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Има повече от 20 години опит в
наблюдение на икономическата динамика,
инвестиционния климат и стопанската
политика. Участва в аналитични проекти с
фокус върху фискалната политика и
данъчната система, оценката социалноикономическото
въздействие
на
регулациите, бизнес средата, пазара на
труда и развитие на регионите.
От средата на 2019 г. е главен икономист в
Института за пазарна икономика – първият
независим икономически тинк-танк в
България.

Изпълнителен
директор
на
„Дарик
холдинг“, председател на Надзорния съвет
на “Доверие – Обединен холдинг” АД и
председател на Съвета на директорите на
„Албена“ АД.
Председател е на Съюза на българските
национални електронни медии и е член на
УС на Националния борд по туризъм и на
Фондация „Буров“.
От 1990 г. е член на УС на БСК и зам.председател на камарата на обществени
начала, а от 2018 г. е избран за председател
на УС на БСК.

Член на УС на БЕСА (BESA – Bulgarian
Executive Search Association), от пет години
е Управляващ партньор за България на
Boyden World Corporation. Преди това има
почти две десетилетия натрупан опит като
Директор ЧР в едни от най-големите
международни компании, опериращи в
България и региона.
Сертифициран ISO вътрешен одитор, 5S
вътрешен одитор и сертифициран
консултант по едни от признатите в
световен мащаб психометрични системи
за оценка и развитие на лидери.

Българската Екзекютив Сърч Асоциация (БЕСА) е професионална организация консултантите по
намиране и привличане на висш мениджърски персонал в България, които се обединяват за
въвеждането на етични стандарти на българския пазар и издигане на професионалното ниво на
сектора.
БЕСА се ползва от подкрепата от международната Асоциация на еxecutive search консултантите (AESC).

Първото шестмесечие на 2020 в БЕСА перспектива

BESA statistics 2019

TOTAL 2017

TOTAL 2018

TOTAL 2019

Comparison
2019/2018

Turnover, BGN

2 213 200,45 лв.

2 116 315,36 лв.

2 081 543,77 лв.

98%

Industry (BGN)

628 777,29 лв.

725 956,57 лв.

620 370,83 лв.

85%

Financial Services (BGN)

174 751,92 лв.

128 025,76 лв.

185 993,55 лв.

145%

Consumer Markets (BGN)

489 048,97 лв.

517 338,16 лв.

449 693,07 лв.

87%

Life Sciences (BGN)

427 028,16 лв.

236 750,72 лв.

258 800,76 лв.

109%

53 127,00 лв.

34 718,35 лв.

166 211,34 лв.

479%

185 764,19 лв.

303 372,63 лв.

228 270,83 лв.

75%

157 318,06 лв.

102 316,23 лв.

77 411,65 лв.

76%

68 048,13 лв.

46 026,94 лв.

51 421,29 лв.

112%

29 337,48 лв.

21 810,00 лв.

43 836,79 лв.

201%

Energy & Utility (BGN)
Technology, Media, Telecom, IT
(BGN)
Service, Real Estate, Construction,
Infrastructure, Engineering (BGN)
Logistics and Transformation (BGN)
Others (NGO, Governmental,
Natural Resources and Energy)

* Данните не са представителни и се базират на проектите по executive search за топ
мениджмънт позиции, преминали през членовете на БЕСА за съответната година.

Годишен тренд (към края на 2019)
•

Основни ръстове във финансови услуги,
енергиен сектор и природни ресурси

•

Най-голям спад в строителство и управление на
имоти, бързооборотни стоки и производство

•

Стабилни фармация и логистика

Краткосрочен тренд:
•

Първото 6-месечие – забавяне или канселиране
на около 60% от проектите

•

Продължаващи проекти във фармация и верига
на доставки

•

Стабилни ИТ/телекомуникации

•

Частично възстановяване на проектите в
последния месец

Първото шестмесечие на 2020 в БЕСА перспектива
•

•

•



Hiring freezе, който постепенно намалява от началото на юни
 Нуждата от наемане на senior executive е косвено
свързана с кризи
 По-скоро забавяне или преформатиране на търсенето
БЕСА очаква пълно възстановяване до края на годината, макар
и в непълен капацитет и обхват на услугите
• Намаление в executive search
 Ръст в leadership assessment
 Ръст в interim management
Отново се наблюдават процеси на клъстеризация и деградиране на позиции на ниво Изпълнителен директор в
България
 Наличие на свободни C-level еxecutives (вкл. завръщащи
се от чужбина)
 Комплексност и/или интер-дисциплинарност на ролите
Резистентност от страна на кандидати за промяна в условия на
несигурност
Сигурността и лидерството като задържащ фактор

Здравословна среда


* Данните не са представителни и се базират на проучване на BWC в глобален
мащаб

Реакция на топ мениджърите в условия на криза
•
•
•
•
•
•
•
•

Грижа за финансовите потоци, но и за
сигурността на хората
Адаптация на производствения процес,
продукт, услуга
Промяна на бизнес модели
Пресяване на държавните мерки през
призмата на собствения бизнес и компания
Съпричастност и браншова активност
Разлика в реакцията на поколенията
мениджъри
Инвестиции в инфраструктура и H&S
Спонсорство и дарителство

=> Над 50% от изпълнителните директори и/или
собственици на бизнеси смятат, че са
отговорили адекватно на предизвикателствата в
последните месеци.

* Данните не са представителни и се базират на проучване на BWC в
глобален мащаб

Изисквания за новите умения в променената реалност:










Гъвкавост, приспособимост
Устойчивост и осигуряване на продължителност на
бизнеса
Интер-дисциплинарност
Самостоятелност и поемане на риск
Емоционална интелигентност
Въздействие от разстояние
Agile подход vs. дългосрочна визия
Дигитална култура

=> Синтез/сблъсък на нуждата от непосредствени
действия и осигуряване на нова стратегия

