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Защо „ИН-5”… в условия на криза? 
 
 
Защо ИНДУСТРИЯ?  
Защото в основата на преструктуриращата ни се икономика стои 
индустрията. 
 
Защо ИНВЕСТИЦИИ?  
Защото без инвестиции няма развитие, няма нови и качествени 
работни места. 
 
Защо ИНОВАЦИИ?  
Защото без иновации не можем да бъдем конкурентни и да градим 
икономика на знанието. 
 
Защо ИНТЕЛЕКТ?  
Защото интелектът е в основата на доброто управление и 
успешните инвестиции. 
 
Защо ИНИЦИАТИВА?  
Защото без инициатива не може да има предприемачество. 



 3 

 
 
 
 

 

Скъпи приятели, 

 

Знам, че удостоените с тази награда не са 

работили специално за нея. 

 

Знам, че за всички хора, като Вас, по-важни 

са оценките, които сами си давате, защото 

само Вие знаете какви цели сте си поставили. 

 

Въпреки това, най-искрено Ви моля да 

приемете тази награда не като оценка, а като 

признание, че за нас, членовете на БСК, с труда си и с резултатите от 

него Вие сте добрият пример за подражание. Затова, че без да се 

отличавате от другите в мечтите си да живеете добре, сте избрали 

трудния, но единствено честен път за себе си, за своите близки и 

колеги, а именно - през труд и съзидание! 

 

Бъдете горди с постигнатото във Вашата област! 

 

Нека заедно направим Вашия пример заразителен за цялото 

общество! 

 

Бъдете здрави! 

 

 

Ваш, 

Сашо Дончев 
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ГОЛЯМАТА НАГРАДА 
 

ПЛАСТИКА „ИКАР”,  
ВПИСВАНЕ В ПОЧЕТНАТА КНИГА НА БСК И СЕРТИФИКАТ  

 
СЕ ПРИСЪЖДА НА: 

 
 

Категория Носители Сектор Описание 

ИНВЕСТИЦИЯ 

АМЕР СПОРТС 
БЪЛГАРИЯ ЕООД 

Генерален 
директор 

Кръстьо 
Вангелов 

Производство на 
спортни стоки 

За въведени в експлоатация два 
нови цеха, четири нови 

производствени линии, разкрити 178 
нови работни места и постигнато 
80% увеличение на експортната 

листа през годината. 

ИНДУСТРИЯ 

АЛКОМЕТ АД 

Изпълнителни 
директори 

Хюсеин 
Йорюджю и 

Хюсеин Индже 

Металургия и 
метало-

обработване 

За усвояване на автоматизирана 
линия за производство на листа и 

рязане на фолио, реализиран 
експорт в нови пет държави от ЕС и 

осигуряване на  17% ръст в 
продуктовата си номенклатура. 

ИНИЦИАТИВА 

ПАПАС-ОЛИО АД 

Изпълнителен 
директор 

Георги Ташев 

Преработвателна 
индустрия 

За  технологично обновление, 
позволило разкрити нови работни 
места и реализиране на износ за 

повече от 210 млн.лв. спрямо 
предходната година 

ИНОВАЦИЯ 

М+С 
ХИДРАВЛИК АД 

Прокурист 

Николай 
Обретенов 

Машиностроене 

За внедрена нова производствена 
линия и нов продукт „хидростатично 

кормилно управление”, 
сертификация на производството, 
постигнат 15% ръст за работните 

места и разкриване на пазарни ниши 
в Беларус и Южна Африка. 

ИНТЕЛЕКТ 

ФЕСТО 
ПРОИЗВОДСТВО 

ЕООД 

Управител 

Вичо Вичев 

Електро-
промишленост 

За усвояване на SMD-линия за 
монтаж и тест на флуидни сензори 
за поток и налягане, постигане на 
световно лидерство в магнитните 

сензори и реализиране на износ за 
25 млн. € в повече от 80 страни. 
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ДИПЛОМ И ЗЛАТЕН ЮБИЛЕЕН ЗНАК НА БСК 
  

СЕ ПРИСЪЖДАТ НА: 
 

Категория Носители Сектор Описание 

ИНОВАЦИЯ 

АББ България 
ЕООД 

Петер Симон 

Регионален 
мениджър за 

България 

Електро-
промишленост 

За внедряване на последно поколение 
роботизирани производствени линии за 

производство на електроапаратура и 
увеличаване с 200% на работните 

места спрямо 2009 г. 

ИНДУСТРИЯ 

ДOНИДО 
МАШИН 

ИНДСЪТРИ АД 

Изпълнителен 
директор 

Николай 
Господинов 

Машиностроене 

За стабилност в производствената  
дейност, гарантирана от ръст на ДМА, 
увеличение на износа в нови четири 
страни от ЕС и постигане на трайни 

качествени показатели. 

ИНВЕСТИЦИЯ 

 

АМЕТ ООД 

Управител 

Жанет Попова 

Приборостроене 

За внедрена нова технология, 
позволила производството на нова гама 
висококачествени хирургични апарати 

„Аметом”, биоелектрорезонансен  
терапевтичен апарат BERT A1 

ИНИЦИАТИВА 

ЦКС 

Председател 

Петър Стефанов 

Търговия 

За цялостна политика в развитието на 
съвременна производствено-търговска 
дейност, усвояване на ултразвукова 

технология за обработка на пчелен мед 
и изграждане на модерен търговски 

логистичен център 

ИНТЕЛЕКТ 

ЕРАТО Холдинг 
АД 

Прокурист 

Николай 
Вангелов 

Дървообработва-
ща промишленост 

За системна иновативна политика по 
отношение на технологиите и 

конструкциите, свързани с изгаряне на 
дървесни палетни отпадъчни материали 
от дървообработващата промишленост, 
и завоюване на пазарни ниши в Италия, 

Франция, Германия Англия, Австрия, 
Гърция Чехия, Русия. 
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ГРАМОТА И СРЕБЪРЕН  ЮБИЛЕЕН ЗНАК НА БСК  
 

СЕ ПРИСЪЖДАТ НА: 
 

Категория Носители Сектор Описание 

ИНИЦИАТИВА 

ПРИСТАНИЩЕ 
БУРГАС ЕАД 

Изпълнителен 
директор 

Диян Димов 

Транспорт 
За разработен и усвоен софтуер за обработка и 

следене на контейнери 

ИНДУСТРИЯ 

ВИТАВЕЛ АД 

Изпълнителен 
директор 

Димитър 
Андреев 

Производ-
ство на 

опаковки 

За устойчиво икономическо развитие, ръст на 
дълготрайните материални активи и работни 
места и внедряване на автоматична линия за 

производство на трицветни опаковки 

ИНВЕСТИЦИЯ 

"СВИЛОЦЕЛ" 
ЕАД 

Изпълнителен 
директор 

Михаил Колчев 

Производ-
ство на 

целулоза 

За целенасочена икономическа политика, 
довела до възраждане на производствения 
капацитет на комбината и осъществяване 
пазарен пробив в страни като Саудитска 

Арабия, Египет и Китай. 

ИНТЕЛЕКТ 

АСТРОИДА ООД 

Управител 

Коста Терзиев 

Машино-
строене 

За постигнати икономически резултати, 
характеризиращи се с 60% ръст на работните 
места, 25% ръст на продуктовата листа и 47% 

ръст в експорта. 

ИНОВАЦИИ 

ИМПЕРИАЛ 
ГРУП ООД 

Управител  
Елена Иванова 

Туризъм 

За иновативни управленски решения и принос 
за развитието на най-голямата браншова 

организация в сферата на българския морски 
туризъм 
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МЕДИИ 

 

 

 

ГРАМОТА И СРЕБЪРЕН  ЮБИЛЕЕН ЗНАК НА БСК  
 

СЕ ПРИСЪЖДАТ НА: 
 
 

Категория  Носители  Описание  

Журналист в 
печатна медия 

Дина Христова, в. Сега 

Мила Кисьова, в.Стандарт 

Мишел Гутсузян, в.Труд 

За активно партньорство с БСК през 2011г. и за 
пълноценно и обективно отразяване на 
позициите на бизнеса по въпросите на 

индустриалните и осигурителните отношения 

Електронна 
медия 

webcafe.bg 

dnevnik.bg 

За активно партньорство с БСК през 2011г. и за 
пълноценно и обективно отразяване на 
социално-икономическата проблематика 

Радио-
журналист 

Марта Младенова,  
Дарик радио 

За активно партньорство с БСК през 2011г. и за 
пълноценно и обективно отразяване на 
социално-икономическата проблематика 

ТВ-журналист 
Мария Ванкова, bTV 

Димитър Анестев, bTV 

За активно партньорство с БСК през 2011г. и за 
пълноценно и обективно отразяване на 
социално-икономическата проблематика 

Стартираща 
медия 

Тв. Bulgaria on air 

в.Капитал daily 
За успешен старт на медийния пазар 

 


