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Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) е организацията на работодателите в България с 
най-широка представителност. Създадена през 1996 година, Асоциацията днес има сериозна тежест в бизнес 
средите, социалното партниране и в общественото пространство като цяло. 

Членове на Асоциацията са над 80 браншови камари и сдружения и 10 000 предприятия, в които работят       
500 000 работници и служители. АИКБ разполага с изградена мрежа от регионални камари в 171 общини в 
страната.

Асоциация на индустриалния капитал в България се утвърди като говорител на реалния производствен 
сектор. Тя защитава интересите на своите членове пред изпълнителната и законодателната власт на 
национално и европейско равнище, оказва влияние върху разработването на нормативната база и върху 
политиките в икономическия сектор, работи системно за повишаване конкурентоспособността на 
българските предприятия, за създаване на благоприятна бизнес среда и стимулиране на икономиката като 
цяло. През годините Асоциацията е проявявала последователност в провежданите политики и системност в 
действията, надграждала е постигнатото, била е равно отдалечена от всички политически сили. 

Тя е единствената организация днес, обединяваща публичните компании и доставчиците на услуги от общ 
интерес в страната. Асоциацията е трайно ангажирана с развитието на капиталовите пазари и постоянно 
полага усилия за положително възприемане на статута на емитентите. В тази насока организацията работи в 
тясно сътрудничество с инвестиционната общност и с институции както на национално, така и на европейско 
равнище.

Асоциацията продължава да разширява своето международно присъствие и позиции. АИКБ е единственият 
член от България на СЕЕР – Европейски център на работодателите и предприятията, доставящи услуги от 
общ интерес (www.ceep.eu) – работодателска организация, социален партньор на Европейската комисия 
през последните петдесет години. Чрез това членство АИКБ предоставя на своите членове възможност да 
участват непосредствено в процеса на формиране на европейската бизнес среда, като в същото време черпи 
опит и привнася в българската социално-икономическа среда най-доброто от европейския икономически модел. 
През 2015 г. представител на АИКБ бе преизбран за заместник-председател на СЕЕР – най-високата позиция, 
заемана до момента от българин в европейски социален партньор. 

Влиянието върху разработването на политики се осъществява и чрез участието на АИКБ както в Европейския 
икономически и социален комитет, така и в Икономическия и социален съвет на Република България.

Воденa от досегашните принципи на работа, Асоциация на индустриалния капитал в България ще продължи 
своите активни усилия в подкрепа на прилагане на политики за осигуряване на макроикономическа стабилност 
и бюджетна дисциплина, за подобряване на бизнесклимата и за устойчив икономически растеж, за върховенство 
на закона и изпълнение на договорите за сигурност на бизнеса и неприкосновенност на собствеността.   

Васил Велев
Председател на Управителния съвет на 

Асоциация на индустриалния капитал в България
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СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА АИКБ

Общото събрание е върховен орган на Асоциацията. Събранието определя главните насоки за развитие на АИКБ, 
приема бюджета на Асоциацията, избира и освобождава членовете на Националния, на Управителния и на Контролния 
съвет, приема отчета на Националния и на Управителния съвет и доклада на Контролния съвет, изпълнява други функции, 
произтичащи от Устава и законодателството на страната. 

Националният съвет е орган на Асоциацията, който действа в периодите между заседанията на Общото 
събрание. Той определя насоките на работата на Управителния съвет и комисиите на НС, изпълнява функциите на 
Общото събрание в периода между заседанията му, приема програмата на организацията, приема нови членове, защитава 
интересите на членовете на Асоциацията пред всички органи и организации в страната и чужбина. Взема решения за 
откриване на клонове и за участие в други организации, избира главен секретар. Националният съвет отчита дейността 
си пред Общото събрание. Съветът може да създава постоянни комисии и временни комисии по значими за членовете на 
Асоциацията въпроси, като определя тяхната компетентност.

Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание и на Националния съвет. 
Отчита се за извършената дейност пред Общото събрание, а в периода между Общите събрания - пред Националния 
съвет. Разработва и предлага насоки за развитието на Асоциацията. Подготвя и внася ежегодно в Националния съвет за 
обсъждане и в Общото събрание за одобрение проект на бюджет и отчет за дейността на Асоциацията.

Контролният съвет е орган на Общото събрание на Асоциацията и осъществява цялостната ревизионно-
контролна дейност върху изпълнението на решенията на Общото събрание, на Националният съвет, на Управителния 
съвет и тези, произтичащи от нормативните актове и вътрешно устройствени документи.

Главният секретар организира изпълнението на решенията на Националния и Управителния съвет на Асоциацията. 
Осъществява оперативното ръководство в съответствие с решенията на Общото събрание, Националния и 
Управителния съвет, ръководи персонала на Асоциацията и осигурява стопанисването на имуществото Ӝ.
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Асоциация на индустриалния капитал в България отстоява позициите на своите членове 
пред държавните и обществени институции в страната и в чужбина за създаване на 
благоприятна бизнес среда и за успешно и конкурентно представяне на българския бизнес на 
европейските и световните пазари. 

АИКБ работи активно за устойчиво развитие, за високи стандарти на корпоративно 
управление и корпоративна социална отговорност, за подобряване на качеството на 
услугите от общ интерес, за насърчаване на конкурентоспособността и инвестициите в 
българската индустрия.

Асоциация на индустриалния капитал в България е учредена през 1996 година.

Членове на Асоциацията са над 50 холдингови и инвестиционни дружества, над 80 
браншови камари, опериращи в над 65 икономически дейности, 10 000 предприятия, в които 
работят 500 000 работници и служители. АИКБ разполага с изградена мрежа от регионални 
камари в 171 общини в страната.
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Александър Александров
Управител на Корпорация развитие КДА
Александър Керезов
Зам.-председател на УС на Химимпорт АД
Алексей Кънчев
Изпълнителен директор на Кетмаш АД
Атанас Бобоков
Председател на Съвета на директорите на Монбат АД
Богдан Борисов
Председател на Национална асоциация на млекопреработвателите
Богдан Угърчински
Президент на Консорциум Велграф Груп
Божидар Данев 
Изпълнителен председател на Българска стопанска камара – съюз на Българския бизнес
Бойко Недялков
Изпълнителен директор на Торготерм АД
Борис Радулов
Председател на Българска асоциация за изолации в строителството
Борислав Великов
Представител на Българска асоциация по водите
Боян Бойчев
Управител на БиЕмДжи ООД
Васил Велев
Изпълнителен директор на Стара планина Холд АД
Владимир Владимиров
Изпълнителен директор на Холдинг Български държавни железници ЕАД
Владислав Симеонов
Представител на Асоциация Българска книга
Галин Господинов
Председател на Браншова камара на дървообр. и мебелната промишленост
Геновева Христова
Председател на Български мебелен клъстер
Георги Беловски
Изп. директор и член на Съвета на директорите на Топлофикация София ЕАД
Георги Василев
Организационен секретар и представляващ Асоциация Български пипер
Георги Минчев
Председател на Контролния съвет на Национално сдр. на българските спедитори
Георги Бонин
Изпълнителен директор на Бонмарин АД
Данета Желева
Главен изпълнителен директор на Индустриален холдинг България АД
Даниела Пеева
Председател на Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България
Деян Дънешки
Главен изпълнителен директор на Български пощи ЕАД
Диляна Славова
Член на УС на Национално сдружение „Планинско мляко“
Димитрина Христова
Председател на Асоциация за масови комуникации
Димитър Гишин
Представител на Корпорация за технологии и иновации АД
Димитър Маджаров
Член на УС на Асоциация на месопреработвателите в България
Димитър Христов
Председател на Сдружение ЕкоНеврокоп
Екатерина Димитрова
Председател на Българска асоциация на ПР агенциите
Елеонора Негулова
Председател на Национално сдружение на малкия и среден бизнес
Емил Димитрофф
Изпълнителен директор на Северноамериканска Българска търговска камара
Желю Добрев
Председател на Българо-руска търговско-промишлена палата
Иван Ревалски
Изпълнителен директор на ТК Холд АД
Иванка Данчева
Изпълнителен директор на Албена Инвест Холдинг АД
Ивета Кунова
Председател на Българска асоциация 
на застрахователните брокери

Иво Петрушев
Изпълнителен директор на София Асет Мениджмънт АД
Илзе Атанасова
Председател на Морски клъстер България
Илия Келешев
Председател на Българска браншова камара “Машиностроене”
Йордан Господинов
Изпълнителен директор и представляващ Асоциация на производителите на 
рибни продукти БГ ФИШ
Кръстю Станилов
Председател на Конфедерация на българската индустрия
Кънчо Стойчев
Председател на Сдружение Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес
Любомир Бояджиев
Председател на Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници
Мариана Итева
Регионален директор “Индустриално развитие” на Веолия за Централна и 
Източна Европа, член на Съвета на директорите на “Софийска вода” АД
Милчо Близнаков
Изпълнителен директор на Холдинг Варна АД
Михаил Бояджиев
Председател на Съюз на българските фондации и сдружения
Надя Василева
Председател на Сдружение БГ Стафинг
Недялко Колаксъзов
Председател на Национална асоциация по рибарство и аквакултури
Никола Зикатанов
Член на Съвета на директорите на Златен Лев Холдинг АД
Никола Христов
Председател на Българска асоциация на корабните брокери и агенти
Николай Болтаджиев
Председател на Национално сдружение на частните болници
Николай Дойнов
Председател на Съюз на народните читалища
Николай Киров
Председател на Асоциация на геодезическите фирми
Николина Узунова-Карабашева
Изпълнителен директор на Българска национална асоциация етерични масла, 
парфюмерия и козметика
Павел Диковски
Председател на Българска браншова камара „Пътища“
Павел Петров
Председател на Български пощенски съюз
Петко Кръстев
Председател на Българска асоциация на управляващите дружества
Петьо Милков
Председател на Сдружение Българска отбранителна индустрия
Пламен Проданов
Изпълнителен директор на Космос Шипинг АД
Радослав Димитров
Директор за връзки с инвеститорите на ЧЕЗ Разпределение България АД
Румен Атанасов
Председател на Българска асоциация на електротехниката и електрониката
Румен Симеонов
Изпълнителен директор на Север Холдинг АД
Румен Радев
Икономически директор на Холдинг Загора ООД
Руси Николов
Председател на Национален съюз на водоползвателите
Светослав Станулов
Председател на Асоциация на българските авиокомпании
Стефан Василев
Изпълнителен директор на Наш Дом Европа Холдинг АД
Стойчо Симов
Управител на Стройинвестхолд С ЕООД
Хараламби Анчев
Председател на Надзорния съвет на Българска холдингова компания АД
Христо Илиев
Зам.-председател на УС на Фаворит Холд АД
Явор Гечев
Председател на Национален съюз на земеделските кооперации в България

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ



КОМИСИИ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ 

Комисия по аграрна политика:
Съпредседатели – Димитър Маджаров, Явор Гечев
Секретар – Валерия Петрова
Членове – Богдан Борисов, Георги Василев, Диляна Славова, Йордан Господинов,
Михаил Тачев, Недялко Колаксъзов, Руси Николов

Комисия по висше образование и наука:
Съпредседатели – Боян Бойчев, Румен Атанасов
Секретар – Росица Стелиянова
Членове – Богдан Угърчински, Димитър Гишин, Илия Келешев

Комисия по данъчна и осигурителна политика и бюджет:
Съпредседатели – Александър Керезов, Румен Радев
Секретар – Добрин Иванов

Членове – Катя Крънчева, Николай Славчев, Росица Тричкова, Христина Вучева

Комисия по европейски програми и проекти:
Съпредседатели – Божидар Нейчев, Михаил Бояджиев
Секретар – Росица Стелиянова
Членове – Борислав Киров, Виолин Ненов, Геновева Христова, Даниела Анкова,

Николай Ялъмов, Петя Милушева, Поликсена Кръстанова, Славина Миленова

Комисия по здравеопазване:
Председател – Николай Болтаджиев
Секретар – Добрин Иванов

Членове – Анатолий Кънев, Бойко Георгиев, Йордан Каменов, Люпчо Кочовски, Петя Георева

Комисия по индустриална политика:
Председател – Никола Зикатанов
Секретар – Теодор Дечев
Членове – Благовеста Шинева, Галин Господинов, Димитър Гишин, Иван Ревалски,
Людмил Михайлов, Христо Илиев, Цветана Янкова

Комисия по капиталови пазари:
Председател – Данета Желева
Секретар – Николай Митанкин
Членове – Георги Бахнев, Даниела Пеева, Ивета Кунова, Любомир Бояджиев, Николай Ялъмов, 
Петко Кръстев, Светозар Абрашев, София Аргирова, Стефан Петранов, Румен Радев

Комисия по конкурентоспособност:
Председател – Румен Радев
Секретар – Росица Стелиянова
Членове – Богдан Угърчински, Божидар Нейчев, Виолин Ненов, Галин Господинов,
Геновева Христова, Даниела Анкова, Илзе Атанасова, Илия Келешев Румен Атанасов

Комисия по култура и творчески индустрии:
Председател – Николай Дойнов
Секретар – Илка Спасова
Членове – Бойко Ненов, Владислав Симеонов, Искра Радева

Комисия за малки и средни предприятия:
Председател – Елеонора Негулова
Секретар – Валентина Радева
Членове – Даниел Делчев, Димитър Христов, Петър Иванов, Пламен Йончев, Христо Лазаров

Комисия по медии:
Председател – Кънчо Стойчев
Секретар – Валентина Радева
Членове – Александър Александров, Димитрина Христова, Екатерина Димитрова, Милчо Близнаков, Тодора Радева
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Комисия по международно сътрудничество:
Председател – Бойко Недялков
Секретар – Милена Ангелова
Членове – Геновева Христова, Георги Минчев, Емил Димитрофф, Желю Добрев, Кръстю Станилов, Николай Дойнов, 
Радослава Димитрова, Румен Атанасов

Комисия по околна среда:
Председател – Мариана Итева
Секретар – Валерия Петрова
Членове – Алексей Кънчев, Борислав Великов, Даниела Анкова, Руси Николов, Тачо Пашов

Комисия по регионална политика:
Съпредседатели – Мариана Итева, Стефан Василев
Секретар – Валентина Радева

Членове – Антон Андронов, Благо Благоев, Борис Радулов, Николай Иванов, Николай Киров, Павел Диковски

Комисия по тристранно сътрудничество:
Съпредседатели – Лукан Луканов, Стефан Василев
Секретар – Ивелин Желязков

Членове – Георги Минчев, Николай Славчев, Стойчо Симов, Трифон Трифонов

Комисия по транспорт:
Съпредседатели – Георги Минчев, Светослав Станулов
Секретар – Петя Запрянова

Членове – Георги Бонин, Иван Ангелов, Илзе Атанасова, Йовко Йоцев, Никола Христов, Пламен Проданов

Комисия по туризъм:
Председател – Кънчо Стойчев, Милчо Близнаков
Секретар – Валентина Радева
Членове – Димитър Дичев, Жельо Душев, Здравко Костадинов, Иванка Данчева, Хараламби Анчев

Комисия по услуги от общ интерес:
Съпредседатели – Георги Беловски, Деян Дънешки
Секретар – Теодор Дечев
Членове – Владимир Владимиров, Мариана Итева, Павел Петров, Радослав Димитров

Комисия по човешки ресурси, демография и професионално образование:
Съпредседатели – Богдан Угърчински, Бойко Недялков
Секретар – Росица Стелиянова
Членове – Калин Йончев, Кольо Райнов, Костадинка Маркова, Красимир Георгиев, Надя
Василева, Николина Узунова, Стойчо Симов, Хараламби Анчев, Цветана Янкова

Божидар Нейчев
Председател
Управител на Прайсуотърхаускупърс България ЕООД

Борислав Киров
Член
Управител на Консулт инженеринг груп ЕООД

Даниела Спасова
Член
Управител на Данс фарма ЕООД

Катя Крънчева
Член
Председател на Асоциация на счетоводителите и 
счетоводните предприятия

Петър Иванов
Член
Председател на Българска асоциация на малките и 
средни предприятия
Петя Георева
Член
Председател на Асоциация по трудова медицина

Росица Тричкова
Член
Член на УС на Институт на дипломираните експерт-
счетоводители в България

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
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УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Васил Велев
Председател на УС 
Изпълнителен директор 
на Стара планина Холд АД

Стефан Василев
Член на УС
Изпълнителен директор на
Наш Дом Европа Холдинг АД

Милена Ангелова
Главен секретар

Румен Радев
Зам.-председател на УС
Икономически директор 
на Холдинг Загора ООД

Данета Желева
Член на УС
Главен изпълнителен директор 
на Индустриален Холдинг 
България АД

Мариана Итева
Член на УС
Изпълнителен директор на 
Веолия за България и член 
на СД на Софийска вода АД

Бойко Недялков
Член на УС
Изпълнителен директор 
на Торготерм АД

Кънчо Стойчев
Зам.-председател на УС
Председател на сдружение 
Произведено в България - съюз 
на малкия и среден бизнес

Боян Бойчев
Член на УС
Управител на БиЕмДжи ООД

Никола Зикатанов
Зам.-председател на УС
Член на НС на Златен лев 
Холдинг АД
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ДЕЙНОСТ НА АИКБ
Асоциация на индустриалния капитал в България е призната за представителна организация на работодателите на 

национално равнище и участва активно във формирането на основни политики и мерки за тяхното изпълнение в област-
та на макроикономиката, икономическия растеж, заетостта, образованието, здравеопазването, данъчните тежести, 
социалното и пенсионно осигуряване, индустриалната и експортната стратегии на страната, намаляването на адми-
нистративната тежест и други параметри на социално-икономическата среда. АИКБ имаше решаващо участие в изра-
ботването и приемането на следните важни национални документи през последните години:

• Национално споразумение между правителството и национално представителните работодателски и синдикал-
ни организации за разработване на проект на актуализация на пакет от антикризисните мерки, въз основа на 
анализ на актуализираната макропрограма (т. нар. антикризисни мерки);

• Национален пакт за заетост;

• Мерки за гарантиране на дългосрочната финансова стабилност на българската пенсионна система и подобряване 
адекватността на пенсиите, както и предложение за увеличение на трудовия стаж и възраст, ограничаване на 
течовете в осигурителната система, увеличаване на капиталовия стълб, което води до увеличаване на данък 
труд или осигурителните вноски, плавното увеличаване на максималния осигурителен доход и прилагането на 
диференциран доход за самоосигуряващите се лица; 

• Проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване и предложението за незабавна реформа на 
пенсионната система;

• Концепция за по-добро здравеопазване и на проект на дългосрочна стратегия за заетост на хората с уврежда-
ния; 

• Осигуряване на ефективната работа на Търговския регистър.

АИКБ инициира множество срещи, дискусии и форуми, насочени към изграждане на по-добър бизнес климат с предста-
вители на законодателната и изпълнителната власт, включително с комисиите на Народното събрание, с Министерски 
съвет и всички ресорни министерства, с Комисията за финансов надзор, Агенцията по заетостта, Агенцията за прива-
тизация, Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия и други, както и с представителите на български и 
международни финансови институции и организации, на парламентарно представените политически сили и други.

Асоциацията продължава своето участие в социалния диалог на национално и международно равнище – посредством 
работата си в Националния съвет за тристранно сътрудничество, в СЕЕР – Европейски център на работодателите и  
предприятията, доставящи услуги от общ интерес и в Международната организация на труда, където отстоява инте-
ресите на българския бизнес при промяната на нормативната уредба и административните практики. 

В сферата на осигурителните отношения АИКБ се утвърди като изразител на основните предложения за промяна на 
параметрите и сроковете на пенсионната реформа и размера на осигуровките. С активната си роля в подписване на 
Национално споразумение за нова стратегия за финансовата стабилност на общественото осигуряване и усъвършенст-
ване на пенсионното законодателство, за пореден път АИКБ доказа своята конструктивна роля на работодателска 
организация.

Представители на АИКБ взеха участие и поеха множество инициативи, като например:

• обсъжданията на въпроси за образуването на регулираните от КЕВР цени с голяма обществена значимост;

• предложения за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, касаещи кариерно-
то ориентиране; 

• обсъждането на проект за изменение и допълнение на Закона за гарантирани вземания на работниците и служите-
лите при несъстоятелност на работодателя; 

• обсъждане на проблемите в системата за ваучери за храна;

• разглеждане на Национално споразумение за регулирането на надомната работа в България;

• обсъждане на проект на Национално споразумение за осъществяване на дистанционна работа в България;

• обсъждане на изменение и допълнение на списъка на професиите за професионално образование и обучение;

• обсъждане на проблема с неизползваните дни платен годишен отпуск за минали години;

• въпроси, поставени за дискусията от националното сдружение на общините в България; 

• въпроси, отнасящи се до Програмата за развитие на селските райони и други.



Тристранно сътрудничество

Асоциация на индустриалния капитал в България участва в работата на всички органи, изградени на трипартитен 
принцип, като сред тях са:

• Национален съвет за тристранно сътрудничество;

• Икономически и социален съвет;

• Национален икономически съвет;

• Консултативен съвет за икономическа стабилност и растеж;

• Комитети за наблюдение съгласно разработеното Споразумение за партньорство на Република България за 
програмен период 2014-2020 г.:

- Комитет за наблюдение на Оперативна програма за Развитие на човешките ресурси за програмен период 2014-
2020 г.;

- Комитет за наблюдение на Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност за програмен период 2014-2020 
г.; 

- Комитет за наблюдение на Оперативна програма Региони в растеж за програмен период 2014-2020 г.;

- Комитет за наблюдение на Оперативна програма Транспорт и транспортна инфраструктура за програмен 
период 2014-2020 г.;

- Комитет за наблюдение на Оперативна програма Околна среда за програмен период 2014-2020 г.;

- Комитет за наблюдение на Оперативна програма Добро управление за програмен период 2014-2020 г.;

- Комитет за наблюдение на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж за програмен 
период 2014-2020 г.;

- Комитет за наблюдение на Програма за развитие на селските райони за програмен период 2014-2020 г.;

- Комитет за наблюдение на Програма за морско дело и рибарство за програмен период 2014-2020 г.;

- Съвместен комитет за наблюдение на Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и 
Турция за програмен период 2014-2020 г.;

- Съвместен комитет за наблюдение на Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и 
Македония за програмен период 2014-2020 г.;

- Съвместен комитет за наблюдение на Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и 
Сърбия за програмен период 2014-2020 г.;

• Комисии и органи към Народното събрание;

• Консултативен съвет към Министерски съвет за усвояване на средствата от еврофондовете;

• Надзорен съвет на Националния осигурителен институт;

• Съвет по регионална политика;

• Управителен съвет на Фонд Условия на труд;

• Национален съвет по условия на труд;

• Надзорен съвет на фонд за гарантирани вземания на работниците и служителите;

• Държавен фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система (Сребърен фонд);

• Надзорен съвет на НЗОК;

• Национален иновационен фонд;

• Съвет на настоятелите при Българска академия на науките;

• Отраслови и общински съвети за тристранно сътрудничество;

• Гаранционен фонд към Българска фондова борса – София АД;

• Национална комисия за корпоративно управление;

• Управителен съвет на НАПОО;

• Консултативен съвет за пенсионна реформа към МТСП;

• Национален съвет за насърчаване на заетостта към министъра на труда и социалната политика;

• Висш статистически съвет при Националния статистически институт;

• Консултативен съвет към КЕВР;

• Комисия за регистриране на службите по трудова медицина;

• Национален съвет по туризъм;

• Национален съвет за инспектиране на труда към МТСП;

• Национален консултативен съвет по земеделие към Министерство на земеделието и храните;
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• Надзорен съвет на НИПА;

• Попечителски съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за допълнително 
доброволно пенсионно осигуряване;

• Съвет към изпълнителния директор на Агенция по заетостта;

• Комитет за наблюдение на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство;

• Национална агенция за оценяване и акредитация - Комисия по осигуряване на качеството на дейността на 
агенцията;

• Национален съвет за наука и иновации;

• Национален съвет по трудова миграция към МТСП;

• Съвет по акредитация към Изпълнителна агенция на Българска служба по акредитация;

• Национален съвет за интеграция на хора с увреждания към МТСП;

• Национален консултативен съвет по професионална квалификация на работната сила;

• Национален съвет по въпросите на социалното включване към Министерски съвет;

• Консултативен съвет по въпросите на Корпоративната социална отговорност към МТСП;

• Консултативен съвет на партньорите по Меморандума за сътрудничество и взаимодействие между КФН                      
и неправителствените организации в небанковия финансов сектор;

• Съвет за социално подпомагане към МТСП;

• Национален съвет по равнопоставеност на жените и мъжете;

• Консултативен съвет за единно прилагане на данъчното и осигурителното законодателство към НАП;

• Консултативен съвет по въпросите на корпоративната социална отговорност към МТСП;

• Консултативен комитет по безопасност и здраве при работа към ЕК;

• Консултативен комитет в областта на професионалното обучение към ЕК;

• Съвет по данъчна политика към министъра на финансите;

• Регионална комисия по заетостта;

• Фонд за компенсиране на инвеститорите.

Европейски фондове и програми

Чрез участието на своите представители АИКБ продължава успешната си работа по активно представяне на своите 
позиции и становища и по тяхното прилагане в практиката във всички Комитети за наблюдение на оперативните и 
национални програми за програмен период 2014-2020г. Като постижения в тази област могат да се посочат приемането на 
редица конкретни предложения на Асоциацията, свързани с подобряване на усвояването на еврофондовете, развитието 
на човешките ресурси, насърчаването на конкурентоспособността на икономиката и засилване на административния 
капацитет на социалните партньори. 

Асоциация на индустриалния капитал в България наложи редица предложения, които бяха възприети от компетентните 
органи и институции и вече са част от практиката. Като успех на АИКБ могат да се посочат приетите предложения 
за повишаване размера на авансовите плащания, за да може бенефициентите да разполагат с повече средства за 
изпълнение на проектите и първоначалните разходи, свързани с тях, както и конкретните предложения за изменения в 
нормативната уредба, регулираща избора на подизпълнители.

Асоциацията информира и оказва техническа подкрепа на своите членове при кандидатстване с проекти, насочени 
към подобряване на конкурентоспособността на предприятията, повишаване на квалификацията на човешките ресурси, 
развитие на иновациите, опазване на околната среда и други, както и при тяхното изпълнение. Сред по-значимите 
постижения на Асоциацията са успешно реализирани проекти на национално и международно равнище в борбата с 
неформалната икономика и корупцията, в областта на корпоративното управление и корпоративната социална 
отговорност в България и в Европа, повишаването на квалификацията на човешките ресурси, обогатяване на българския 
пазар на труда и улесняване интеграцията на имигрантите, развитието на социалния диалог и участието на гражданското 
общество във формирането и изпълнението на политики и други.

АИКБ бе член на работната група за разработване на Споразумението за партньорство на Република България за 
програмния период 2014-2020 г. То се сключва с всяка държава членка на Европейския съюз, за да се осигури взаимното 
усилване на ефекта от националното и европейското финансиране. В него се определят политиките и мерките, които 
гарантират хармонизирането със стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, интегриран 
подход към териториалното развитие, подкрепяно от фондовете по ОСР. Споразумението за партньорство обединява 
всички ангажименти на дадена страна за постигане на европейските цели. Представители на АИКБ участват във всички 



Комитети за наблюдение на оперативните, националните и програмите за трансгранично сътрудничество за новия 
програмен период 2014 – 2020 г.

Капиталови пазари

АИКБ обединява над две трети от публичните дружества и компаниите, доставящи услуги от общ интерес в България 
и е единствената организация в страната, защитаваща техните интереси. Двадесетгодишното активно участие на 
АИКБ в процеса на създаване и актуализиране на нормативната уредба и административните практики на капиталовия 
пазар и в областта на услугите от общ интерес я оформят като компетентен, надежден и незаменим партньор на 
правителството. В тази връзка Асоциацията инициира срещи, дискусии, кръгли маси и изразява мнения и становища по 
въпросите, свързани с развитието на капиталовия пазар.

АИКБ е колективен член и заместник-председател на Управителния съвет на Асоциацията на директорите за връзки 
с инвеститорите в България (АДВИБ). Двете асоциации работят съвместно за утвърждаване на Националния кодекс за 
корпоративно управление и за популяризиране на социално отговорните корпоративни практики.

Доказателство за добрата работа между двете организации е приемането и прилагането в практиката на редица 
предложения, касаещи Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

АИКБ и АДВИБ от 2010 година участват в Консултативния съвет към Председателя на КФН чрез подписването на 
Меморандум за сътрудничество и взаимодействие между КФН и браншовите организации в небанковия финансов сектор, 
в Консултативния съвет по корпоративна социална отговорност към Министъра на труда и социалната политика и в 
Националната комисия по корпоративно управление. 

АИКБ от 2016 година е член на Съвета за развитие на капиталовите пазари в България - официална платформа за 
финансово сътрудничество между организациите в небанковия финансов сектор.

Асоциация на организациите на българските работодатели 

Като постоянен член и ротационен председател за 2017 г. на Асоциацията на организациите на българските 
работодатели (АОБР), обединяваща представени на национално равнище работодателски организации в страната, 
Асоциация на индустриалния капитал в България успешно координира общите позиции на българския бизнес по важни 
проблеми за подобряването на социално-икономическата среда и се утвърди като полезен модератор при преговорите 
между социалните партньори.

Ролята на АОБР е от съществено значение, защото тя представлява българските работодатели в Международната 
организация на работодателите и участва във формирането на работодателската квота на Международната 
конференция по труда. На нея се формулират и приемат международните трудови стандарти – конвенции и препоръки 
на Международната организация по труда.

АИКБ участва активно в работата на Международната организация по труда, като неин представител докладва от 
името на всички български работодатели на 96-та сесия (през 2007 г.), на 97-та сесия (през 2008 г.), на 99-та сесия (през 
2010 г.) и на а 103-тата сесия (през 2014 г.) на МКТ в Женева.
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МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПАРТНЬОРСТВО

Европейски център на работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, 
предоставящи услуги от общ интерес (СЕЕР) www.ceep.eu

Като член на Европейския център на работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, 
предоставящи услуги от общ интерес (СЕЕР) – официален партньор в социалния диалог на Европейската комисия, 
Асоциация на индустриалния капитал в България поддържа редовни контакти с институциите и консултативните органи 
на Европейския съюз, участва в изготвянето и променянето на регламенти, директиви и други законодателни актове, 
формиращи европейския бизнес климат. Представителите на АИКБ са активно включени в консултациите по Европейския 
семестър, по Годишния обзор на растежа в ЕС, по преговорите в областта на социалните въпроси, конкурентоспособността 
и други важни области. От 2011 г. д-р Милена Ангелова (главен секретар на АИКБ) е заместник-председател на СЕЕР, като 
през 2015 г. бе преизбрана за втори мандат.

Международна организация на работодателите (IОЕ) www.ioe-emp.org

АИКБ членува в Международната организация на работодателите и чрез нея - в Международната организация на труда. 
Международната организация на работодателите защитава интересите на бизнеса на международни форуми, търсейки 
баланс между трудова и социална политика и ускорен икономически растеж. Членството в Международната организация на 
работодателите определено задълбочава екпертизата на АИКБ в националния социален диалог.

Европейски икономически и социален комитет (EESC) www.eesc.europa.eu

Асоциацията има свои представители в Европейския икономически и социален комитет, което открива възможност 
да изразява становища по въпроси, свързани с икономическата и социалната политика на Европейския съюз и да участва в 
политическия живот на Общността. Представител на АИКБ е заместник-председател на групата на работодателите в 
ЕИСК от 2010 г.

Представители на Асоциацията на индустриалния капитал в България участват и в заседанията на Европейския социален 
фонд и Ad Hoc групата към ЕСФ в подкрепа на социалните партньори, като по този начин се осигурява по-пълна информация 
за възможностите при усвояване на средствата от Европейския социален фонд.

Международен конгрес на индустриалците и предприемачите (МКПП) www.ic-ie.com

През 2009 г. Асоциация на индустриалния капитал в България се присъедини към Международния конгрес на индустриалците 
и предприемачите, който има официален статут в Организацията за индустриално развитие на ООН (UNIDO), в 
Интерпарламентарната Асамблея на Общността на независимите народи (IPA CIS), както и официални отношения на 
дългосрочно сътрудничество с Международния център за научна и техническа информация (International Center of Scientific 
and Technical Information), Международния съюз на производителите на стоки (International Union of Commodity Producers), 
което логично разширява международните контакти на Асоциацията.

Чрез своя представител в президиума на МКПП, Асоциация на индустриалния капитал в България участва във вземането 
на решения на най-високо ниво, касаещи защитата на интересите на индустриалците и предприемачите, координация 
на техните дейности в курса към пазарно ориентирани реформи, както и има директно участие в изграждането на 
националните икономики и на адекватна правна рамка и развитие на механизма на взаимодействие между пазарните 
участници в условията на пазарна икономика. Сред основните направления на дейността на Международния конгрес на 
индустриалците и предприемачите са предоставяне на консултантска, правна и научна подкрепа на членовете, както и 
разработване и прилагане на научни, индустриални, инвестиционни програми и проекти.

Международен координационен съвет на съюзите на работодателите www.mksor.org

През 2010 година АИКБ стана една от организациите - учредители на Международния координационен съвет на 
организациите на работодателите, към който се присъединиха представени на национално равнище работодателски 
организации от тринадесет държави от Източна и Централна Европа. Съветът има характер на съвещателен орган.

Неговата цел е да съдейства за установяването на устойчиви връзки и взаимноизгодно сътрудничество между 
националните съюзи на работодателите и предприемачите, за обмен на опит в сферата на регулирането на социално-
трудовите и свързаните с тях икономически отношения, както и по други въпроси от взаимен интерес, включително и за 
изработване на антикризисни мерки, предвид сходните икономически проблеми в държавите от региона.

Асоциацията поддържа ефективни контакти и със службите по търговско-икономическите въпроси към всички 
посолства на чужди държави в България, както и на българските посолства в повечето страни.

Г-н Васил Велев бе ротационен председател на МКСОР за 2016 г.



ОТРАСЛОВА СТРУКТУРА

Дейността на предприятията - членове на АИКБ покрива почти всички отрасли на 
българската икономика.
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НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В 
БЪЛГАРИЯ ЗА 2016-2020 г.

Асоциация на индустриалния капитал в България, като отчита актуалните за членовете на организацията въпроси и 
проблеми, ще работи за провеждането на приоритетните политики, описани по-долу.

1. Макроикономическа политика.

1.1. Категорично недопускане на всякакви опити за преразглеждане на механизма на валутен борд – както по отношение 
ниво на обменен курс, така и като времеви ограничения, смекчаване на условия и т.н.

Периодично, в моменти на политическа и парламентарна криза, използвайки общественото недоволство, се надигат 
гласове срещу механизма на валутен борд с благовидното обяснение, че чрез контролиран инфлационен процес може да 
бъде подпомогнат икономическия растеж в България. Такава теза е дълбоко погрешна и категорично вредна за общество-
то ни – АИКБ последователно и системно ще оказва категорична подкрепа на съществуващия паричен модел у нас.

1.2. Финансова стабилност и предвидимост, чрез придържане към разумна финансова

дисциплина и изпълнение на закона за Държавния бюджет:

• АИКБ подкрепя мерки за финансова дисциплина, балансиран бюджет и данъчна стабилност при ниски равнища на 
данъчните ставки – това са основните фактори за цялостна финансова стабилност, за привличане на инвестиции 
и за осигуряване на условия за икономически растеж. Предвидимостта и стабилността на данъчната политика в 
страната са от изключителна важност за изграждане и поддържане на обществено доверие и сигурност;

• АИКБ неизменно остава на позицията, че поддържане на дела на средствата, преразпределяни от държавния 
бюджет под 40 % е най-важният стимул за повишаване на ефективността на държавната администрация и има 
основен антикорупционен ефект;

• АИКБ ще подкрепя запазването на плоски преки данъци от 10 %, както и запазване размерите и съотношенията на 
осигурителните вноски за обществено-осигурителните фондове и запазване размера на здравноосигурителните 
вноски;

• Равностоен диалог в данъчния процес с възможност за арбитраж и споразумение;

• Прекратяване на порочната практика за повторно събиране на ДДС от изрядни търговци по линия на „солидарната 
отговорност“ вместо от търговците-нарушители, които го дължат;

• Прозрачност и ефективност в изразходването на финансовите средства чрез паритетно представителство на 
държавата и на социалните партньори в органите за управление и контрол на съответните публични фондове.

1.3. Ефективен контрол над публичните разходи, както и над дружества с монополно положение на пазара, произтичащо 
от държавна регулация:

• АИКБ последователно защитава тезата, че само ефективен обществен контрол над публичните разходи е в 
състояние да преустанови утвърдени корупционни практики, които водят кумулативно до съществено изземване 
и преразпределяне по несправедлив начин на доходи;

• АИКБ подкрепя усилията за засилване и развиване на прилагането на програмното бюджетиране. Добре 
структурираните програмни бюджети на министерствата и ведомствата са гаранция за ефективност на 
бюджетните разходи;

• Като организация с членове – водещите публични компании в България, както и като член на Европейския център на 
работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес 
(СЕЕР), АИКБ винаги категорично е настоявала дружествата с монополно положение да бъдат задължени да 
разкриват информация по реда на ЗППЦК и приветства приетите наскоро законови промени, които гарантират 
това. Принципите на Националния кодекс за корпоративно управление следва да имат задължителен характер 
за тези дружества – това води до публичност, проследимост на ценообразуването, прозрачност в разходите на 
тези дружества, а гражданското общество ще има лесен достъп до информация, към която оправдано проявява 
чувствителност. Тази мярка ще постигне и дългосрочен стабилизиращ ефект по цялата верига на ценообразуване 
на услугите и продуктите, които тези дружества предоставят.

2. Индустриална политика. 

Основните насоки при реализирането на индустриалната политика на АИКБ са подчинени на стремеж към 
формирането на бизнес среда по-добра от тази на другите европейски държави, с цел създаване на условия за ускорен 
икономически растеж и включват:

2.1. Активен диалог и съвместна работа със сродните работодателски организации и социалните партньори, с държавни 
и обществени институции при разработването на позиции, свързани с приоритетите в развитието на българската 
индустрия:
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• Разработване на позиции по текущи икономически мерки с оглед обезпечаване изпълнението на стратегическите 
приоритети;

• Активизиране и обогатяване дейността на създадените към министъра на икономиката Национален икономически 
съвет и Консултативен съвет за индустриална стабилност и растеж, с оглед реализирането на политики и мерки 
за насърчаване развитието на производството;

• Изготвяне на съвместни позиции по процедури и реализация на проекти, финансирани с европейски средства, 
включително Националното споразумение за партньорство и оперативните и национални програми;

• Разработване на планове за действие на отраслово ниво;

• Активен и конструктивен диалог в рамките на НСТС и органите, изградени на тристранен принцип;

• Насърчаване разширяването на партньорството между представителните на национално равнище организации 
на работодателите и правителството чрез подписване на двустранни споразумения по въпросите на бизнес 
средата и икономическото развитие.

2.2. Усъвършенстване на нормативната рамка за свободно развитие на бизнеса и насърчаване на стартирането и 
извършването на бизнес дейности:

• Изготвяне на позиции с оглед постигането на ефективна държавна администрация;

• Максимално опростяване на всички процедури и услуги, администрирани от изпълнителната власт;

• Повишаване прозрачността на процедурите за възлагане на обществени поръчки (включване в комисиите по 
оценка на представители на браншови организации, разширяване кръга на данните, вписвани в регистъра на 
обществените поръчки), разкъсване на връзката между възложителя и органа, извършващ класирането;

• Провеждане на консултации с всички заинтересовани страни при изготвяне на нормативни актове и въвеждане 
на задължителна предварителна оценка на въздействието им, включително върху бизнес средата;

• Изграждане на интегрирани регистри с цел освобождаване на физическите и юридически лица от задължението да 
доказват пред администрацията данни от тези системи;

• Спазване на принципа „налична информация в един държавен орган да не се изисква от друг“, например по отношение 
на вписването на финансовите отчети в Търговския регистър и отпадане на изискването за представяне на 
свидетелство за съдимост;

• Мониторинг на съответствието между таксите по административно регулиране и административните 
разходи по упражняването им;

• Прилагане на принципа на мълчаливото съгласие по презумпция - принципът на мълчаливото съгласие да се въведе 
в нормативната уредба като правило за всички случаи, в които изрично не е записано друго;

• Регулаторните режими да следват минимално изискуемите по европейското законодателство и да няма 
усложняване на регулациите от българската държава с норми и документи, които не се изискват от европейското 
законодателство.

2.3. Електронно правителство - ускоряване на дейностите за въвеждане на електронно управление, за да може държавата 
да комуникира с бизнеса и гражданите прозрачно, по- ефективно, подобрявайки бизнес средата и намалявайки нивото на 
корупция.

2.4. Ефективно инвестиране на средства от европейските фондове за развитие на българската

икономика:

• Участие в изпълнението на стратегическите документи за програмен период 2014 – 2020 г. на финансиране със 
средства от европейските фондове;

• Разработване на становища и провеждане на активни политики в следните области:

o Развитие на предприемачеството, основано на научните изследвания, растежа и иновациите – приоритетна 
подкрепа за мерки, насочени към разработване и внедряване на продуктови и производствени иновации;

o Повишаване конкурентоспособността на българските предприятия чрез директни мерки за развитие на 
управленски капацитет, технологична модернизация, продуктова диверсификация;

o Повишаване на общата ресурсна ефективност на предприятията, в т.ч. енергийна ефективност, оптимизация 
на човешки ресурси, максимално оползотворяване на материални ресурси и възможностите за рециклиране, 
приоритизиране на развитие на зелена икономика, в т.ч. внедряване на нови технологични решения;

o Поощряване на възможностите за коопериране между предприятията, в т.ч. подкрепа на проекти за развитие 
на клъстерни структури, отраслово интегрирани технологични зони, ресурсно-обособими производствени 
хъбове, логистични центрове и др.;

• Приоритизиране на секторни политики с цел фокусиране на финансов ресурс по стратегически отрасли с откроими 
конкурентни предимства, висока добавена стойност и експортен потенциал;

• Подпомагане на предприемачеството и утвърждаване на индустриална инфраструктура за устойчиво развитие 
на МСП;
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• Поощряване и енергична подкрепа на предприемачи, инвестиращи в модернизация и/или изграждане на 
производствени мощности и технологични процеси, водещи до трайно подобряване на технологичните 
възможности за ефективно производство чрез данъчни стимули, преки или непреки финансови субсидии, посочване 
на добри примери,

• популяризиране на установени практики, работни визити на място в предприятията, институционална подкрепа 
и демонстриране на чувство за национален интерес при държавнически посещения в чужбина, респективно прием 
на чужди делегации;

• Разработване на адекватни финансови инструменти за растеж на предприятията и съдействие за осигуряване 
на допълнителен ресурс към съществуващи и нови инструменти – както като грантови възможности, така и с 
възмезден характер;

• Разработване на мерки за подпомагане на предприемачеството чрез обмен с международни партньорски 
организации по линия на участие в европейски проекти;

• Участие в разработването на квалификационни критерии при проекти, финансирани по оперативните програми.

2.5. Подобряване на условията за конкурентоспособност:

• Ограничаване на разграбването и безстопанствеността в българската енергетика и намаляване цената 
на електроенергията за промишлеността, в т.ч. намирането на решение на проблемите, които създават 
дългосрочните договори за изкупуване на електрическа енергия, произведена от т. нар. „американски“ централи;

• Гарантиране на необратимост на реформаторските процеси в енергетиката – преодоляване на дефицити 
и дисбаланси в сектора, изграждане на адекватна енергийна инфраструктура и намаляване на енергийната 
зависимост;

• Разработване на становища, съгласуване на законодателни и нормативни инициативи, както и активно налагане 
на позиции при реализацията на ценообразуването в сектор „Електроенергетика”:

o Контрол при административно определените ценови компоненти, в частност при определянето на 
компонента „задължения към обществото”, в т.ч. мониторинг на функционирането на фонда за сигурност на 
електроенергийната система;

o Контрол над търговските практики на производители на електроенергия, търговци и оператори на 
разпределителни системи с оглед гарантиране на открити, справедливи пазарни механизми – приоритетно 
налагане на търговските сделки през платформите на „Българска независима енергийна борса” ЕАД;

• Институционално и организационно укрепване на създадения Национален център Икономика на светло;

• Поощряване на мерки за бързо реализиране на административни и наказателни санкции при нарушения за 
ограничаване на сивия сектор в икономиката и при корупция;

• Ефективно регулиране на монополните дейности и ефективно прилагане на законовата разпоредба монополните 
дружества, доставчиците на обществени услуги и държавните предприятия да разкриват информация като 
публични компании, включително посредством укрепване на регулатора КФН;

• Подпомагане на националните политически ресурси за противопоставяне срещу въвеждане на такива общи 
европейски политики, включително и данъчна хармонизация в рамките на Европейския съюз, които лишават 
икономиката на страната от конкурентни предимства;

• Изграждане на ясни правила и условия за реализация на публично – частното партньорство с оглед разширяването 
на участието на бизнеса във финансирането и изграждането на обекти на публичната държавна и общинска 
собственост чрез концесии и други форми на съвместна дейност;

• Участие в разработването на мерки за преодоляване на междуфирмената задлъжнялост, включително чрез 
повишаването на ефективността на съдебната система и на процедурите по несъстоятелност;

• Насочване на национални и международни фондове за финансиране, подпомагащи малките и средни предприятия 
в сфери, съгласувани със социалните партньори.

2.6. Насърчаване на експорта на български стоки и услуги:

• Икономизиране на външната политика, т.е. съобразяване и подчиненост на националния икономически интерес;

• Службите по търговско-икономическите въпроси към съответните задгранични мисии да са изцяло на разположение 
на българския бизнес, с годишни планове за дейността, атестирани от работодателските организации;

• Разработване и системно изпълнение на програма за информираност на бизнеса за възможностите за успешна 
реализация на български стоки и услуги на външни за страната ни пазари;

• Насочване на фондове за целево финансиране на малките и средни предприятия в инициативите им за реализация 
на български стоки и услуги на външни за страната ни пазари;

• Насърчаване прилагането на схеми за гарантиране кредитите на експортно-ориентирани предприятия.

2.7. Четвърта индустриална революция. АИКБ е сериозно обезпокоена от липсата на разбиране и амбиция за адекватно 
позициониране на българската индустрия за по-активно участие в четвъртата индустриална революция. Страната ни 
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е поставена на последно място в групата на „колебаещите“ се страни, като оценката е, че България е неспособна да 
гарантира бъдещето на икономиката си. АИКБ ще работи активно за:

• Популяризиране на европейските документи и програми за подпомагане на цифровизацията на производството и 
услугите с цел активно включване на българската индустрия в 4-тата индустриална революция;

• Разработване на национална стратегия за мястото на България в 4-тата индустриална революция и общия 
дигитален пазар;

• Активизиране на международните контакти за включване на български компании в състава на международните 
консорциуми за подпомагане на цифровизацията на индустрията и услугите, които ще бъдат подпомагани и чрез 
средства по програма Хоризонт 2020.

• Ориентиране интереса на софтуерните услуги към индустриални приложения;

• Привличане на чуждестранните инвеститори от производството и услугите за съдействие и лидерство във 
въвеждането на технологиите на 4-тата индустриална революция;

• Привличане на национално представените индустриални организации за издаване на общ МАНИФЕСТ за развитието 
на българската индустрия;

• Сътрудничество със социалните партньори за безконфликтно решаване на възникващите проблеми от смяната 
на традиционните бизнес модели и възможно изнасяне на добавената стойност от индустрията към услугите;

• Активно изпълнение на Европейския план за действие за електронното управление относно цифровизацията на 
публичните услуги;

3. Политика за развитие на капиталовите пазари

• Програма „Капиталов референдум” – при разработване на инвестиционни проекти със значим обществен интерес, 
включително участие в международни дружества, изграждане на енергийни, индустриални мощности, както и 
инфраструктурни проекти, финансирането да става и чрез набиране на ресурс на организиран капиталов пазар 
(напр. „Българска фондова борса-София” АД) посредством емисии на дялови и/или дългови книжа при ограничения 
за размера на директното държавно финансиране, съобразени с публичния ефект. Така по най-добър и пазарно 
мотивиран начин ще се отговори еднозначно на евентуални съмнения относно ефективност и целесъобразност 
на конкретни управленски (в т.ч. политически) решения;

• Осъществяване на приватизационни сделки преимуществено през фондовата борса, в т.ч. миноритарни дялове от 
държавни дружества, като: ДП „Български спортен тотализатор“, „Летище София“ ЕАД, „АДИС“ ЕООД, Български 
морски флот, Български енергиен холдинг (БЕХ), АЕЦ Козлодуй, НЕК, Булгаргаз, Булгартрансгаз, Електроенергиен 
системен оператор, ТЕЦ Марица Изток 2, Пристанище Варна ЕАД, Пристанище Бургас ЕАД;

• Подпомагане работата на Националната Комисия за корпоративно управление като постоянно действащ 
независим орган, създаден на принципа на публично-частното партньорство за осъществяване на консултации и 
сътрудничество на национално равнище по въпросите на корпоративното управление;

• Популяризиране на изработения с активното участие на АИКБ Кодекс за корпоративно управление:

o Действия за подкрепа на приемането и прилагането на Кодекса от членовете на АИКБ и всички публични 
компании;

o Изграждане на институт за обучение на управленския персонал на публичните дружества;

o Развитие на механизми за насърчаване на обмена на добри практики в рамките на Асоциацията;

o Разработване и представяне на насоки за най-добри практики в специфични области на корпоративното 
управление.

• Разработване на механизми за мониторинг върху прилагането на Кодекса;

• Разработване на препоръки към регулаторните органи за подобряване на корпоративното управление;

• Утвърждаване на система на поощрение на добрите практики и доброволното изпълнение, която да допълни 
съществуващия чисто санкциониращ механизъм;

• Активно участие в усъвършенстването на законодателството в областта на капиталовите пазари, както и в 
предварителната задължителна оценка на въздействието на приеманите нормативни актове;

• Активно участие при разработването на въпроси, свързани с регулацията и интеграцията на европейските 
капиталови пазари, при гарантиране на защитата на интересите на българските публични компании;

• Преразглеждане в посока намаляване на размера на такси и комисиони, събирани от КФН, БФБ – София АД и 
Централен депозитар АД;

• Облекченото отписване от регистъра на КФН при определени условия/критерии на компании, снети от търговия 
на БФБ;

• Професионално управление на публични активи (публични фондове, дружества, имоти);

• Преразглеждане на ограниченията за инвестиране на средствата на пенсионните фондове, включително и 
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Сребърния фонд, и въвеждане на минимални лимити за инвестиции в акции, облигации или дялове, издадени от 
български дружества, търгувани на БФБ – София АД.

4. Политика по насърчаване и подпомагане на инвестициите, научно-изследователската и развойна дейност

• Поставяне на научно-изследователската и развойната дейност като основен приоритет пред България чрез:

o Насърчаване на приложните научни изследвания;

o Подкрепа за стимулиране на НИРД и иновациите в предприятията;

o Инвестиции в иновационната и развойната инфраструктура.

• Стимулиране на инвестиционния процес чрез система от данъчни и структурни мерки;

• Активно участие в работата на национални иновационни инициативи, в т.ч. Национален съвет по иновации, 
консултативни работни групи и др.;

• Участие в работата на основната научна организация в България – БАН, вкл. в Консултативните съвети и в 
частност – отделните институти и лаборатории;

• Подкрепа за научноизследователски проекти с приложна насоченост в приоритетните области и насърчаване на 
интеграцията на научните изследвания и производството;

• Подкрепа за стартирането на иновационни предприятия, чрез активни политики за насърчаване развитието на 
рисковото инвестиране в страната. За целта да се използват както финансовите инструменти, предвидени в 
новата оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, така и създаването на национални финансови 
схеми за съфинансиране на публично-частни фондове за рисково инвестиране и подкрепа на частни венчърни 
фондове;

• Изграждане на качествена научна инфраструктура с цел успешно усвояване на планираните внушителни средства, 
вкл. чрез преразглеждане на статута и функционирането на фонда за научни изследвания;

• Дейността на националния иновационен фонд да бъде изцяло подчинена на изисквания към приложността на 
финансираните разработки;

• Съдействие на членовете на АИКБ в разработването на проекти, финансирани по направление Иновации и 
иновационни системи.

5. Политика по човешките ресурси

5.1. Образование и квалификация:

• Повишаване на квалификацията на вече съществуващия персонал, както и на новоприетите работници и 
служители; 

• Мониторинг на механизма за съгласуване на план-приема и предметните области на образование за системата 
на висшето образование:

o Приоритетно развитие на обучението по професии, необходими за развитие на производството и внедряването 
на иновации и особено - на технически специалности в системите на средно и висше образование – статут 
на защитени специалности в професионалните училища, но и на ниво технически университети – например 
държавна поръчка и държавни стипендии в инженерни области и съгласуван с работодателите план-прием;

o Отстояване позиция за намаляване броя на приеманите за обучение студенти по професии и специалности, за 
които има ограничено търсене на пазара на труда и приоритетно насърчаване приема по професии необходими 
на фирмите;

o Насърчаване и разширяване на връзката между браншови камари, сдружения и фирми с висши технически училища 
за пилотно въвеждане на дуално обучение на бакалаври по най-важните за предприятията специалности;

o Структуриране на надеждни гаранции за ангажимент за постъпване за определен период на работа в българската 
икономика на ученици и студенти, които завършват образованието си с финансиране от държавния бюджет 
(например – за период от 5 години);

• Активно развиване на модела за партньорство „професионална гимназия-предприятие” съгласно утвърдени 
практики от Германия, Австрия, Швейцария, включително оценка на реализираните пилотни проекти и 
разширяване на успешните практики;

• Актуализация на учебните програми с активно участие на представители на утвърдени предприятия, водещи 
в своята област, вкл. консултиране на преподаватели, въвеждане на позицията „ментор” или „наставник” от 
работещите в реалния сектор, привличане на представители на предприятия в процеса на обучение – както в 
професионалните училища, така и във висшите технически университети;

• Разработване на програми по аналогия на съществуващата схема „Ново начало – от образование към заетост” 
на АЗ и ЕСФ, като може да се разшири обхвата на финансиращи партньори – съществува интерес от страна на 
бизнеса и самостоятелно да финансира такива инициативи;

• Индивидуални стимули за изграждане на технически знания и умения по аналогия с добри практики от миналото 
по примера на ТНТМ;

• Ангажиране на учебните заведения с реализацията на подготвените от тях кадри на пазара на труда;
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• Осигуряване на квалифицирани кадри, в тясно съответствие с потребностите на бизнеса;

• Поощряване на интердисциплинарното образование;

• Ангажиране на кметовете на общини, ръководителите на основните фирми даващи облика на индустрията в 
общините, директорите на средните училища, на бюрата по труда и регионалните инспекторати по образование 
за привеждане приема по професии и специалности в съответствие с потребностите на пазара на труда, в т.ч.:

o ограничаване на държавния план - прием на ученици по специалности, за които няма търсене на пазара на труда;

o оптимизиране на мрежата от професионални гимназии в общините;

o изготвяне на предложения на най-важните за развитието на бизнеса в общините професии, които да бъдат 
включвани в списък на защитените професии;

• Насърчаване на реализацията на кадрите в страната за професиите, които изпитват недостиг на специалисти, 
както и повишаване на имиграцията на чуждестранни кадри, особено от държави и територии с български 
малцинства, чрез опростяване на механизмите за издаване на „синя карта“.

5.2. Заетост, доходи, осигуряване и трудово законодателство:

• Постигане на максимална гъвкавост по отношение работно време, осигурителен стаж, отпуски;

• Активно и ангажирано участие в работата на Националния съвет за тристранно сътрудничество по отношение 
внесени за обсъждане трудовоправни актове;

• Реформа на системата на службите по трудова медицина в страната;

• Реформиране на медицинската и трудовата експертиза;

• Пълноценна здравна реформа – с посочени източници на финансиране, програмни бюджети, крайни и междинни 
цели, срокове и отговорности;

• Ефективен пазар и конкуренция вместо замразяване на цени на лекарства или субсидиране на цени;

• Работа за постигане на оптимален баланс между равнищата на минималното възнаграждение за труд и на 
социалните помощи;

• Политиката в областта на доходите, основана на трипартитно договорени цели, параметри и механизми следва 
да е пряко отражение на икономическите резултати и повишената номинална производителност на труда върху 
заплащането, чрез ежегодно договаряне между работодател и синдикати:

o Преустановяване на договарянето на МОД. Изследванията на АИКБ показват недвусмислено, че минималните 
осигурителни доходи/прагове (МОД) вече са изиграли ролята си и практиката около тях отразява предимно 
негативно на икономиката и политиката по заетостта;

o Премахване на административното определяне на МРЗ и въвеждане на пряко договаряне на МРЗ по браншове 
или икономически дейности между синдикати и работодатели, отчитайки и регионални специфики. Механизъм за 
обективно, а не административно определяне на минималната работна заплата;

o Премахване на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит 
(т.нар. „класове“);

• Проучване на подходи, принципи и нови форми на въздействие за определяне на трудовите възнаграждения, 
успешно прилагани в други страни;

• Стимулиране на доброволното договаряне на браншово ниво на мерки за ограничаване или преодоляване на 
нелоялната конкуренция;

• Фокусиране на социалното подпомагане върху наистина социално слабите – това са хора едновременно с ниски 
доходи и безимотни – това отговаря както на принципа за справедливост, така и на концепцията за ефективно 
управление на оскъден финансов ресурс – мисли първо за малките и слабите;

• По-ефективно разходване на социалните фондове чрез ограничаване на ранното пенсиониране, преразглеждане на 
категоризацията и обхвата на категорийни стимули в държавната сфера, в частност – военни, служители към 
МВР и други специализирани силови ведомства и категорично прекратяване на злоупотребите с инвалидни пенсии 
и болнични;

• Прекратяване на резките и несъгласувани действия при провеждане на пенсионната реформа и продължаването 
й в дух на консенсус със социалните партньори за осигуряване на реално действаща и ефективна тристълбова 
пенсионна система.

6. Международна политика

6.1. Работа в рамките на членството в МОТ/МОР.

6.2. Работа в рамките на участие в МКСОР:

• Разширяване и укрепване на членския състав на МКСОР;

• Работа за развитие на двустранните бизнес контакти между членове на АИКБ и членове на организациите от 
МКСОР.
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6.3. Работа в рамките на участие в организации в ЕС:

• Активна работа за изготвяне на становища на ЕИСК по въпроси, приоритетни за АИКБ;

• Запазване на позициите и по-активно представителство в органите на СЕЕР;

• Евентуално членство на структури от състава на АИКБ в UEAPME.

6.4. Задълбочаване на сътрудничеството с UNIDO.

• Споделяне на добри практики в сферата на насърчаване на корпоративната социална отговорност;

• Участие на членове на АИКБ в национални, регионални и глобални проекти на UNIDО;

• Изготвяне на становища при формулиране на общи цели за устойчиво развитие в интерес на членовете на АИКБ.
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ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

АИКБ работи активно за подобряване на условията на труд и създаване на работни места. Ежегодно се провеждат 
обучения на работодатели по здравословни и безопасни условия на труд, активно се съдейства за подобряване на 
качествата на работните места и гарантиране на условията на труд. Развиването на подходящи умения у хората за 
работните места днес и в бъдеще е основна цел на АИКБ в политиката за развитие на човешките ресурси.

АИКБ разполага с Център за професионално обучение, който активно работи по предоставяне на обучение на 
възрастни и е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) по 35 професии 
и 52 специалности. Усилията на центъра са насочени към повишаване на квалификацията и преквалификацията на 
работещите в предприятията, членуващи в АИКБ, както и към предоставяне на възможност на всички желаещи да 
придобият нова квалификация или да повишат професионалните си умения.

Центърът за професионално обучение към АИКБ активно участва в реализирането на проекти по оперативните 
програми и основно по ОП “Развитие на човешките ресурси”. Асоциацията на индустриалния капитал в България 
ползва материално-техническия и административен капацитет на своите партньори - членове на Асоциацията, 
за извършване на професионално обучение по теория и практика в съответствие с Държавните образователни 
изискванията за всяка отделна професия.

Центърът към АИКБ разполага с бази за предоставяне на професионално обучение в София, Варна, Русе, Габрово, 
Стара Загора, Бургас, Велико Търново по професии от области на образованието:

• Стопанско управление и администрация;

• Информатика;

• Техника;

• Производство и преработка;

• Архитектура и строителство;

• Услуги за личността;

• Изкуства.

Бенефициенти на центъра могат да бъдат:

• Работодатели, желаещи да обучават заетия персонал или да обучават безработни лица, за които могат да 
осигурят стажове или заетост;

• Заети лица, преминали на намалено работно време и желаещи да повишат професионалните си умения в 
съответствие с нуждите на работодателя;

• Заети лица, желаещи да се обучават в извънработно време;

• Безработни лица, които желаят да повишават квалификацията си за успешно намиране на работа.

Обученията за придобиване на ключови компетенции, които предлага Центъра за професионално обучение, са 
насочени към:

• общуване на роден език;

• общуване на чужди езици;

• математическа компетентност и основни компетентности в природните науки и технологиите;

• дигитална компетентност (ИКТ);

• умения за учене;

• обществени и граждански компетентности;

• инициативност и предприемачество.

Успешно завършилите курсовете в Центъра за професионално обучение получават документи в съответствие с 
Наредбата за документите на народната просвета при придобиване на квалификационна стенен и обучение по част 
от професия и сертификат при завършен курс по ключови компетентности.



МРЕЖА ОТ РЕГИОНАЛНИ КАМАРИ

Асоциацията на индустриалния капитал в България разполага с разгърната мрежа от регионални камари, обхващащи    
171 общини. Те са териториално обособени поделения, чиято основна цел е да работят за постигането на целите, 
залегнали в Устава на Асоциацията, в съответствие със специфичните условия на отделната област или община, както 
и да координират усилията и да оптимизират информационните потоци на членовете, намиращи се на територията Ӝ.

В АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ ЧЛЕНУВАТ:

АВТОБОЯДЖИЙСКА СЕРВИЗНА АСОЦИАЦИЯ
Адрес: 9000 Варна, бул. Януш Хуняди № 10
тел.: 052 626560, 052 626560
е-mail: p_parusheva@yahoo.com
http://www.asa-auto.com

Председател: Веселин Бойчев

АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКА КНИГА
Адрес: 1463 София, бул. Витоша  №64, ап. 4
тел.: 02 958 15 25; 958 92 11
e-mail: office@abk.bg
www.abk.bg

Председател: Веселин Тодоров

АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКИ ПИПЕР
Адрес: 8600 Ямбол, ул. Г.С.Раковски № 5, ап. 24   
тел.: 046 666 879   
e-mail: abp@abv.bg       

Председател: Георги Василев 

АСОЦИАЦИЯ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Адрес: 1510 София, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Въстаник  № 8
тел.:  02 840 77 62, 02 840 91 29
е-mail: akab@abv.bg 

Председател: Красимир Георгиев 

АСОЦИАЦИЯ ЗА МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ
Адрес: 1000 София, ул. Леге № 15, ет.4
тел.:  02 935 69 69
е-mail: dhristova@grainadv.com 
www.asmc.bg

Председател: Димитрина Христова 
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АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОМИШЛЕНО ПРАНЕ
Адрес: 1220 София, бул. Рожен № 20
тел.: 02 938 13 81
е-mail:  info@appbg.eu 

Председател: Иван Савов 

АСОЦИАЦИЯ НА АГРОЕКОЛОГИЧНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Адрес: София, ул. Съборна №4, вх. В, ет. 2 , ап. 4   
тел.: 02/4446 646   
e-mail: agroecology.bulgaria@gmail.com  
www.agroecology.bg

Председател: Александър Атанасов     

АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АВИОКОМПАНИИ
Адрес: 1540 София, Летище София, сграда на ИВТ 
тел.: 02 942 41 30, 02 942 41 39      
е-mail: aba@association-aba.org
www.association-aba.org

Председател: Светослав Станулов 

АСОЦИАЦИЯ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ ФИРМИ
Адрес: 1618 София, бул. Цар Борис III № 215
тел.: 02 955 98 43
е-mail: agf@abv  

Председател: Николай Киров 

АСОЦИАЦИЯ НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Адрес: 1303 София, ул. Три уши № 10
тел.: 02 988 24 13, 02 980 48 81 
е-mail: info@abird.info 
www.abird.info

Председател: Даниела Пеева 

АСОЦИАЦИЯ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ИНДУСТРИЯТА ЗА КРАСОТА И ЗДРАВЕ 
Адрес: 1000 София, ул. Панайот Волов № 4
тел.: 0888 838 908
е-mail: office@amspikz.bg
www.amspikz.bg

Председател: Милен Василев 

АСОЦИАЦИЯ НА ПАРКОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ
Адрес: 1000 София, ул. Хан Аспарух №26, ап.1
тел.: 0887 820 870
e-mail: apb@parks.bg
parks.bg

председател на УС: Тома Белев  

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, РАЗПРОСТРАНИТЕЛИТЕ И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ                        
НА БУТИЛИРАН ПРОПАН-БУТАН
Адрес: 1220 София, ул. Константин Преславски №3
тел.: 0877 703 300
e-mail: LPGAssociation.bg@gmail.com

председател: Георги Палпурин

 АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ БГ ФИШ
Адрес: 1000 София, бул. Витоша №31-33
тел.: 02 981 7889
e-mail: bgfish@bgfish.com
hwww.bgfish.com

Изпълнителен директор: Д-р Йордан Господинов 

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА,                         
ЕЛЕКТРОНИКА И КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ
Адрес: 5800 Плевен, ул. Цар Самуил № 2
тел.: 064 840 825
e-mail: apgeekt@abv.bg
www.apgek.com

Председател: Калин Йончев

АСОЦИАЦИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА БИЗНЕС СГРАДИ В БЪЛГАРИЯ
Адрес: 1000 София, бул. Цар Освободител № 2
тел.: 02 801 20 20
e-mail: office@acbo.bg
www.acbo.bg

Председател: Олга Стоичкова



АСОЦИАЦИЯ НА СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ И СЧЕТОВОДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Адрес: 1000 София, ул. Солунска №45, ет. 1, ап. 6  
тел.: 02/980 27 05;  0886 777 099    
е-mail: office@apac-bg.org
www.apac-bg.org

Председател: Катя Крънчева 

АСОЦИАЦИЯ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
Адрес: 1527 София, ул. Тракия № 15
тел.: 0888 613 753
e-mail: trm@abv.bg

Председател: Петя Георева

АСОЦИАЦИЯ СЕСЕД БЪЛГАРИЯ   
Адрес: 1715 София, жк София парк, бл.2В, офис 2.1
тел.: 0888 390 315
e-mail: Gabriela.Chiflichka@cecedbulgaria.bg
www.cecedbulgaria.bg

Председател: Асен Георгиев

БРАНШОВА КАМАРА НА ДЪРВООБРАБОТВАЩАТА И МЕБЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
Адрес: 1303 София, бул. Тодор Александров № 73
тел.: 02 963 42 99
e-mail: office@timberchamber.com
www.timberchamber.com

Председател: Галин Господинов

БРАНШОВА КАМАРА ПО КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Адрес: 1407 София, бул. Черни връх № 51, ет. 5
тел.: 02 460 50 60
е-mail: b.boichev@bmg.bg

Председател: Боян Бойчев

БРАНШОВА КАМАРА ТЕКСТИЛ 
Адрес: 1113 София, ул. Фр. Жолио Кюри № 20, ет. 9
тел.: 02 963 05 77
е-mail: office@fazansocks.com 

Председател: Мирослав Чапанов

БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО
Адрес: 2500 Кюстендил, ул. Соволски път № 46  
тел.: 078 550 850
е-mail: botoyb@abv.bg
www.botoyb.org

Председател: Ваньо Костадинов

БРАНШОВИ СЪЮЗ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА В ТРАНСПОРТА
Адрес: 1527 София, ул. Тракия № 15
тел.: 0898 617 897

e-mail: m_miltenova@abv.bg

Председател: Иван Ангелов

БЪЛГАРО-РУСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
Адрес: 1000 София, бул. Евлоги Георгиев № 169
Адрес за кореспонденция: 1113 София, ул. Никола Мирчев № 35
тел.:  02 963 33 48
е-mail: chairman@brcci.net
www.brcci.net

Председател: Георги Минчев

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО
Адрес: 1046 София, бул. Христо Смирненски № 1, сградата на УАСГ, корпус А, ет. 4, офис 5 
тел.: 02 963 10 71 
е-mail: bais.bg@gmail.com
www.bais-bg.com

Председател: Борис Радулов 
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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ ЗА ДРЕБНИ ЖИВОТНИ
Адрес: 1113 София, бул. “Цариградско шосе” № 73
тел.: 0888 272 529
е-mail: bgavldj@gmail.com; boykog@netbg.com
Президент: Божидар Асенов

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА И ЕЛЕКТРОНИКАТА
Адрес: 1421 София, ул. Капитан Андреев № 31, ет.1
тел.: 02 963 35 32, 02 963 34 37
е-mail:  bcee@bcee-bg.org 
www.bcee-bg.org
Председател: Румен Атанасов

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ БРОКЕРИ
Адрес: 1000 София, ул. Хан Аспарух № 5
тел.: 02 946 31 47
е-mail: office@baib.bg
www.baib.bg
Председател: Ивета Кунова 

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА КОРАБНИТЕ БРОКЕРИ И АГЕНТИ
Адрес: 9000 Варна, пл. Славейков № 1, ИВТ, ст. 125
тел.:  052 603 674, 052 603 675 
е-mail: info@basba.eu 
www.basba.eu
Председател: Никола Христов

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ
Адрес: 1000 София, бул. Черни връх № 32А, ет. 2
тел.:  02 962 54 81, 02 962 53 88
е-mail: boyadjiev@benchmark.bg
www.balip.com
Председател: Любомир Бояджиев 

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Адрес: 1000 София, ул. Бузлуджа №35
тел.:  0896 061 686
e-mail: basme@abv.bg
Председател на УС: Петър Иванов

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПР АГЕНЦИИТЕ
Адрес: 1000 София, ул. Цар Симеон № 57
тел.:  02 981 46 25
e-mail: office@bapra.bg
www.bapra.bg
Председател: Екатерина Димитрова

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА
Адрес: 1000 София, ул. Алабин №36, ет.3
тел.:  02 930 1031
e-mail: office@baud.bg
www.baud.bg
Председател: Петко Кръстев

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДИТЕ
Адрес: 1046 София, бул . Христо Смирненски № 1, бл. А, ст. 111
тел.:  02 963 26 69       
www.bwa-bg.com
е-mail:  bwa.sofia@gmail.com 
Председател: Иван Иванов 

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Адрес: 1504 София, ул. Мизия № 7
тел.:  02 946 14 51, 02 944 65 73, 02 944 19 06
е-mail: bait@bait.bg 
www.bait.bg
Председател: Петър Иванов

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ
Адрес: 1839 София, бул. Ботевградско шосе №268, офис 10     
тел.: 0879/599 499  
e-mail: bases.mail@abv.bg  
Председател: Илиян Станев 



БЪЛГАРСКА БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ
Адрес: 1000 София, ул. Бесарабия № 114
тел.:  032 691 867 
е-mail: bbars@abv.bg
www.bbars.bg

Председател: Николай Иванов 

БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА МАШИНОСТРОЕНЕ 
Адрес: 1000 София, ул. Алабин № 29 
тел.:  02 987 20 64, 02 988 40 44, 02 988 66 33
www.bbcmb.bizhosting.com
е-mail: bbcm@mail.bg

Председател: Илия Келешев

БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА ПО ЕЛЕКТРОННА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИНФОРМАТИКА 
Адрес: 1784 София, бул. Цариградско шосе №133, БИЦ- ИЗОТ АД, ет. 2, ст. 284 
тел.:  02 874 00 31, 02 874 00 31 
е-mail: bbkepi@izotbg.net
www.sbline.net/clients/bbkepi

Председател: Кирил Желязков

БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА ПЪТИЩА
Адрес: 1606 София, бул. Македония № 12, ет. 2
тел.:  02 952 30 36, 02 954 97 00
е-mail:  bbcroads@bgroads.com
www.bgroads.com

Председател: Павел Диковски

БЪЛГАРСКА КАМАРА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА 
Адрес: 4000 Пловдив, ул. Булаир № 32
тел.: 032 67 19 47
е-mail: mihailov_mariza@abv.bg

Председател: Михаил Михайлов       

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЕТЕРИЧНИ МАСЛА, ПАРФЮМЕРИЯ И КОЗМЕТИКА 
Адрес: 4000 Пловдив, ул Цар Калоян №8, ет. 3
тел.: 032 96 78 35
e-mail: office@bneopc.com
www.bnaeopc.com

Председател: Димитър Георгиев

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОРЕМОНТ 
Адрес: 9000 Варна, ул. Дръзки № 8
тел.: 052 63 32 44
е-mail: info@bulnas.org 
www.bulnas.org

Председател: Светлин Стоянов

БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА „ОХРАНИТЕЛИ И ДЕТЕКТИВИ“ 
Адрес: 1000 София, бул. Г. С. Раковски 145, вх. Д,  ет. 5,  ап.18   
тел.: 0877 334 092    
e-mail: big@cusc-ltd.com    

Председател: Живко Чакръкчиев 

БЪЛГАРСКА ОТБРАНИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ
Адрес: 1574 София, ул. Шипченски проход № 67
тел.: 02 462 62 00
е-mail: bdia@ims.bas.bg; stvims@ims.bas.bg
www.bdia-bg.com

Съпредседатели: Петьо Милков, Стефан Воденичаров

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА – СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС
Адрес: 1000 София, ул. Алабин № 16-20
тел.:  02 932 09 11, 02 980 03 03, 02 987 26 04 
е-mail: office@bia-bg.com
www.bia-bg.com

Председател: Сашо Дончев
Изпълнителен председател: Божидар Данев
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БЪЛГАРСКА ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ АСОЦИАЦИЯ
Адрес: 1113 София, ул. Драган Цанков №36, бл. А, офис 201, Интерпред СТЦ
тел.: 0899 947 041
e-mail: dilieva@bgfma.bg
www.bgfma.bg

Председател: Горан Миланов

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БОРБА
Адрес: 1000 София, бул. Васил Левски № 75
тел.:  02 980 64 79
е-mail: office@bul-wrestling.org
www.bul-wrestling.org

Председател: Валентин Йорданов

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ФЕХТОВКА
Адрес: 1040 София, бул. Васил Левски № 75, ет. 5
тел.:  02 930 0646
е-mail: bulfencing@abv.bg
www.bulfencing.com

Председател: Величка Христева

БЪЛГАРСКА ФОТОВОЛТАИЧНА АСОЦИАЦИЯ
Адрес: 1113 София, ул. Н. Хайтов № 2, вх. Г, ет. 11, ап. 36а 
тел.:  02 954 10 83, 0888 41 44 60
е-mail: office@bpva.org 
www.bpva.org

Председател: Меглена Русенова

БЪЛГАРСКИ МЕБЕЛЕН КЛЪСТЕР
Адрес: 1124 София, ул. Хан Омуртаг № 82
тел.: 02 816 42 24
е-mail: info@furnitureclusterbg.com
www.furnitureclusterbg.com

Председател: Геновева Христова 

БЪЛГАРСКИ ПОЩЕНСКИ СЪЮЗ
Адрес: 1408 София, бул. Витоша № 146
тел.: 02 805 17 15, 02 805 17 17 
е-mail: Pavel.Petrov@mbm-bg.com 

Председател: Павел Петров

ВАРНЕНСКА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА 
Адрес: 9000 Варна, бул. Сливница № 2
тел.: 052 612 811
е-mail: office@vct-bg.com 
www.vct-bg.org

Председател: Жельо Душев

ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ   
Адрес: 1000 София, ул. Искър 22    
тел.: 02 950 07 77 
e-mail: ides@ides.bg   
www.ides.bg

Председател: Бойко Костов

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ИНДУСТРИЯ
Адрес: 1797 София, бул. Климент Охридски № 18
тел.:  02 975 81 61, 02 975 33 38
е-mail: ubi@abv.bg

Председател: Кръстю Станилов

МОРСКИ КЛЪСТЪР БЪЛГАРИЯ
Адрес: 9000 Варна, ул. Воден № 35
тел.: 052 695 675
e-mail: office@marinecluster.com
www.marinecluster.com

Председател: Илзе Атанасова 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ 
Адрес: 1000 София, ул. Раковски № 108
тел.:  02 986 22 40, 02 987 72 90
е-mail: nts_bg@mail.bg, nts-bg@tech-ing.com 
www.mech-ing.com

Председател: Дамян Дамянов



НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ВОДОПОЛЗВАТЕЛИТЕ
Адрес: 4000 Пловдив, бул. Марица №122, Водна палата, ет. 3
тел.: 0888 558 127
e-mail: office@nsvbg.org
nsvbg.org

Председател: Руси Николов

НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Адрес: 1000 София, ул. Георги Раковски № 99, ет. 11, ст. 9
тел.:  02 987 11 34, 02 986 68 37, 02 926 63 61 
е-mail: nszkb@abv.bg 
www.nszkb.com

Председател: Явор Гечев

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ 
Адрес: 1504 София, бул. Васил Левски №106 
тел.: 0886 210 311 
е-mail: n_a_m@abv.bg 
www.milkprocessors.org

Председател: Богдан Борисов

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ В БЪЛГАРИЯ
Адрес: 4016 Пловдив, ул. Луна № 3
тел.: 032 670 526
е-mail: bg_fishaqua_plovdiv@abv.bg; office@nik60.com 

Председател: Недялко Колаксъзов 

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕДИТОРИ 
Адрес: 1111 София, бул. Шипченски проход № 43, вх. Б, ет. 1
тел.:  02 971 50 25, 02 971 48 22
е-mail: office@nsbs.bg 

Председател: Ангел Сафев

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ЧАСТНИТЕ БОЛНИЦИ
Адрес: 1000 София, бул. Княз Ал. Дондуков № 115А, ет. 3, оф. 18
тел.: 02 403 43 59
e-mail: iguanas@abv.bg
www.privatehospitals.bg

Председател: Николай Болтаджиев

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ПЛАНИНСКО МЛЯКО
Адрес: 4700 Смолян, ул. Въстаническа № 3
тел.: 0887 663 642
e-mail: dslavova@abv.bg

Председател: Милкана Йорданова
 

РЕГИОНАЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КАМАРА - СОФИЯ
Адрес: 1000 София, ул. Алабин № 38, ет. 4
тел.: 02 981 31 09
е-mail: zanaiati_sf@nzk-bg.org
www.rzk-sofia.com

Председател: Кръстю Капанов

СДРУЖЕНИЕ БГ СТАФИНГ
Адрес: 1505 София, бул. Ситняково №39А 
тел.: 02 942 68 11
е-mail: nadia.vassileva@manpower.bg

Управител: Надя Василева

СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ
Адрес: 1000 София, пл. Св. Неделя № 16, ет. 3 
тел.: 02 981 13 54
е-mail: office@pbmta.org
www.pbmta.org

Председател: Даниел Делчев

СДРУЖЕНИЕ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И МЕЖДУНАРОДНИ БИЗНЕС ИНИЦИАТИВИ
Адрес: 9300 Добрич, жк Добротица, бл. 1, вх. А, ап. 6 
тел.: 0888 779 291
е-mail: internationalbusiness@abv.bg

www.internationalbusiness.bg

Председател: Деян Петков 
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СДРУЖЕНИЕ КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ НА БЪЛГАРИЯ-СЕВЕРОИЗТОК
Адрес: 9002 Варна, бул. Сливница № 2, Фестивален комплекс, Зала 9 
тел.:  052 627 900
е-mail: culture-bg@hotmail.com 
Председател: Димитър Дичев 

СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЪБОЛЕКАРИ 
Адрес: 1000 София, ул.Цар Калоян №6
тел.: 02 987 5792
e-mail: abdentist@abv.bg
www.abdentist.com
Председател: Анатолий Кънев 

СДРУЖЕНИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ - РЕГИОН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
Адрес: 2900 Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски № 11А
тел.:  075 21 20 03
е-mail: office@aegdr.org 
www.aegdr.org
Председател: Бертрам Ролман 
Зам.-председател: Димитър Христов

СДРУЖЕНИЕ НА ПРОДУЦЕНТИТЕ НА ЧАСТНИТЕ ТЕАТРИ  
Адрес: 1000 София, ул. Граф Игнатиев №14
тел.: 0887 474 225
e-mail: boiko.iliev@yahoo.com
Председател: Бойко Илиев

СДРУЖЕНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ПРОДУКТИ
Адрес: 1113 София, бул. Цариградско шосе № 73, пк 38
тел.:  02 971 11 34
е-mail:  svtp@abv.bg
www.svtp.eu
Председател: Йордан Каменов

СДРУЖЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ – СЪЮЗ НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС
Адрес: 1164 София, бул. Джеймс Баучер №23
тел.: 02 42 24 708
e-mail: katia@spb.bg
www.spb.bg
Председател: Кънчо Стойчев 

СДРУЖЕНИЕ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО
Адрес: 1000 София, бул. Патриарх Евтимий № 34
тел.: 02  981 35 34
е-mail:  office@nashdom-bg.biz
Председател: Стефан Василев

СЕВЕРНОАМЕРИКАНСКА БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКА КАМАРА
Адрес: 1408 София, бул. Петко Каравелов № 1А 
тел.:  02 951 53 87 
е-mail: E_dimitroff@nabcc.org; nabcc@msn.com
www.nabcc.org
Изпълнителен директор: Емил Димитрофф 

СПЕЦИАЛИЗИРАН КЛЪСТЕР И ИНСТИТУТ ПО ОБЛЕКЛО И ТЕКСТИЛ
Адрес: 1407 София, бул. Черни връх № 51Б 
тел.: 02 862 01 99
е-mail: milusheva@online.bg
www.sciat.eu
Председател: Петя Милушева

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФОНДАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ
Адрес: 1000 София, ул. Цветна градина № 47-51, ет. 2, ап. 8 
тел.: 02 923 87 10
е-mail: mboyadjiev@gmail.com 
Председател: Михаил Бояджиев 

СЪЮЗ НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА
Адрес: 1000 София, пл. Славейков № 11, ет. 3
тел.: 02 442 64 76, 02 442 64 74
е-mail: union_chit@abv.bg
www.union-chit.hit.bg
Председател: Николай Дойнов

СЪЮЗ НА ОФИЦИАЛНИТЕ ТЪРГОВЦИ НА АВТОМОБИЛИ
Адрес: 9000 Варна, ул. Зеленика № 31А
Председател: Петър Лефтеров

СЪЮЗ НА ЧАСТНИТЕ СТРОИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 
Адрес: 1225 София, ул. Русалка № 4, ет. 5, офис 13 
тел.: 0897 888 770    
e-mail: dayvar@abv.bg   

Председател: Симеон Симеонов  




