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ИНФОРМАЦИЯ 

Относно: Участие на БСК в програмата на Председателството на Съвета на ЕС 

В качеството си на член на BusinessEurope и като ротационен председател на 

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), Българската 

стопанска камара (БСК) имаше честта и отговорността да координира програмата на 

бизнес общността в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС през 

първата половина на 2018 г. 

I. Подготовка: 

В следствие на подписването на Споразумение за партньорство между БСК и МС 

от 30.10.2017 г., БСК стана един от официалните партньори на Българското 

председателство.  

През 2017 г. бяха проведени редица срещи между ръководството и експертите на 

БСК и представители на Министерство за Българското председателство на съвета на ЕС 

и представители на европейски работодателски организации.  

1. Среща с министър Лиляна Павлова за представяне на приоритетите на 

Българското председателство:  

Срещата се състоя на 30.10.2017 г. в конферентната зала на БСК. Присъстваха 

членуващи в БСК браншови и регионални организации, пред които министър Лиляна 

Павлова представи приоритетите на Председателството, а изпълнителният председател 

на БСК Божидар Данев представи програмата на камарата в рамките на 

Председателството. Представителите на следните организации, членуващи в БСК 

направиха конкретни предложения за сътрудничество и партньорство  и се включиха с 

изказвания по време на дискусията:  

 Ивана Радомирова от Съюза на пивоварите в България,  

 Жана Величкова от Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в 

България,  

 Георги Узунов от Асоциацията на производителите на шоколадови и захарни 

изделия,  

 Боян Захариев от Индустриален клъстер „Електромобили“ (ИКЕМ)  

 Божинел Христов от Асоциацията на професионалните озеленители в България 

2. Среща с представители на Конфедерацията на германските работодатели 

(BDA): 

В периода 7-8.12.2017 г. БСК организира посещение в България на делегация на 

Конфедерацията на германските работодатели (BDA). В рамките на посещението бяха 

проведени официални срещи с министъра за Българското председателство Лиляна 

Павлова, зам.-министъра на труда и социалната политика Лазар Лазаров и председателя 

на парламентарната Комисия по труда, социалната и демографската политика Хасан 

Адемов. По време на срещите бяха обсъдени приоритетите и очакванията на германските 

работодатели за Българското председателство. Посещението на германската делегация 

се осъществява благодарение на дългогодишното партньорство между БСК и BDA, в 

качеството им на членове на  BusinessEurope. 

https://www.bia-bg.com/uploads/files/dogovori/Sporazumenie%20za%20partnership%20s%20Min%20savet.pdf
https://www.bia-bg.com/news/view/23596/
https://www.bia-bg.com/news/view/23596/
https://www.bia-bg.com/news/view/23696/
https://www.bia-bg.com/news/view/23696/
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3. Среща с представители на френската бизнес конфедерация MEDEF:   

В периода 8-9 ноември 2017 г. БСК взе участие в срещите в рамките на организирано 

посещение на представители на френската работодателска организация MEDEF (член на 

BusinessEurope), Френската асоциация на частните предприятия (AFEP), Индустриално 

сдружение (Cercle de l’Industrie) и водещи френски компании и бизнес федерации. Целта 

на посещението бе запознаване на делегатите с приоритетите на Българското 

председателство, както и срещи с основните политически лица и представители на 

бизнеса, натоварени с подготовката и провеждането на събитията по време на 

Българското председателство.  

II. Събития на БСК по време на Българското председателство:  

В официалния календар на събитията по време на Българското председателство 

бяха включени три основни събития на БСК:  

 

 

 1. Извънредно заседание на група „Работодатели“ на ЕИСК–22-23 март 2018   

Тема на събитието: „Преодоляване на недостига на умения за растеж и създаване на 

работни места – гледната точка на бизнеса“ 

Организатори: БСК, АОБР, ЕИСК, с над 120 чуждестранни и български участници  

Основни моменти в дискусията: Предизвикателства в областта на уменията в 

икономиката на знанието; Как да се преодолее несъответствието между търсенето и 

предлагането на пазара на труда?  

Присъствали представители на официалните власти:  

 Лиляна Павлова – министър за Българското председателство;  

 Илияна Йотова – вицепрезидент на РБ;  

 Зорница Русинова – зам.-министър по труда, социалната и демографската 

политика;  

https://www.bia-bg.com/event/view/23755
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 Хасан Адемов – председател на Комисия по труда, социалната и демографската 

политика към 44-то НС 

Заключителен документ: Съвместна декларация на група „Работодатели“ на ЕИСК и 

Асоциацията на организациите на българските работодатели – подписана от Яцек 

Кравчик, Божидар Данев и Зорница Русинова 

    

 

2. Съвет на президентите на BusinessEurope – 17-18.05.2018 г. 

Организатори: БСК и BusinessEurope с почти 100 чуждестранни участници 

Основни моменти: Среща на ръководителите на делегации с Президента на РБ Румен 

Радев; връчване на наградите ИН-5; Заседание на Съвета на президентите на 

BusinessEurope; Приветствие към участниците във форума от Лиляна Павлова – 

министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 

Присъствали представители на официалните власти:  

 Румен Радев – Президент на РБ;  

 Лиляна Павлова – министър за Българското председателство;  

 Петър Кънев – председател на Комисията по икономическа политика и туризъм 

при 44-то НС, 

 Емил Караниколов – министър на икономиката;  

 делегации на националните бизнес организации, членове на BusinessEurope, от 28  

 европейски държави 

  

https://www.bia-bg.com/event/view/23756
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         3. Конференция "Ролята и значението на Черноморския регион и връзката му 

с Дунавската стратегия" – 14-15.06.2018  

Организатори: БСК, АОБР, ЕИСК с над 25 чуждестранни участници 

Срещата беше открита от г-н Радосвет Радев, Изпълнителен председател на БСК и 

беше посветена на паметта на Божидар Данев. 

Основни моменти в дискусията: Значението на морското пространствено планиране за 

провеждане на интегрираната морска политика в Черноморския регион; Състояние на 

морската околна среда - мерки и постигнати резултати; Дунавската стратегия – значение 

на макрорегионалните стратегии в европейски контекст, приоритети на Българското 

председателство и др.; Модел на трансрегионално сътрудничество в Дунавския регион; 

Добавена стойност на Дунавската стратегия за насърчаване на сътрудничеството и 

транснационалните проекти в Черноморския и Дунавския региони; Координация и 

взаимодействие в Дунавския регион и отвъд него – погледът на Австрия; Дунавската 

стратегия – становища на ЕИСК; Сътрудничество в областта на туризма и връзката 

между Черноморския регион и Дунавската стратегия 

Присъствали представители на официалните власти:  

 Николина Ангелкова - министър на туризма;  

 Олег Петков – зам.-министър за Българското председателство;  

 кметове на общини от Черноморския регион   

 

 

 

 

 

 

https://www.bia-bg.com/event/view/23757
https://www.bia-bg.com/event/view/23757
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Активно участие в срещата със съответна презентация взеха представители на Русенска 

стопанска камара, както и представители на сдружението „Черноморска ривиера – 

Добруджа“, които говориха за нетрадиционните форми на туризъм. Сдружението беше 

създадено по инициатива на БСК и обединява местни органи на БСК от Северното 

Черноморие.  

По време на срещата бяха създадени предпоставки за сътрудничество с Организацията 

за черноморско икономическо сътрудничество 

Заключителен документ: Заключения и препоръки към Румънското и Австрийското 

председателство на Съвета на ЕС 

 

III. Заключение:  

Участието на БСК в програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС 

беше високо оценена от страна на българските власти и особено от чуждестранните 

партньори на камарата. БСК утвърди своето място в BusinessEurope и ЕИСК и бяха 

създадени възможности за развитие на съвместни проекти.   

 

Представил: 

 

 

Бранимир Ханджиев 

Главен директор, БСК 

 

16.07.2018 година 
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