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У В Е Д О М Л Е Н И Е 
 

ОТ 

„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 

121575489, със седалище и адрес на управление: гр. 

София, район Изгрев, ж.к. Дианабад, ул. „Лъчезар 

Станчев“ № 5, офис – сграда А, ет. 7, 

представлявано от изпълнителния директор 

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ 

 

 

„Доверие – обединен холдинг“ АД уведомява, че на 27.04.2020 г., 

Изпълнителният съвет на Националната банка на Молдова (НБМ) одобри двама нови 

членове на Борда (Надзорния съвет) на BC Moldindconbank S.A., а именно г-н Херберт 

Степич и г-н Томас Майкъл Хигинс. В резултат на това решение, Бордът на BC 

Moldindconbank S.A. вече ще оперира в пълния си състав от седем членове. 

Останалите членове на Борда бяха одобрени от НБМ на 29.11.2019 г. Всички членове 

на Борда са избрани с гласовете на мажоритарния акционер на банката, „Доверие – 

обединен холдинг“ АД. 

 

Следва кратко представяне на новите членове на Борда на BC Moldindconbank 

S.A.: 

 

1. Г-н Херберт Степич е австрийски гражданин. Завършил е висшето си 

образование в Университета по икономика и бизнес на Виена, със степен магистър по 

Бизнес администрация и доктор по Икономика и Търговия. Владее английски, немски 

и испански езици. Г-н Степич е един от най-изтъкнатите банкови експерти в Европа 

през последните 40 години. Заемал е позицията на изпълнителен директор на 

Raiffeisen Bank International, като в това си качество има основната заслуга за 

изграждането на банковата мрежа на Raiffeisen в Централна и Източна Европа. Заемал 

е множество позиции в надзорните и управителни органи на банките от Raiffeisen 

Group в Централна и Източна Европа, включително в България, Румъния, Унгария, 

Полша, Украйна, Чехия и др. Понастоящем г-н Степич е и зам.-председател на Борда 

на Международната търговска камара в Австрия. 

 



2. Г-н Томас Майкъл Хигинс е гражданин на САЩ, постоянно пребиваващ в 

България. Притежава магистърска степен по Бизнес администрация от Northwestern 

University Evanston, IL, U.S.A. и бакалавърска степен по Бизнес администрация от 

University at Albany, NY, U.S.A. Владее английски и български езици. Г-н Хигинс 

притежава богат опит в банковата и финансовата сфера, като е заемал множество 

ръководни позиции, част от които са: член на надзорния съвет на Токуда Банк 

(България), изпълнителен директор на Българо-американска кредитна банка АД, 

съосновател и зам.-председател на Съвета на директорите на Empower Capital, 

съосновател и управител на Би Ем Еф България ООД (притежаващо уеб-сайтовете 

www.moitepari.bg и www.jobtiger.bg), член на Настоятелството на Американския 

университет в България, член на Надзорния съвет на Комисията Фулбрайт и др. 

 

Прилагаме линк към новината на Националната банка на Молдова: 

http://bnm.md/en/content/national-bank-approved-two-members-council-bc-

moldindconbank-sa 

  

 

Дата: 28.04.2020 г.     
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