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Характеристика на периода 2008-2013 г. 

Продължаваща адаптация на икономиката и институциите след присъединяването към 

ЕС - към приложимото право, договорени преходни периоди и други валидни изисквания; 

Формиране на институции и капацитет в държавната администрация, бизнеса и третия 

сектор за кандидатстване и изпълнение на проекти с европейско финансиране; 

Отключване на глобалната икономическа и финансова криза с тежки негативни ефекти 

върху инвестициите, заетостта, потреблението; 

Негативни политически процеси с ефект върху инвестиционната и стопанска среда. 
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Какво постигнахме? 

Ефективно лобиране на равнище ЕК и НС при транспониране на европейското 

законодателство. Предложения към държавните органи за улесняване изпълнението на 

европейските изисквания и подпомагане на предприятията в този процес; 

Активно участие при планирането, усвояването и мониторинга на средствата от ЕС, вкл. 

чрез участието в регионалните съвети за развитие;  

Намаление на задължителните осигурителни вноски и данъчни плащания, и опростяване 

на данъчното законодателство, вкл. въвеждане на единна данъчна сметка, възможност за 

плащане на държавни и общински такси чрез POS-терминали, намаляване и изравняване на 

дължимата наказателна лихва за осигурителни и други държавни вземания и др.; 

Промени в общата правна рамка, вкл. въвеждане на частно принудително изпълнение, 

извеждане на фирмената регистрация извън съда и облекчаване на процедурите по 

несъстоятелност и т.нар. „фалит със задна дата“; 

Намаление на броя и тежестта на регулаторните режими, в т.ч. 60 незаконни регулации и 

разработена онлайн система PRObserver, приложена пилотно в Сопот;  

11 изследвания на фирмената задлъжнялост, вкл. предложени мерки за нейното намаляване; 
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Какво постигнахме? 

В областта на трудовото и осигурителните отношения: 

• Разработена и внедрена Информационна система за оценка компетенциите на работната сила; 

• Премахната връзка между размера на МРЗ и отделни държавни плащания и такси; 

• Частично опростяване на изискуемата информация от работодателите; 

• Значително изравняване на режима и правата за ползване на годишен платен отпуск на наетите 

в частния и публичен сектор; 

• Въвеждане на лични осигурителни вноски за държавните служители; 

• Включване на средствата за социално осигуряване в бюджетите на ведомствата; 

• Блокиране разходването на средствата на Сребърния фонд за инвестиции в рискови активи; 

• Недопускане на промени в КТ, уреждащи представителността на работодателските 

организации, в противоречие с основни норми на МОТ; 
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Какво постигнахме? 

В областта на опазването на околната среда: 

• Промяна на ЗМДТ за приемане до средата на т.г. на нова методика за определяне на таксата 

за битови отпадъци; 

• Публични регистри за емисиите и замърсяването; 

• Решение на Конституционния съд за отмяна на забраната на площадки за третиране на 

отпадъци от черни и цветни метали в общини без приет общ устройствен план; 

• Съкращаване на сроковете и опростяване на издаването на комплексни разрешителни от 

ОВОС и улесняване на инвестициите; 

• Разнообразяване на финансовите гаранции и обезщетения в Закона за екощетите; 

Ограничаване на монополизма в газопреносната дейност, намаляване на добавката за  

„Булгаргаз” върху цената на природния газ от 3% на 0.5%. 
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Какво НЕ постигнахме? 

Прилагане на задължителна оценка на въздействието на законодателството; 

Спиране на финансирането на социалните дейности от осигурителните фондове;  

Преструктуриране на системите за здравеопазване и образование; 

Създаване на е-правителство и подобряване на административното обслужване; 

Разширяване на действието на принципа “мълчаливо съгласие”; 

Повишаване прозрачността и ефективността на обществените поръчки, 

Реално либерализиране на енергийния пазар; 

Разширяване на възможностите за гъвкава заетост; 

Формиране на таксата за битови отпадъци на принципа «замърсителят плаща». 



ХIV Общо събрание, 25 април 2014 г. 

Организационна дейност 

Проведени 70 заседания на УС и въведена практика на открити заседания; 

Изграден консултативен орган към УС – Национален съвет за икономическа политика; 

Приети 669 нови членове, с 30% нараства броят на браншовите организации, а с 44 % -

местните органи; 

Изградени 7 индустриални клъстера; 

Изградени представителства в Китай, ЮАР, някои арабски страни и Брюксел; 

Установяване на национална представителност в две процедури; 

Учредени награди на БСК – “ИН-5”, проведени 7 годишни конкурса и връчени отличия; 

Осъществени две кампании – «На светло» и «Дебати 2009»; 

Осъществени над 30 анкетни проучвания; 
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Работа с колективните членове 

Изпълнени повече от 35 проекта с международно финансиране, вкл. с браншови и 

регионални организации; 

Проведени над 70 работни дискусии с браншови организации; 

Внесени в НС над 120 становища по законопроекти с ключово значение; 

Използване на членството в BUSINESSEUROPE за развитие на сътрудничеството и 

диалога между браншовите организации с партньорски структури от ЕС; 

Информиране на членовете, вкл. чрез серия специализирани бюлетини, обновяване на 

съществуващите комуникационни канали и развитие на нови; 

Медийно обезпечаване на над 2000 делови мероприятия; 

Разработени над 100 сайтове и уеб-портали; 

Обучени над 50 000 души по околна среда, ИКТ, ЗБУТ, ключови компетенции, 

управленски умения и др. 
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Работа със социалните партньори 

Активно участие в органите за социално сътрудничество, вкл. НСТС, ИСС, Обществения 

съвет по управление на еврофондовете към КЕВКЕФ, работни групи и др. 

Членство в Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР). През 

2011 г. БСК председателстваше АОБР и в рамките мандата осигури координацията и 

изпълнението на два проекта със съдействието на МОТ. 

Партньорство и активен диалог с КНСБ и КТ «Подкрепа», вкл. работа по съвместни проекти; 

Постигнат по-добър синхрон в работата с BUSINESSEEUROPE; 

Участие в годишните заседания на Международната конференция на труда и в работата 

на Международната организация на работодателите. 
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Информационна  система  за  оценка 
на компетенциите на работната сила 

www.mycompetence.bg 

Изготвихме над 80 национални и секторни проучвания на пазара на труда, технологичното 

обновление и качеството на образованието и обучението; 

Представихме на институциите предложения за усъвършенстване на нормативната уредба; 

Описахме над 1800 компетенции и 9000 поведенчески индикатора, извлечени от практиката; 

Разработихме: 

– 49 методики, наръчници за потребителите на системата и мениджърите, внедряващи 

компетентностния подход в управлението на човешките ресурси; 

– 20 секторни компетентностни модела, съдържащи професионални стандарти за 460 длъжности; 

– Десетки инструменти за оценка и самооценка на работната сила,  

– Платформа за електронни обучения с над 25 онлайн курса; 

Изградихме Национален съвет за оценка на компетенциите, Национален център за оценка 

на компетенциите, 20 секторни  съвета и 10 регионални звена за оценка на компетенциите; 

Обучихме и сертифицирахме 460 оценители на компетенции; 
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Информационна  система  за  оценка 
на компетенциите на работната сила 

www.mycompetence.bg 

В проекта се включиха: 

37 браншови и регионални организации на работодателите;  

Над 450 мениджъри и специалисти от 260 пилотни предприятия;  

Специалисти от МОН, МТСП, НАПОО; 

Преподаватели и консултанти от 21 университета; 

17 водещи консултантски агенции за управление на човешките ресурси; 

Над 2000 са регистрираните потребители на системата; 

Над 200 предприятия прилагат MyCompetence в управлението на човешките си ресурси; 

Над 850 души са изследвали екипната си ефективност, удовлетвореност и мотивация, 

мениджърските и социалните си компетенции.  
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
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НАСОКИ ЗА ДЕЙНОСТТА  

за периода 2014-2018 г. 
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ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ 

БСК обединява юридически и физически лица, готови да работят за постигане на свободно, 

справедливо и съпричастно общество, основано на труда, образованието, инициативата и 

културата на човешкия капитал – основен двигател на прогреса,  

в съответствие със следните ПРИНЦИПИ: 

Устойчиво развитие, ефективно използване, съхраняване и развитие на 

наличните природни и човешки ресурси; 

Спазване на законността и правилата на лоялната конкуренция; 

Нулева толерантност към корупцията, търговията с влияние и 

неформалната икономика. 
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ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ 

БСК е национално отговорен съюз, работещ за: 

Създаване на условия за ускорен, устойчив и качествен растеж; 

Устойчиво и прозрачно управление; 

Защита на интересите на българските работодатели и предприемачи  

на местно и международно ниво. 

 

БСК приема държавата във функциите й на 

 политически организирана общност, създаваща условия за: 

Справедливост, ред и гарантиране на правата на индивида и неприкосновеност 

на собствеността; 

Развитие и ефективно функциониране на правораздавателната система; 

Гарантиране на конкурентното начало във всички сфери на обществото и 

условия за честно състезание. 
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Основни направления на дейността 
в периода 2014-2018 г. 

Ефективна защита на членовете и техните интереси на местно, областно, регионално, 

браншово, национално и международно равнища; 

Съдействие за осъществяване на ефективна и преуспяваща стопанска дейност и 

подобряване на конкурентоспособността, 

Подобряване на взаимодействието с членовете, развитие на организационния и 

функционалния капацитет за справяне с предизвикателствата пред българската икономика. 

Активна позиция по отношение на реформите в регулаторната среда, правосъдната система, 

образованието, здравеопазването, пенсионно-осигурителната система, енергийната и секторните 

политики и др. 
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Основни цели за периода 2014-2018 г. 

Подобряване на глобалната конкурентоспособност на българската икономика и постигане на 

устойчив икономически растеж,  

Обръщане на негативните демографски и миграционни процеси и осигуряване на качествена 

работна сила; 

Стабилност на нормативната уредба, оптимизиране на регулаторните режими и намаляване на 

административния натиск; 

Гарантиране на сигурност за инвестициите и равно третиране на собствеността; 

Съживяване на вътрешния пазар и засилване на ролята на България в регионалната 

икономика и в международната търговия; 

Реформа на социалните системи - образование, здравеопазване, социално осигуряване. 
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Защита на интересите на членовете 
(приоритетни сфери на дейност) 

Индустриални политики; 

Регионални и секторни политики; 

Технологично развитие, иновации и научни изследвания; 

Външноикономическо сътрудничество и подпомагане на износа; 

Околна среда и енергетика; 

Ефективна публична администрация, данъчна политика и финанси; 

Учене през целия живот, образование, обучение, професионална квалификация; 

Гъвкаво трудовото законодателство, пазар на труда, доходи, колективно договаряне; 

Социално и здравно осигуряване; 

Управление на риска. 
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Подкрепа за дейността на членовете 

Изграждане на мрежа от консултанти за подпомагане при кандидатстване и управление на 

проекти с национално и европейско финансиране; 

Консултиране, обучение и информация по околна среда, ресурсната ефективност и т.нар. 

нисковъглеродна икономика; 

Подготовка на предприятията за работа на международните пазари, вкл. поддържане на 

актуални бази данни, изготвяне на анализи, маркетингови проучвания, обучения, 

инвестиционно консултиране, организиране на делови посещения, фирмени презентации и др.; 

Поддържане на т.нар. изнесен търговски офис за МСП-износители без собствен експертен 

персонал, подпомагане интернационализацията на български фирми; 

Ефективна правна защита, вкл. в областта на трудово-правните отношения; 

Разширяване и популяризиране на дейността на търговския арбитраж към БСК; 

Създаване на „Електронна борса за иновативни предложения“ съвместно с БАН и висшите 

училища. 
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Взаимодействие с членовете  

Участие на ръководството на БСК в инициативи на колективните членове; 

Институционална и експертна подкрепа на диалога между браншовите организации и 

институциите, провеждащи секторните политики; 

Обмен на информация и съгласувани действия в подкрепа на секторни, национални и 

европейски приоритети, вкл. чрез членството на БСК в най-голямата европейска бизнес 

организация – BUSINESSEUROPE; 

Прилагане на „добри практики“ на икономическия и социален диалог, и колективно трудово 

договаряне; 

Активизиране на взаимодействието с ЦКС и НС на ТПК; 

Активно използване на възможностите на БАН и техническите университети за внедряване 

на национален интелектуален продукт; 

Подобряване на методологията и честота на провежданите анкетни проучвания на текущите 

нагласи на деловите среди по актуални проблеми на икономиката. 
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Организационно развитие 

Подпомагане на организационното укрепване на колективните членове, вкл. за: 

– разширяване на портфолиото им от услуги; 

– внедряване и използване на ИКТ и споделена комуникационна среда; 

Подобряване на материалната база на БСК, регионалните и браншови сдружения; 

Създаване на Център за проучвания и анализи на проблеми на икономиката, 

предприемачеството и индустриалните отношения; 

Развитие на дискусионен членски клуб за обсъждане на актуални проблеми на икономиката; 

Надграждане на MyCompetence; 

Разширяване на експертните възможности на БСК. 
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
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Предложения за промени в 

УСТАВА НА БСК 
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ЦЕЛИ 

Настоящ текст Предложение за промяна 

Чл.3. БСК-съюз на българския бизнес: 

... 

2. Съдейства за  развитието на пазарна 

икономика, в съответствие с интересите на 

своите членове. 

... 

2. Съдейства за  развитието на пазарна 

икономика,  устойчив и качествен растеж,  в 

съответствие с интересите на своите 

членове. 

… 

Нова т.5. Работи за ограничаване на 

административната тежест на върху 

стопанската дейност и премахване на 

корупционните практики. 

Нова т.6. Съдейства за ефективно и бързо 

решаване на търговски спорове чрез 

арбитражни процедури. 
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Средства за постигане на целите 

Настоящ текст Предложение за промяна 

Чл.4. За постигане на своята цел БСК-съюз на българския бизнес: 

... 

7. Въвежда и поддържа нови системи, форми 

и методи за обучение, преквалификация и 

повишаване на квалификацията на своите 

членове. 

... 

7. Въвежда и поддържа нови системи, форми 

и методи за обучение и повишаване на 

квалификацията на своите членове, 

разработва компетентностни модели на 

професии и длъжности . 
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Общо събрание 

Настоящ текст Предложение за промяна 

Чл.14. Общото събрание на БСК-съюз на българския бизнес: 

... 

2. Избира и освобождава Управителния съвет, 

Националния съвет по икономическа 

политика и Контролния съвет и контролира 

тяхната дейност 

... 

5. Заменя членовете на Управителния съвет, 

Националния съвет по икономическа 

политика и на Контролния съвет преди 

изтичане на срока, за който са избрани. 

... 

8. Приема отчета за дейността на 

Управителния съвет, Националния съвет за 

икономическа политика и Контролния съвет. 

... 

2. Избира и освобождава Управителния съвет, 

Националния съвет на председателите и 

Контролния съвет и контролира тяхната 

дейност 

... 

5. Заменя членовете на Управителния съвет, 

на Националния съвет на председателите и 

на Контролния съвет преди изтичане на срока, 

за който са избрани. 

... 

8. Приема отчетите за дейността на 

Управителния съвет, Националния съвет на 

председателите и Контролния съвет. 

ПРАВОМОЩИЯ 
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Общо събрание 

Настоящ текст Предложение за промяна 

Чл.15. /1/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по 

искане на 1/3 от членовете на БСК-съюз на българския бизнес: 

... 

/3/ Извънредно Общо събрание може да 

бъде свикано от Управителния съвет, по  

предложение на Националния съвет по 

икономическа политика или по искане на 

Контролния съвет. 

... 

Чл.16 /2/ Поканата се обнародва в 

“Държавен вестник” и се поставя на 

мястото за обявления в административната 

сграда на БСК-съюз на българския бизнес, 

най-малко един месец преди датата на 

Общото събрание. 

... 

/3/ Извънредно Общо събрание може да 

бъде свикано от Управителния съвет, по  

искане на Националния съвет на 

председателите или на Контролния съвет. 

 

... 

Чл.16 /2/ Поканата се обнародва в 

централен ежедневник и се поставя на 

мястото за обявления в административната 

сграда на БСК-съюз на българския бизнес, 

най-малко един месец преди датата на 

Общото събрание. 

СВИКВАНЕ 
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Националният съвет за икономическа политика се преименува на  

Национален съвет на председателите 

Настоящ текст Предложение за промяна 

Чл. 33. /1/ Съставът на Националния съвет по 

икономическа политика е не по-малко от  

80 души, които се избират измежду членовете 

на камарата за срок от 5 години. 

/2/ Дейността на Националния съвет по 

икономическа политика се ръководи от 

председател,  избиран  от състава на съвета  

за срок от 5 години. 

 

 
 

/3/ Националният съвет по икономическа 

политика организира своята дейност чрез 

комитети и работни групи в тях. 

Чл.21./1/ Съставът на Националния съвет на 

председателите е не по-малко от 50 души, 

които се избират измежду членовете на БСК за 

срок от 5 години.  

/2/ Дейността на Националния съвет на 

председателите се ръководи от председател,  

избиран  от състава на съвета за срок от  

5 години.  

Нова ал.3 Оперативната дейност на  

Националния съвет на председателите се води 

от секретар, който може да не е член на съвета. 

/4/ За осъществяване на своята дейност 

Националният съвет на председателите  може 

да създава  комитети по политиките и 

работни групи в тях. 
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Чл.22. Националният съвет на председателите: 

1. Обсъжда и предлага идеи за развитието на бизнеса и отношенията му с държавата; 

2. Обсъжда и предлага становища по актуални въпроси на икономическата политика и по 

нормативната уредба в икономическата сфера. 

3. Участва със свои представители в консултативни съвети към местни, национални и 

международни органи; 

4. Разработва и предлага механизми за задълбочаване на връзките между бизнеса и научно-

образователните институции; 

5. Организира семинари, дискусии и делови форуми по важни теми за членовете на БСК; 

6. Разпространява положителен опит при усвояване на средства от европейски и национални 

фондове и банкови инструменти; 

7. Предлага въвеждането на нови услуги за бизнеса, породени от промяната в икономическите 

условия; 

8. Посредничи при решаване на спорни въпроси между членове на БСК; 

Нова т.10: Обсъжда на съвместни заседания с Управителния съвет позиции, 

информации и актуални въпроси на икономическата политика. 

Национален съвет на председателите 
ПРАВОМОЩИЯ 
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Националнен съвет на председателите 

Настоящ текст Предложение за промяна 

Чл.35. Националният съвет по 

икономическа политика  отчита своята 

дейност пред Общото събрание. 

... 

Чл.36. /1/ Националният съвет по 

икономическа политика се свиква на 

редовно заседание от неговия председател  

най-малко веднъж на 6 месеца.   

Заседанието се смята за законно, ако 

присъстват най-малко половината плюс един 

от членовете му. 

/2/ Решенията се вземат с явно гласуване и 

обикновено мнозинство от присъстващите 

Чл.23. Националният съвет на 

председателите  отчита своята дейност 

пред Общото събрание. 

... 

Чл.24 /1/ Националният съвет на 

председателите се свиква на редовно 

заседание от неговия председател най-малко 

веднъж на 6 месеца. 

/2/ Заседанието се смята за законно, ако 

присъстват най-малко половината плюс един 

от членовете му. 

/3/ Решенията се вземат с явно гласуване и 

обикновено мнозинство от присъстващите.  
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Управителен съвет 

Настоящ текст Предложение за промяна 

Чл. 21. (нов чл.25) /1/. Управителният съвет се състои от не по-малко от 15 членове, 

които се избират от Общо събрание за срок от 5 години: 

Нова ал.2 Оперативната дейност на 

Управителния съвет се води от главния 

секретар на БСК. 

Чл. 21. /2/ (нова ал.3) Не могат да бъдат избирани в Управителния съвет: 

Нова т.5 Лица, заемащи изборна или щатна 

длъжност в организации и търговски 

дружества, които са делегирали право на 

други организации на работодателите за 

представителство на национално равнище. 

Чл. 22. (нов чл.26) Управителният съвет: 

2. Избира от своя състав председател на 

Управителния съвет. 

 

2. Избира от своя състав председател на 

Управителния съвет и изпълнителен 

председател. 
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Настоящ текст Предложение за промяна 

Чл. 23. /1/ Управителният съвет се свиква на 

заседания от председателя му най-малко 

веднъж на шест месеца. Председателят е 

длъжен да свиква Управителния съвет на 

извънредно заседание по искане на 1/3 от 

членовете му, в седемдневен срок от 

постъпване на искането. В искането трябва 

да бъдат посочени причините за свикването и 

въпросите, които трябва да се решават. Ако в 

този срок Управителният съвет не бъде 

свикан от председателя, може да го свиква 

всеки един от заинтересованите членове на 

Управителния съвет. 

Чл.27. /1/ Управителният съвет се свиква на 

редовни заседания от председателя му най-

малко веднъж на два месеца. Председателят 

е длъжен да свиква Управителния съвет на 

извънредно заседание по искане на 1/3 от 

членовете му, в седемдневен срок от 

постъпване на искането. В искането трябва 

да бъдат посочени причините за свикването и 

въпросите, които трябва да се решават. Ако в 

този срок Управителният съвет не бъде 

свикан от председателя, може да го свиква 

всеки един от заинтересованите членове на 

Управителния съвет. 

Управителен съвет 
СВИКВАНЕ 
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Настоящ текст Предложение за промяна 

Чл.23.  

 

 

 

/2/ Заседанията се ръководят от председателя, 

а в негово отсъствие - от определен от 

управителния съвет негов член. 

 

Чл.27: 

Нова ал.2 По решение на УС, могат да бъдат 

провеждани съвместни заседания с 

Националния съвет на председателите. 

/3/ Заседанията се ръководят от председателя, 

а в негово отсъствие - от изпълнителния 

председател или от определен от УС негов 

член. 

... 

Нова ал.6 Председателите на  Националния 

съвет на председателите и на Контролния 

съвет могат да участват в заседанията на 

Управителния съвет със съвещателен глас. 

Управителен съвет 
СВИКВАНЕ 
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Изпълнителен  председател 
(Нов Раздел 3 към Глава ІV. ОРГАНИ НА БСК) 

Настоящ текст Предложение за промяна 

 

Нов Чл. 32. Изпълнителният председател: 

1. Ръководи оперативно дейността на БСК-

съюз на българския бизнес. 

2. Осъществява функциите на председателя на 

Управителния съвет в негово отсъствие. 
 

Нов Чл. 33. БСК-съюз на българският бизнес 

се представлява пред всички органи и 

организации, юридически и физически лица в 

страната и в чужбина от председателя на 

Управителния съвет и изпълнителния 

председател, заедно и поотделно. 
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ФОНДОВЕ 

Настоящ текст Предложение за промяна 

Чл.41. (нов чл.38) /1/  За постигане на своите цели и задачи и за издръжка на тази дейност, 

БСК-съюз на българския бизнес може да образува фондове. 

... 

Нова ал.3 БСК-съюз на българския бизнес 

може да организира фондове с 

взаимоспомагателен характер за покриване 

на финансови, арбитражни, регистрацонни и 

други  разходи. 
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В подкрепа на българските индустриалци 

и работодатели от 25 април 1980 г. ... 
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www.bia-bg.com 

Членове на Националения съвет на председателите 
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Членове на НСП 

1 Александер Криклер Монди Стамболийски ЕАД, изпълнителен директор 

2 Александър Пешев Стопанска камара - Пловдив, председател на УС 

3 Бальо Динев Давид Холдинг АД, управител 

4 Борислав Ангелов  Стопанска камара - Плевен, председател на УС 

5 Борислав Малинов БА по рециклиране, председател на УС; Норд Холдинг АД, собственик 

6 Валентин Колев, доц. Българска браншова камара на енергетиците, зам.-председател 

7 Валентин Терзиев Виана ООД, управител 

8 Васил Велев АИКБ, председател, Холдинг «Стара планина», изпълнителен директор 

9 Васко Бояджиев Медикард ООД, управител 

10 Венцислав Бичаков Алианс Принт ЕООД, управител 
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Членове на НСП 

11 Видко Митрович Асоциация за обучение в транспорта, председател 

12 Ганчо Ангелов Ганев Стопанска камара - Русе, председател на УС 

13 Георги Топчиев Браншов съюз на производителите на текстил, председател на УС 

14 Георги Узунов Съюз на производителите на захар и захарни продукти, председател 

15 Георги Шиваров БСК Комерсконсулт, управител 

16 Димитър Белоречков, проф. Съюз на птицевъдите в България, председател 

17 Димитър Бранков Българска стопанска камара, зам.-председател 

18 Димитър Иванов Стопанска камара - Враца, председател 

19 Димитър Шевиков Българска браншова камара на енергетиците, председател 

20 Емил Христов Стопанска камара - Габрово, председател на УС 
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Членове на НСП 

21 Енчо Енчев Витавел АД - Луковит, изпълнителен директор 

22 Жана Величкова Ас. на производителите на безалкохолни напитки, председател 

23 Жечко Димитров БИК Капиталов пазар ЕООД, управител 

24 Жорж Дерелиев ТИК-Бургас, председател; «БМФ Порт Бургас» ЕАД, изп. директор 

25 Жоро Илчев НБА Пожарна и аварийна безопасност, председател на УС 

26 Иван Стоев  ДЗУ АД - Стара Загора, изп. директор 

27 Иван Пенков  Асоциация на горските фирми в България, председател 

28 Иван Аков Солид 55 ООД - София, управител 

29 Ивана Радомирова Съюз на пивоварите в България, изп. директор 

30 Илия Келешев  Българска браншова камара «Машиностроене», председател 
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Членове на НСП 

31 Илия Левков Индустриален клъстер «Електромобили», председател 

32 Илия Николаев 
Стопанска камара – Варна, председател, Топлофикация Варна АД, 
изп.директор 

33 Камен Колев Българска стопанска камара, зам.-председател 

34 Катерин Катеринов Клуб 9000, председател на УС 

35 Кирил Желязков ББКЕПИ, председател; SBS АД, изп.директор 

36 Койчо Русев Национална транспорта камара, председател на УС 

37 Константин Ламбрев Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци, председател 

38 Красимир Савов БК на целулозно-хартиената промишленост, председател 

39 Красимир Петров, проф.  Университет по архитектура, строителство и геодезия, ректор 

40 Кузман Жожгов Корпорация на автомобилните превозвачи в България, председател 
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Членове на НСП 

41 Лъчезар Цоцорков Бълг.минно-геоложка камара, председател; Асарел Медет АД, изп.директор 

42 Людмил Александров Радомир Метал Индъстрийз АД, управител 

43 Максим Клейтман Бесттехника ТМ-Радомир АД, изп.директор 

44 Марин Димов Сдружение на предприемачите в Община Раднево, председател 

45 Моньо Тодоров Стопанска камара – Ямбол, председател на УС 

46 Неделчо Тотев Сдружение на общинските болници в България, председател 

47 Нели Райкова Българска железопътна компания АД, управител 

48 Николай Анастасов, д-р Аптечно управление АД - Пловдив, управител 

49 Николай Кълбов Стопанска камара – Ловеч, председател; Спарки Елтос АД, изп. директор 

50 Николай Митев Сдружение на предприемачите в гр. Панагюрище, председател 
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Членове на НСП 

51 Нишан Бъздигян Сдр.на частните предприемачи и работодатели в Пазарджик, председател 

52 Петър Денев  Българска стопанска камара, главен секретар 

53 Петър Колев, проф. Висше транспортно училище „Тодор  Каблешков“, ректор 

54 Пламен Бочков Нов български университет, ректор 

55 Рачо Иванов Съюз на търговците в България, председател; Наш дом АД, изп. директор 

56 Румен Атанасов Българска асоциация на електротехниката и електрониката, председател 

57 Светла Чамова, д-р Асоциация на месопреработвателите в България, изп. директор 

58 Силвия Несторова Българска камара на химическата промишленост, председател 

59 Спас Спасов Стопанска камара - Стара Загора, председател на УС 

60 Станимир Цонев Стопанска камара - Велико Търново, председател на УС 
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Членове на НСП 

61 Стефан Улев Браншова СК «Отбранителна промишленост на РБ», председател 

62 Стоян Владов Българска браншова камара на железопътния транспорт, председател 

63 Стоян Лазаров Българска туристическа камара, председател на УС 

64 Стоян Стоянов БК на дървообработващата и мебелна промишленост, председател 

65 Таня Иванова НАФОТС, изп.директор 

66 Теодорос Полидорос ICAP Group АД, собственик 

67 Христинета Станчева Съюз на производителите на комбинирани фуражи, председател 

68 Християн Кръстев Холдинг БДЖ ЕАД, управител 
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Членове на Управителния съвет на БСК 

1 Антон Петров  
Българска асоциация на металургичната индустрия, председател  

Виохалко груп, регионален представител за България 

2 Божидар Данев  
Българска стопанска камара, изпълнителен председател 

Индустриален холдинг България АД, председател на УС 

3 Величко Александров  ИТА-Холд АД, президент 

4 Венцислав Славков 
Клъстер «Мехатроника и автоматизация», председател на УС 

Спесима ООД, управител 

5 Виолина Маринова Банка ДСК АД, председател на УС и главен изпълнителен директор 

6 Димитър Димитров 
Нац. асоциация на работодателите в здравеопазването, председател 

УМБАЛ "Св. Анна" - София АД, член на СД и изпълнителен директор 

7 Кирил Желязков 
ББК по електронна промишленост и информатика, председател 

Специализирани бизнес системи АД, изпълнителен директор 

8 Максим Митков 
Асоциация на производителите на велосипеди, член на УС 

Макс Европа ЕООД, управител 
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 9 Марин Христов  Технически университет – София, ректор 

10 Николай Тончев 
Стопанска камара – Шумен, председател 

Норд - Табак АД, управител 

11 Петър Стефанов Централен кооперативен съюз, председател 

12 Петър Петров Мобилтел АД, директор «Корпоративни клиенти» 

13 Радосвет Радев Дарик радио АД, изпълнителен директор 

14 Сашо Дончев 
Българска стопанска камара, председател на УС 

Овергаз Инк. АД, изпълнителен директор 

15 Спирос Номикос Солвей соди АД, изпълнителен директор 

16 Стефан Воденичаров 
Българска академия на науките, председател 

Сдружение "Българска отбранителна индустрия“, председател 

17 Стилиян Баласопулов НС на Трудово-производителните кооперации, председател 

Членове на Управителния съвет на БСК 
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Членове на Контролния съвет на БСК 

1 доц. Ботьо Захаринов Агриа АД - Пловдив, изпълнителен директор 

2 инж. Евтим Евтимов Технос ООД - София 

3 Димитър Райков Холдинг «Света София» АД, председател на СД 
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В подкрепа на българските индустриалци 

и работодатели от 25 април 1980 г. ... 


