


Кратка информация за ССИ

1989

1993 2018

Съюзът е член на Европейската 
организация на малките и средни 

предприятия и занаятите 

(SMEUnited) и Европейския алианс 
на малкия бизнес (ESBA) ССИ е автентичният представител на микро, 

малкия и среден бизнес и занаятите

През 1993 г. ССИ е признат, с решение на 
Министерския съвет на Република България, за 

национално представителна организация на 
работодателите и участва активно в тристранния 

диалог (работодатели - синдикати -
изпълнителна власт) на всички нива -

национално, отраслово и общинско

• Италианската асоциация на малките и 
средните предприятия - Модена 

• Италианската търговско-промишлена 
палата – Тренто

• ADAPT International – Университетът в 
Модена

Международни партньори на ССИ: По данни на НСИ за 2018 г., 
микро, малките и средните 

предприятия представляват 
98,6% от всички предприятия в 

България, осигуряват 96% от 
общата трудова заетост в 

страната и формират 68% от 
добавената стойност 

Съюзът за стопанска инициатива (ССИ) 
е учреден на 22 декември 1989 г. и е 
първата неправителствена 
организация на частни работодатели и 
предприемачи



✓ Общо събрание

✓ Управителен съвет

✓ Почетен съвет на Председателите на ССИ

✓ Изпълнителен заместник-председател на УС

✓ Председател на УС

✓ Контролна комисия 

✓ Съвет на браншовите организации

✓ Консултативен съвет

✓ Изпълнителен директор

✓ Главен секретар

Ц Е Н Т Р А Л Н И

О Р Г А Н И

Структура на ССИ

М Е С Т Н И

О Р Г А Н И

✓ Клонове/Поделения на Съюза за стопанска инициатива

Клон/Поделение на ССИ е регионална организация на работодатели, 
осъществяващи дейност на територията на дадена община и/или 
област или имащи инвестиционни намерения за територията на 
дадена община и/или област, членуващи по териториален и/или 
отраслов признак 

✓ Местни органи на общинско ниво

Местен орган на общинско ниво е регионалният представител на 
ССИ, осъществяващ дейност на територията на дадена община. 



Дейност на ССИ на национално ниво

ССИ участва в следните 
Комисии към НСТС:

На областно ниво ССИ 
участва със свои 
представители в:

Комисиите по заетостта към 
Областните съвети за развитие

Областните съвети за развитие

Областните съвети по условия 
на труд 
Областният съвет по условия на 
труд приема програми за 
оптимизиране на условията на 
труд, които се представят за 
финансиране от фонд "Условия на 
труд". 

Комисия по доходите и 
жизненото равнище

Комисия по социалните 
последици от 

преструктурирането и от 
приватизацията

Комисия по осигурителните 
отношения

Комисия по трудовото 
законодателство

Тристранно сътрудничество на 
областно ниво

Комисия по бюджетна политика

Съюзът за стопанска инициатива е член на Националния съвет 
за тристранно сътрудничество /НСТС/ - висшият орган на 

тристранното сътрудничество.



Едноличен търговец

Кой може да стане член на ССИ?

Търговско дружество - акционерно дружество, дружество с ограничена 
отговорност, командитно дружество, събирателно дружество, командитно 

дружество с акции, търговец 

Гражданско дружество /

неперсонифицирано дружество 

с отделен БУЛСТАТ;

Кооперация 
(производителна, земеделска, 
потребителна) и т. н

Организация с нестопанска цел

Лице, упражняващо свободна 
професия /самонаети лица

Занаятчия

Земеделски производител



Консултации при разработване и 
кандидатстване по европейски и 
национални програми и проекти 

Консултации и обучение по 
киберсигурност, опазване на 
търговската тайна и защита на 

интелектуална собственост 

Предоставяне на информация

Консултации и обучение по 
здравословни и безопасни условия 
на труд 

Организиране на семинари, 
конференции, открити дискусии 

Международни контакти

Участие в панаири и изложения 

Представителство и съдействие

Извън тристранния и двустранен социален диалог 
ССИ предоставя следните възможности и дейности

Център за професионално обучение
Консултации по бизнес-планиране, 

икономически и инвестиционни анализи 



За по-добър бизнес

ССИ познава проблемите на бизнеса и причините за тях. На всички 
членове,  ССИ помага съобразно възможностите си

Всеки, който желае да стане член на ССИ 
може да заяви членство и онлайн от WEB 
страницата www.ssibg.org, раздел ЗА НАС -
Членство ССИ 

✓ Да попълните Заявление за членство;
✓ Да изпратите попълненият формуляр до 

Централата на ССИ, на адрес: 
гр. София, 1407, ул. „Златен рог“ № 20 и на 

електронна поща office@ssibg.org   

Станете наш член!

За да станете член на 
ССИ е необходимо



Благодарим ви!


