
  
 
 
 

ПРАВИЛНИК 
 

за условията и реда за провеждане на годишната класация на  
Българската стопанска камара за принос в развитието на икономиката „ИН-5“ 

 

 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1 (1) Настоящият Правилник урежда условията и реда за участие в ежегодната класация на Българската 
стопанска камара за наградите “ИН-5”. 

(2) Наградата “ИН-5” се връчва за постигнат икономически просперитет, показващ ръст в: 

1. Индустриалното развитие; 
2. Инвестициите в производствени мощности и др. активи; 

3. Иновативни технологии, внедрени в производството; 

4. Интелект - разработка на научен продукт за индустриално приложение; 
5. Инициативност в стопанската дейност. 

(3) Наградите “ИН-5” се връчват ежегодно в периода 01-10 декември, като конкретната дата се 

определя с решение на Управителния съвет на БСК. 

Чл. 2 (1) Наградата “ИН-5” се връчва в следните категории: 

1. Микропредприятия – до 10 работници, наети на трудов договор; 
2. Малки предприятия – от 10 до 49 наети на трудов договор лица и годишен оборот до 5 млн. лв.; 

3. Средни предприятия – от 50 до 249 наети на трудов договор лица и годишен оборот до 15 млн. лв.; 
4. Големи предприятия – над 250 наети на трудов договор лица и годишен оборот над 15 млн. лв. 

5. Научни или учебно-научни организации; 

6. Представители на средствата за масова информация, с принос за отразяване на проблемите на 
икономиката и индустриалното развитие, както и за активно партньорство с БСК; 

7. Колективни членове на БСК, с принос за защитата интересите на деловите среди в България и в 
чужбина; 

8. Физически лица, с принос за развитието на българската икономика 

(2) Наградите по ал.1, т. 1-5 се връчват в три степени: 

1. Пластика “Икар” с автор проф. Велислав Минеков, Сертификат и вписване в Почетната книга на БСК; 
2. Почетен знак на БСК и Диплом; 

3. Реверен знак на БСК и Грамота. 

(3) Наградите по ал. 1, т. 6-8 се връчват в две степени: 
1. Почетен знак на БСК и Диплом; 

2. Реверен знак на БСК и Грамота. 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

Чл.3 (1) Право на участие в класацията за годишните награди на БСК имат: 

1. Всички членове на БСК, в т.ч.: 
1.1. Браншови и регионални работодателски организации; 

1.2. Фирми, членуващи в организациите по чл.3, ал. 1, т.1.1. на настоящия правилник; 
1.3. Научни колективи от БАН и университетите, чиито ректори са членове на Сдружението “Съвет на 

ректорите на висшите училища в Република България”; 

2. Фирми, нечленуващи в БСК и нейни колективни членове, след заплащане на такса за участие, 
определена от Управителния съвет на БСК за текущата година; 

3. Представители на всички средства за масова информация; 
4. Кандидати, незаявили лично участието си, но препоръчани от ръководството на БСК. 

Чл.4 (1) Поканата, условията и образците за участие в конкурса, се публикуват на електронната страница на 
БСК не по-късно от 30 септември на съответната година. 
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(2) Кандидатстващите за участие в класацията подават писмено заявление до Изпълнителния 

Председател на БСК по утвърден образец, съобразно категорията, за която се кандидатстват, не по-късно от 

10 ноември на съответната година.  

(3) Кандидатите, пропуснали срока за подаване на документи по уважителни причини, биват допускани 
до участие в класацията с мотивирано решение на Комисията по чл. 6 от настоящия Правилник. 

(4) Юридическите лица подават и документ за актуално състояние към датата на кандидатстване. 

(5) Членовете на браншови и регионални работодателски организации – колективни членове на БСК, 

прилагат и документ, удостоверяващ, че не дължат членски внос на съответната браншова или регионална 

организация. 

Чл.5 Класирането на кандидатите се извършва на основание постигнати количествени и качествени 
показатели за предходната календарна година. 

Чл.6 (1) Класацията на номинираните фирми се организира и провежда от комисия, чийто състав се 

утвърждава от Управителния съвет на БСК. 

(2) Комисията има следния състав: 

1. Председател – зам.-председател или главен секретар на БСК; 
2. Специалисти за съответния бранш или научно направление; 

3. Експерт от БСК, отговарящ за браншовите организации; 
4. Експерт от БСК, отговарящ за регионалните организации; 

5. Експерт от БСК, отговарящ за връзките с обществеността; 

6. Юрист; 
7. Технически секретар. 

(3) Комисията се свиква на първо заседание от нейния председател най-късно пет дни след крайния 

срок за подаване на документите за кандидатстване в класацията. 

(4) Комисията може да изисква само веднъж отстраняване на нередности в документите и/или 
предоставяне на допълнителна информация от кандидатстващия. 

(5) Констатациите и решенията на комисията се протоколират. 

(6) Не по-късно от 5 календарни дни преди датата на връчване на наградите за текущата година, 
номинираните юридически и физически лица се утвърждават от ръководството на БСК и в срок от два дни 

биват уведомени за решението. 

ПУБЛИЧНОСТ 

Чл. 7 (1) БСК публикува подробна информация за наградените юридически и физически лица в: 

1. сайта на БСК;  
2. ежедневния електронен бюлетин „Бизнес Индустрия Капитали”; 

3. информационни брошури и специализирани издания на БСК. 

(2) Информацията за наградените физически и юридически лица се разпространява от БСК до: 
1. Средствата за масова информация; 

2. Държавните и местни органи и институции; 

3. Българските посолства и представителите на БСК зад граница; 
4. Бизнес сдружения на браншово и регионално равнище. 

(3) Наградените юридически и физически лица имат правото да ползват логото на наградата „ИН-5” в 

своите проспекти и др. информационни материали. 

(4) Носителите на Голямата награда „ИН-5” получават правото на безплатни публикации в сайта на БСК 

в продължение на 12 месеца за новости в пазарното и индустриалното им развитие, вкл. въведени нови 
технологии и производствени мощности, пазарни и/или научни достижения, развитие на нови продуктови 

линии, налагане на нови марки, сертифициране на производството и продукцията и др. 

(5) Редовните колективни членове и местни органи на БСК имат правото да ползват наградите „ИН-5” за 
изграждане и укрепване на институционалния си авторитет пред своите членове и партньори, вкл. чрез 

активно участие при набиране на участници в конкурса, разпространение на информационни материали и др. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1 Настоящият Правилник е приет от Изпълнителното бюро на БСК на 10.01.2006 г., допълнен и изменен с 

решения на Управителния съвет на БСК от 12.05.2009 г., 15.09.2011 г. и 29.09.2015 г. 

§2 Правилникът подлежи на промяна по реда на неговото приемане. 


