Къде Ви представляваме?
Чрез БСК гласът на българските
предприятия се чува в:
 Света, чрез:
 Международна организация на работодателите;
 Международна организация на труда;

 Европа, чрез:

Член на:

Нашите принципи:
 Равен старт и равни условия за развитие за
всички;
 Прогнозируема и устойчива бизнес среда;
 По-малко държава в икономиката и
намаляване на административния натиск;
 ”Пазарът” основен
икономическите процеси;

регулатор

на

 BUSINESSEUROPE - Конфедерация на европейския
бизнес;

 Ограничаване на нелоялната конкуренция;

 Европейски икономически и социален комитет;

 Квалифицирана, компетентна и отговорна
работна сила;

 Комитет за социален диалог към Европейската
комисия;

 Гъвкав пазар на труда;

 Подкрепа на инвестициите и иновациите;

 България, чрез:

 Прозрачност на публичните разходи;

 Национален съвет за тристранно сътрудничество;

 Равен достъп до обществени поръчки;

 Икономически и социален съвет на РБ;

 Ефективна антимонополна политика;

 Национален осигурителен институт;
 Национална здравноосигурителна каса;
 Съвет за икономически растеж;
 Съвет по данъчна политика;
 Национална агенция за професионално образование и обучение;

В подкрепа на българските
индустриалци и работодатели от 1980 г.

 Улеснен достъп до пазарите;
 Подкрепа за малките и средни предприятия;
 Предварителна и последваща оценка
въздействието на нормативните актове;

на

 Политическа необвързаност.

 Национален съвет по условия на труд;
 Национален съвет за насърчаване на заетостта;
 Национален съвет по трудова миграция;
 Национален институт за помирение и арбитраж;
 Комитетите за наблюдение на оперативните
програми за усвояване на средствата от ЕС;
 Работни групи за промяна на законодателството
 др.

Доверете ни се!

За контакт:
София 1000, ул. Алабин 16-20
тел. 02 932 09 11, факс 02 987 26 04
e-mail: office@bia-bg.com
web: www.bia-bg.com
www.facebook.com/BusinessBulgaria

За БСК

Направления на дейност

Числата говорят...

 Неправителствена организация, учредена през
1980 г.
 Членове: Над 120 браншови организации, над
130 общински и местни сдружения на бизнеса,
26 областни стопански камари; БАН, университети, научно-технически съюзи, Централен кооперативен съюз, Централен съюз на трудовопроизводителните кооперации и др.

 Обучени над 60 000 души в
повече от 60 специалности;

Защитаваме интересите
на нашите членове

 Промени в законодателството
 Представителство и лобиране

 Повече от 70 партньори в цял свят;



65 високо квалифицирани експерти в централния офис, сред които 6 доктори на науките.

Защо БСК?

Консултираме





Защото БСК е:
 С утвърден авторитет в национален и международен план, запазила политическа необвързаност и неутралитет повече от 30 години;
 Защитник на принципни, а не на тясно корпоративни интереси;
 Основател на социалния диалог в България и е
работодателската организация с най-голям опит
в тази сфера;
 Изградила браншовите и регионални структури,
поставили основата на социалното партньорство в България;
 С най-голям експертен потенциал сред работодателските организации в България;
 С активни позиции и експертиза по ключовите
проблеми на българската икономика;
 Прокарала най-много промени в трудовото, екологичното и търговското законодателство, в подкрепа на индустриалците и работодателите;
 Надежден източник на информация за новости в
стопанското управление и практика;
 Защитник на българските индустриалци и работодатели пред европейските институции чрез
членството си в BUSINESSEUROPE.

 Консултирани над 40 000
компании;

Договори
Разрешаване на конфликти
Интернационализация
Трудово, осигурително и данъчно законодателство

Създаваме мрежи





Браншови и регионални общности; клъстери
Бизнес партньорства
Работа по проекти
Международни организации

Информираме





Проучвания и анализи
Бази данни
Офертна система
Бюлетини

Обучаваме





Професионално обучение
Семинарни форми
Cisco Академия
Microsoft обучения и сертифициране

 Финансирани повече
600 стартиращи МСП;

от

 Направени над 700 предложения за нормативни промени, повече от половината от които влезли в сила;
 Разработени над 200 инвестиционни проекта;
 Над 30 000 абонати на ежедневния информационен бюлетин.

Какво Ви предлагаме?


Надеждна и изпреварваща информация за
новости в стопанското управление и нормативната уредба;



Експертиза и консултации по правни, данъчни, екологични, финансови и др. въпроси;



Анализи, прогнози и проучвания, вкл. маркетингови проучвания;



Съдействие при подготовка на проекти с външно финансиране;



Обучение на персонала;



Съдействие за осъществяване на търговски
контакти;



Посредничество и арбитраж по търговски и
трудово-правни спорове;



Изработка на онлайн системи.

