
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ 
 

отправя към Общото събрание на акционерите на Дружеството следното предложение за 
решение по т. 10 от Дневния ред на събранието, насрочено за 25.03.2009г.: 

 
ОСА на Дружеството избира одитен комитет на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ в 
състав: 
1. Анна Петрова Захариева,  
2. Марио Захариев Захариев и  
3. Дора Иванова Цолова.  
Избира Анна Петрова Захариева за председател на одитния комитет на Дружеството. 
Определя мандат на одитния комитет от 4 (четири) години. 
 
 
Кратка професионална справка 
 
на Анна Петрова Захариева 
 
 

 
 
 
Анна Петрова Захариева е завършила магистратура по „Международни икономически 
отношения” в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), София. Има 
допълнителна квалификация от участия в програми в областта  на маркетинга и 
мениджмънта на развитието на недвижимите имоти и строителните фирми към USAID 
(1998,1999), както и към Center for Innovative Programs (CIP, Флорида) през 1998 г. 
Целият професионалния опит на г-жа Захариева е преминал в сферата на недвижими 
имоти и тяхното управление. 



  

Г-жа Анна Захариева е един от основателите на “ФеърПлей Интернешънъл” АД през 
1993 г. и от тогава към настоящия момент е Изпълнителен директор на дружеството и 
управляващ акционер.  
Със своя професионализъм и богат мениджърски опит в областта на недвижимите имоти 
г-жа Захариева има изключителен принос за динамичното развитие на “ФеърПлей 
Интернешънъл” АД и за превръщането на компанията в една от водещите фирми за 
строителство, инвестиции  и управление на апартаментни хотели в България. 
Г-жа Захариева е член на Съвета на директорите и Управител на редица фирми от 
икономическата група “ФеърПлей Интернешънъл” АД. Била е Председател на Съвета на 
директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ.  
 
 
 
 
Кратка професионална справка  
 
на Марио Захариев Захариев 
 
 

 
 
 

Марио Захариев Захариев e основавател на „ФеърПлей Интернешънъл” АД през 1993 
година като строително-предприемаческа фирма, която в последствие превръща в 
инвестиционна компания. Като Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен 
директор на „ФеърПлей Интернешънъл” АД, г-н Захариев има основна заслуга за 
успешните инвестиции и стратегическото развитие на компанията на българския пазар. 
Притежава богат мениджърски опит. Ръководи дружеството от самото му основаване .  
Г-н Захариев успява да създаде един високо квалифициран екип от мениджъри, 
инженери, икономисти и офис специалисти с богат професионален опит и висока 
дисциплина. 
Основните интереси на управляваната от него компания са насочени главно в 
инвестирането, строителството и обзавеждането на жилищни сгради, еднофамилни 
къщи, хотели, офис сгради, производствени и търговски складове. 
Основни приоритети в работата на М. Захариев са  стриктно спазване на всички срокове 
и ангажименти, поети към клиентите  
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на Дора Иванова Цолова  
 
 

 
 
 
Дора Иванова Цолова е завършила магистратура по „Промишлено и гражданско 
строителство” във Висшия институт по архитектура и строителство (ВИАС). Има 
завършена магистърска степен и по „Счетоводство и контрол” към Университета по 
национално и световно стопанство.  
Инж. Дора Цолова има богат професионален опит. В периода 1981-1989 г. е работила в 
„Пластхим” ООД, Ботевград като специалист инвеститорски контрол, а от 1989 до 1993 
г. е била началник отдел „Капитално строителство и инвеститорски контрол” в същото 
предприятие. 
В периода 1994-2000 г. тя е била счетоводител и главен счетоводител в „Детекс” ООД. 
От месец март 2001 г. работи   като Финансов мениджър във „ФеърПлей Интернешънъл” 
АД (ФПИ), една от водещите компании на българския пазар в областта на 
строителството, инвестициите и управлението на апартаментни хотели.  
Със своя професионализъм и всеотдайност г-жа Дора Цолова се утвърждава като един от  
ключовите мениджъри във висшия мениджмънт на ФПИ. 
Дора Цолова  е член на Съвета на директорите на ФПИ. Управител е на “ФеърПлей 
Консултинг” АД и „Технотранс Глобъл” ЕООД. 
Била е член на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ. 
От месец май 2006 г. г-жа Дора Цолова съвместява длъжностите Финансов директор и 
Изпълнителен директор на ФПИ. 
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