Саша Безуханова
Председател на Съвета на настоятелите
Образование
През 1985 г. Саша Безуханова завършва като магистър-инженер Техническия университет в
София, специалност Електротехника.
През 2001 и 2002 г. посещава образователна програма за ирландския икономически модел и
структурирането на IT сектора в Калифорния, САЩ, организирани от Американската агенция
за международно развитие (USAID).
През декември 2003 г. преминава обучение на Европейския Софтуерен Институт в Билбао,
Испания.
Професионално развитие
Започва работа в Централния институт за изчислителна техника (ЦИИТ).
Сътрудник е по научноизследователската дейност към Института по микропроцесорни
технологии.
В периода 1990-1994 е заместник-директор на Хелимед (HELLImed) – австрийска фирма за
медицинска апаратура, основен представител на Хелиге (HELLIGE) и Алока (ALOKA) за
България.
През 1995 г. става генерален директор на S&T България.
От 1998 г. е генерален директор на Hewlett Packard Bulgaria.
Обществена кариера
Саша Безуханова е:
Заместник-председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
(КРИБ);
Председател на Борда на директорите на Джуниър Ачийвмънтс за България;
Председател на Клъстер информационни и комуникационни технологии;
Заместник председател на КРИБ;
Член на борда на Фондация "Отворено общество";
Член на борда на Българското училище за политика;
Член на международната общност Who’s who professionals;
Бивш Президент на Българската международна стопанска асоциация (БИБА).
Почетен консул на Люксембург за България.
Сред забележителните професионални постижения на г-жа Безуханова е реализирането на
системата за нови документи за самоличност, което е основна предпоставка за отпадане на
визовия режим за пътуване на гражданите на България в ЕС.
Научна дейност
Най-значимото постижение на Саша Безуханова е позиционирането на България за
изграждане на Глобален център за услуги на Хюлет-Пакард, откриващ на 1000
високопрофилни инженерни работни места и обслужващ клиенти на компанията от Европа,
Близкия изток и Африка. Това постави страната ни на световната ИТ инвестиционна карта.
Безспорен е приносът й за създаването на Националната стратегия за развитие на ИКТ.
Награди и отличия
За успехите си г-жа Безуханова получава редица престижни награди:
- най-добър търговски мениджър на Хелиге за 1993 г.;
- най-добър млад мениджър в България на Фондация „Еврика” за 1997 г.;
- член на Европейския клуб на победителите на Хюлет-Пакард от 1999 г. и 2006 г.;
- неколкократно печели наградата на IDG за ИТ бизнес мениджър на годината (1996,
2001 и 2002) и на десетилетието (1991-1999);
- наградата за най-добра репутация и постижения в областта на корпоративния
мениджмънт в България (2003);
- приза „Лице на българския бизнес” за 2006 г.

