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Сашка Кожухарова (1957–2018)

На 28.12.2018 г. внезапно ни напусна Сашка Кожухарова, 
дългогодишен изпълнителен директор на „Евротест-Кон-
трол“ ЕАД и член на Управителния съвет на Бъл гарската 
минно-геоложка камара. 

Сашка Кожухарова е родена през 1957 г. в гр. София. 
Средното си образование получава в Техникума по индус-
триална химия „Асен Златаров“, а през 1982 г. завършва 
висше образование по специалност „Геология“ със спе-
циализация по геохимия в Геолого-географския факул-
тет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 
Професионалната си кариера започва през 1982 г. като 
геолог в Геоложкото предприятие за лабораторни изслед-
вания (ГПЛИ) към Комитета по геология и минерални 
ресурси. През 1993 г. поема ръководството на направле-
ние „Лабораторни изследвания“ към „Геология и геофи-
зика“ АД, през 1994 г. става главен технолог на ГПЛИ, 
а през 1996 г. е назначена за изпълнителен директор на 
предприятието. През 2000 г. Сашка Кожухарова става 
заместник-председател на Съвета на директорите на дру-
жеството, което след приватизацията променя името си 
на „Лабораторни геоложки изследвания“ ЕООД. През  
2001 г. под нейно ръководство дружеството успешно се пре-
структурира в Научноизследователски център „Евротест“ 
АД, разширявайки възможностите си за лабораторни гео-
химични изследвания в областта на геологията, химията и 
екологията. От 2002 г. е член на Съвета на директорите на 
„Евротест-Контрол“ АД, а от 2009 г. е изпълнителен дирек-
тор на вече едноличното акционерно дружество „Евротест-
Контрол“ ЕАД. Под ръководството на Сашка Кожухарова 
дружеството разширява непрекъснато своите възможности 
и сферата на своята дейност и участва в многобройни зна-
чими национални и международни проекти.

През 2004 г. Сашка Кожухарова става член на Управи-
телния съвет на Българската минно-геоложка камара, като 
е избрана да представлява подотрасъл „Геология“. Членува 
в Научно-техническия съюз по минно дело, геология и 
металургия, Българското геологическо дружество и др. 
Нейната инициативност и организаторски качества много-
кратно ѝ носят висока оценка от международната гео ложка 
общност, както и награди за принос в партньорските отно-
шения и за заслуги към минното дело, геологията и мета-
лургията в България.

Като ръководител Сашка Кожухарова е принципен, 
прецизен, много отговорен и уважаван професионалист. 
Колегите ще си спомнят за нея като прекрасен и вдъхновя-
ващ с личния си пример работодател. Сашка Кожухарова 
е ярък пример за професионализъм и ще липсва на всич-
ки, които са работили с нея. Като дългогодишен директор 
тя дава всичко от себе си за укрепването и развитието на 
„Евротест-Контрол“. Достойна за уважение е активната ѝ 
ползотворна работа и цялостния ѝ принос към българската 
минерално-суровинна индустрия. Тя вярваше, че е важна 
приемствеността и това, което оставяме за следващите по-
коления.

Споменът за нея ще продължи да живее в сърцата на 
колегите и приятелите!

Управителен съвет на БГД


