Сашо Дончев
Роден е на 07.09.1953 г. в Ямбол
Образование
Завършва Руския държавен университет за нефт и газ "И. М. Губкин" - Москва, като
магистър-инженер, специалност "Строителство на газонефтопроводи, газохранилища
и нефтобази" и Университета за национално и световно стопанство - София, като
магистър, специалност "Външноикономически отношения".
Професионално развитие
През периода 1978 – 1991 г. -"Газстроймонтаж" - технически ръководител, проектант,
специалист в отдел "Външна търговия”. Директор на Строително-монтажното
управление на строежа на магистралния газопровод “Тула-Шостка-Киев”.
През 1991 г. е съучредител на "Овергаз" ООД и е избран за Заместник-председател на
Управителния съвет и Изпълнителен директор на „Овергаз Инк.” АД.
Понастоящем е председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на
„Овергаз”.
Обществена кариера
Председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели.
Под ръководството на Сашо Дончев е разработен и се осъществява Проектът за
газификация на българските градове.
До днес ръководената от него компания “Овергаз Инк.” АД е вложила над 120 млн.
евро в изграждането на повече от 1800 км газоразпределителна мрежа, благодарение
на което 220 000 български домакинства са получили достъп до природния газ.
Сашо Дончев е:
- Председател на Българската асоциация "Природен газ";
- Член на Националния съвет по икономическа политика при Българската стопанска
камара;
- Член на Управителния съвет на Българската стопанска камара;
- Член е на Форума "България-Русия".
- Почетен председател на Българо-руската търговско-промишлена палата.
- Член е на Президиума на Европейския делови конгрес.
Награди и отличия
Носител е на авторитетната награда "Атанас Буров" в категорията "Индустриално
управление" за 2004 г.
Носител е на званието "Почетен член" и на "Златния знак" на Световното движение
"Екофорум за мир".
През 2003 година получава популярната статуетка "Аскеер" на Академията за
театрално изкуство.
Компанията на Сашо Дончев е носител на три първи награди за корпоративна
социална отговорност: на Българския форум на бизнес лидерите, на Световния
петролен съвет и на Американските бизнес награди "Стиви", учредени от фамилията
Форбс.
Овергаз е носител и на Наградата на ББЛФ за инвеститор в образованието.
Преподавателска и научна кариера
Член е на Академията на технологическите науки на Руската федерация.
Има над 20 научни публикации и инженерни разработки, публикувани в България,
Русия, Германия, Австрия, Сирия и Либия.
Владее руски, английски и полски език.
Има двама сина.

