoCyber се занимава с тестване на сигурността на
мрежи и приложения. Негово хоби е да посещава
международни конференции за киберсигурност от типа
на "DefCon" и "BlackHat".

Д-Р ЕЛИНА КЪРПАЧЕВА
Chair European Compliance Center

Адвокат с научен и преподавателски опит. Елина
завършва докторската си степен в УНСС, проучвайки
регулаторния комплекс за вземане на независими и
професионални управленски решения от бордовете на
директорите. Участва в проекти с Българската Фондова
борса за утвърждаване на принципите и стандартите на
Организацията за икономическо сътрудничество и
развитие (OECD). Част от изследователския екип на VUZF
Lab.

ХРИСТО ШАРКОВ

оup

Director GrECo JLT Gr

Специалист по застраховане и управление на риска.
Водещ застрахователен брокер и консултант в Централна
и Източна Европа в сътрудничество с Jardine Lloyd
Thompson (UK), SIACI (FR), Ecclesia (DE), Marine & Aviation
JLT (IT), March JLT (ES).

НАШИТЕ ЛЕКТОРИ:
ДИМИТЪР КОЛЧАКОВ
Head of Compliance and Control Department
Bulgarian American Credit bank

Експерт с 12+ години опит в търговски банки в сферите
на клиентското обслужване, вътрешния одит, нормативно
съответствие, мерките срещу изпирането на пари и
финансирането на тероризма. Ръководител на звеното по
нормативно съответствие и контрол, Длъжностно лице по
защита на личните данни (DPO), Председател на комитет
по защита на личните данни в БАКБ АД. Член на
комитетите по платежни услуги, правен и сигурност на
Асоциацията на банките в България.

IVICA SIMONOVSKI, PHD.
Lecturer and Independent Intelligence

Doctor on Political Science at University St. Kiril and Metodij
– Skopje, he has almost 12 years experience in Financial
Intelligence Unit as an independent intelligence.
Co-founder of Cyber Security, Corporate Security and Crisis
Management Initiative and also honorary member of Cyber
Security Research Center Istanbul and honorary member of
Cyber Security Research Center in Istanbul, Turkey.
Dr. Simonovski is a lecturer in Academy of Banking and
Information Technology, North Macedonia.
During his career he was a lecturer in NATO Centre of
Excellence – Defence against Terrorism in Ankara, Republic
of Turkey, and George C. Marshall European Centre for
Security Studies in Garmisch-Partenkirchen, Germany. He is
co-author of the book “Countering the Financing of
Terrorism in the International Community“, published by
Peter Lang GmbH Switzerland.

