
Милена Драгийска управлява Лидл България от 2007 година, когато веригата стъпва 
на българския пазар. Кариерата й в Lidl Германия започва като Регионален мениджър 
продажби за регионите на Щутгарт и Карлсруе, след което продължава професионалното 
си развитие в централата на Lidl, където отговаря за различни международни проекти за 
Lidl International. Член е на Управителния съвет на Германо-Българската индустриално-
търговска камара.

Майя Пейчева-Такева има богат опит като специалист в областта на човешките 
ресурси. Започва кариерата си в „Нестле“  и „Бритиш Американ Тобако“, а през 2015 г. се 
присъединява към „Hewlett Packard Enterprise”. Оттогава насам сменя няколко позиции 
в местен и регионален план. След това поема поста на Мениджър „Човешки ресурси“ 
в „Hewlett Packard Enterprise” в България. От февруари 2018 г. отговаря едновремено 
за двете структури на компанията у нас - „Хюлет-Пакард България“, фокусирана върху 
продажбите на организаицията в България, и „Хюлет Пакард Глоубъл Деливъри 
България Център“.

Д-р инж. Илия Гърков е вицепрезидент на канадската компания „Дънди Прешъс 
Металс“ и изпълнителен директор за България. Той ръководи дейностите на дружествата 
„Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД и „Дънди Прешъс Металс Крумовград” ЕАД. 
Има 25-годишен международен опит в добивната индустрия, придобит в България, 
Австралия и Армения. Д-р инж. Илия Гърков е минен инженер с магистърска и 
докторска степен от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ в София и 
редица квалификации - Корпоративен мениджмънт, “Мениджмънт за организационно 
съвършенство”. 

Станаха ясни победителите в конкурса за финансов директор на годината 
CFO of  the Year 2018, който се организира за пета поредна година от 
консултантската компания EY Bulgaria. Орлин Александров, главен 
финансов директор на Siemens, е победител в категория „Контрол и 
отчетност“, Димитър Бакалов, главен финансов директор на VP Brands In-
ternational бе отличен в категория „Стратегия за развитие на финансовата 
функция“, а наградата за Цялостен принос бе връчена на Младен Маркоски, 
главен финансов директор на А1. 

SAP въвежда концепцията за „Интелигентни предприятия“. Новите 
продукти ще превърнат компаниите в по-интелигентни структури чрез 
прилагането на изкуствен интелект (AI) с диалогични възможности, 
блокчейн и анализ на данни.

Управляващият директор на „Аркон Консулт” ООД – Венета Димитрова, 
бе отличена за Ефективен мениджмънт на консултантска компания, добри 
практики и иновации в счетоводните услуги във ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР 
на годишните награди на сп. Business Lady. Илияна Захариева, Директор 
„Корпоративни комуникации” в A1, грабна приз за Успешни комуникации 
и ребрандиране, в категория ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ.

Лидл България получи признанието „Най-добър партньор на българските 
малки и средни предприятия“ от Сдружение за подпомагане на малкия и 
среден бизнес – Обединени бизнес клубове (ОБК) по време на втората 
Балканска конференция за МПС. Компанията бе наградена за отличните 
резултати, които българските производители реализират благодарение на 
партньорството си с Лидл България.

Българският еврокомисар по цифровата икономика и общество и почетен 
член на Съвета на жените в бизнеса в България Мария Габриел стана 
носител на най-престижната награда на Италия за върхови постижения на 
жените „Мариса Белисарио“.Със „Златна ябълка“ се отличават заслугите 
и постиженията на жени в различни професии, управлението, науката, 
икономиката и социалните каузи както на национално, така и на европейско 
ниво.
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Международното финансово списание Global Finance („Глобал файненс“) 
обяви УниКредит Булбанк за „Най-добра попечителска банка в България“ 
за 2018 г. Изданието обяви УниКредит за най-добра попечителска банка за 
2018 г. за Централна и Източна Европа (ЦИЕ), както и в още 4 отделни 
държави - Австрия, Чехия, Словения и Сърбия.

В гр. Пазарджик се проведе 12-та поред среща на Клиентски съвет към EVN 
България. Акцент беше Общият регламент за защита на данните (General 
data protection regulation - GDPR), който започна да се прилага от 25.05.2018 
г. Клиентски съвет на EVN България е съставен на доброволен принцип от 
битови клиенти, които участват в дискусии с представители на компанията.

Insider

20 юни 2018 г.

Най-голямата българска компания за производство на олово и цинк - КЦМ, 
приключи проект за 22 млн. лв. финансиран изцяло със собствени средства, с 
който подобрява възможностите за преработване на разнообразни качества 
концентрати, използвани в производството на цинк. С включването в 
производствения процес на новите мощности компанията постига и по-
високо технологично ниво на автоматизация и дигитализация.
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Бизнесът е един от основните носители на прехода към кръгова икономика, 
осъзнава тази отговорност и вече работи по нови, още по-високи цели, за 
да покрие изискванията й, стана ясно по време на Деветия национален зелен 
форум, организиран от списание “Мениджър” и ЕКОПАК България, 
който тази година бе под надслов “100% кръгова икономика - споделена цел, 
споделена отговорност”. Кръговата икономика е напълно нова концепция 
на живот, която трябва да възприемем. Тя ще бъде подчинена на нов модел 
на т.нар. йерархия на отпадъците, съобщи министърът на околната среда и 
водите Нено Димов, който откри събитието.

Focus

Общо събрание на Съвета на Жените в бизнеса в България

18 юни

Трима нови членове на Управителния съвет на Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ) избра Общото 
събрание на организацията. Председателят на УС  д-р инж. Боряна Манолова, главен изпълнителен директор на 
Siemens България, обясни, че съставът на УС се налага да бъде увеличен поради разширяващата се дейност 
на сдружението. Тримата нови членове бяха избрани единодушно от присъстващите на Общото събрание. В  
борда на организацията вече са главният изпълнителен директор на Лидл България Милена Драгийска, 
мениджърът „Човешки ресурси“ на Hewlett Packard Майя Пейчева-Такева и вицепрезидентът на „Дънди 
Прешъс металс“ Илия Гърков.
На Общото събрание бе представен доклад за дейността на Съвета на жените в бизнеса в България за миналата 2017-
та година. Специално внимание бе обърнато на най-успешното до момента издание на водещата инициатива 
на СЖББ - Лидерска академия  2017/2018, с рекордния брой от 48 участници. Подчертан бе и изключителният 
успех на 2-рия Глобален форум на жените-лидери под патронажа на еврокомисаря за цифровата икономика 
и цифрово общество г-жа Мария Габриел, който в началото на юни събра в София водещи представители на 
национални и международни институции, компании и неправителствени организации от България и Европа, за да  
очертаят предизвикателствата на дигитализацията и уменията на бъдещето.
Висока оценка бе дадена и на Националната стажантска програма, Лидерската академия за директори, месечните 
срещи с политици, общественици и международни представители, както и на afterwork събитията на Съвета, 
осъществени през 2017 г.
Докладът бе представен от изпълнителния директор на Съвета Мария Маврудиева, която се спря и на приоритетите 
и проектите на сдружението за 2018-та година.  Сред тях са продължаване на дейността на Лидерската академия, 
Лидерската академия за директори,  Националната стажантска програма, дейностите по работни групи, 
международните участия, месечните срещи и afterwork събитията. Тази година Националната стажантска 
инициатива отново е под патронажа на евродепутата Ева Майдел, а награждаването на победителите ще бъде 
през октомври.
Лансирана бе и идеята за създаване на платформа за събития, която да повиши информираността на членовете 
на Съвета за дейността на организацията. Предстои календарът на събитията да влезе в действие съвсем скоро.

Г-жа Маврудиева представи и Годишния финансов отчет на организацията, който също бе одобрен единодушно.
По време на Общото събрание бяха приети и изменения и допълнения в Устава на сдружението, според които 
към досега съществуващите видове членство се прибави и категорията „Партньор на Съвета на жените в бизнеса в 
България“.

Новите членове на Управителния Съвет
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