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ДО:                             Изх. № 463/18.03.2022 г. 

Г-Н ЛЮБОМИР КАРИМАНСКИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 

XLVII НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

Относно: Предложения за членове и председател на Фискалния съвет 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРИМАНСКИ, 

Във връзка с Решение на НС за процедура по избор на председател и на членове на 

Фискалния съвет към Народното събрание на Република България изразяваме подкрепата си за 

кандидатурата на г-н Лъчезар Борисов. 

Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори е сдружение с 

нестопанска цел, обединяващо интереса на базовата индустрия на пазарите на електроенергия 

и природен газ. В сдружението членуват структуроопределящи за националната икономика 

предприятия от тежката индустрия, които са големи работодатели и данъкоплатци и имат 

съществен принос в генерирането на добавената стойност и износа на страната. Съществената 

роля на отрасли като металургия, химия, фармацевтика, стъклопроизводство, 

циментопроизводство, производство на торове, опаковки и промишлени продукти във 

формирането на БВП и макроикономическите показатели на страната обуславя важността на 

бюджетното планиране и изготвянето на точни макроикономически прогнози за развитието на 

индустрията у нас. 

Поради гореизложеното считаме, че Фискалният съвет би спечелил, ако в състава му има 

член с доказани теоретични и практически знания и умения в областта на макроикономическите 

анализи, който същевременно е доказал, че може да работи добре съвместно с бизнеса. Всички 

тези качества ние разпознаваме в лицето на г-н Лъчезар Борисов. Той е доказан професионалист 

в областта, притежава дълъг опит и винаги е демонстрирал проактивно отношение към 

решаването на реалните проблеми на бизнеса. 

С настоящото изразяваме подкрепата си за номинацията на г-н Лъчезар Борисов за член 

на Фискалния съвет към Народното събрание на Република България, вярвайки, че неговите 

познания и опит ще бъдат ключови за осъществяването на целите на този орган. 

 

С уважение: 

 

Ивайло Найденов 

Изпълнителен директор на БФИЕК 


