
 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ В ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

Орган Представители 

Национален съвет за тристранно сътрудничество /НСТС/ Васил Велев - председател на УС на АИКБ 

Кънчо Стойчев – заместник-председател на УС на АИКБ 

Комисии към НСТС  

Комисия към НСТС: Доходи и жизнено равнище Бойко Недялков – член на УС на АИКБ 

Стойчо Симов – член на НС на АИКБ 

Комисия към НСТС: Осигурителни отношения Николай Славчев – експерт към АИКБ 

Теодор Дечев – директор „Индустриални политики“ в АИКБ 

Комисия към НСТС: Трудово законодателство Ивелин Желязков - директор „Тристранно сътрудничество“ в 

АИКБ – директор „Тристранно сътрудничество“ в АИКБ 

Владислав Великов – експерт към АИКБ 

Комисия към НСТС: Бюджетна политика 

 

 

Добрин Иванов - изпълнителен директор на АИКБ – 

изпълнителен директор на АИКБ 

Лидия Шулева – експерт към АИКБ 

Отраслови съвети за тристранно сътрудничество  

Отраслов съвет за тристранно сътрудничество в 

здравеопазването 

Румен Сербезов – член на НС на АИКБ 

Д-р Методи Янков – член на КС на АИКБ 

Отраслов съвет за тристранно сътрудничество във висшето 

образование 

Проф. Борислав Киров - експерт към АИКБ 

Отраслов съвет за тристранно сътрудничество в химическия 

сектор 

Михаил Михайлов - експерт към АИКБ 

Отраслов съвет за тристранно сътрудничество “Земеделие и 

горско стопанство” 

Явор Гечев – член на НС на АИКБ 

Тодор Бозвелиев - експерт към АИКБ 

Отраслов съвет за тристранно сътрудничество към 

Министерство на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията 

Боян Бойчев – член на УС на АИКБ 

Емил Кайкамджозов - експерт към АИКБ 

Подотраслов съвет за тристранно сътрудничество по 

автомобилен транспорт 

Красимир Георгиев - експерт към АИКБ 

 



Отраслов съвет по условия на труд в отрасъл „Транспорт” Магдалена Милтенова – член на НС на АИКБ 

Стойчо Симов – член на НС на АИКБ 

Отраслов съвет за тристранно сътрудничество в областта на 

културата 

Велизара Добрева - експерт към АИКБ 

Бойко Илиев - експерт към АИКБ 

Икономически и социален съвет на Република България Васил Велев - председател на УС на АИКБ 

Милена Ангелова – главен секретар на АИКБ 

Ивелин Желязков - директор „Тристранно сътрудничество“ в 

АИКБ  

Национален икономически съвет Васил Велев - председател на УС на АИКБ 

Комисии и органи към НС  

Съвет за обществени консултации към Комисията по европейските 

въпроси на Народното събрание /СОК/ 

Добрин Иванов - изпълнителен директор на АИКБ 

Росица Стелиянова - директор „Програми и проекти“ в АИКБ 

Асоциация на организациите на българските 

работодатели 

Васил Велев - председател на УС на АИКБ 

Милена Ангелова  - главен секретар  на АИКБ 

Комитет за наблюдение по Споразумението за 

партньорство на Република България, очертаващо 

помощта от ЕСИФ за периода 2014-2020 

Васил Велев - председател на УС на АИКБ 

Милена Ангелова – главен секретар на АИКБ 

Добрин Иванов - изпълнителен директор на АИКБ 

Росица Стелиянова - директор „Програми и проекти“ в АИКБ 

Комитет за наблюдение на ОП „Добро управление” Добрин Иванов - изпълнителен директор на АИКБ 

Росица Стелиянова - директор „Програми и проекти“ в АИКБ 

Цветин Тодоров – експерт към АИКБ 

Борислав Киров – експерт към АИКБ 

Подкомитет за наблюдение към КН на ОПДУ „Увеличаване на 

гражданското участие в процеса на формиране и контрол на 

изпълнението на политики” 

Добрин Иванов - изпълнителен директор на АИКБ 

Росица Стелиянова - директор „Програми и проекти“ в АИКБ 

Комитет за наблюдение на ОП „Развитие на човешките 

ресурси 2014-2020” 

Милена Ангелова – главен секретар на АИКБ 

Добрин Иванов - изпълнителен директор на АИКБ 

Ивелин Желязков - директор „Тристранно сътрудничество“ в 

АИКБ 
 

Росица Стелиянова - директор „Програми и проекти“ в АИКБ  

Подкомитет за наблюдение към КН на ОП „Развитие на човешките 

ресурси 2014-2020” ” в областта на пазара на труда 

Милена Ангелова  - главен секретар  на АИКБ 

Добрин Иванов - изпълнителен директор на АИКБ 

Подкомитет за наблюдение на ОП „Развитие на човешките ресурси 

2014-2020 ” в областта на социалното включване 

Добрин Иванов - изпълнителен директор на АИКБ 



Подкомитет за наблюдение на ОП „Развитие на човешките ресурси 

2014-2020” в областта на интеграцията на ромите 

Ивелин Желязков - директор „Тристранно сътрудничество“ в 

АИКБ 

Комитет за наблюдение на ОП „Иновации и 

конкурентоспособност” и на ОП „Инициатива за малки и 

средни предприятия 2014-2020” 

Румен Радев – заместник-председател на УС на АИКБ 

Виолин Ненов – експерт към АИКБ 

Румен Атанасов – член на НС на АИКБ 

Славина Миленова – експерт към АИКБ 

Комитет за наблюдение на ОП „Наука, образование и 

интелигентен растеж” (НОИР) 

 

 

Борислав Великов – член на НС на АИКБ 

Боян Бойчев – член на УС на АИКБ 

Росица Стелиянова - директор „Програми и проекти“ в АИКБ 

Калин Йончев – член на НС на АИКБ 

Подкомитет „Научни изследвания и технологично развитие” към 

КН на ОП НОИР 

Румен Радев 

Комитет за наблюдение на ОП „Региони в растеж” 

Стефан Василев – член на УС на АИКБ 

Андриана Георгиева – експерт към АИКБ 

Диан Господинов - – експерт към АИКБ 

Николай Киров – член на НС на АИКБ 

Комитет за наблюдение на ОП „Околна среда” 2014-2020 

г. 

Иван Иванов – експерт към АИКБ 

Андриана Георгиева – експерт към АИКБ  

Руси Николов – член на НС на АИКБ 

Елеонора Негулова – член на НС на АИКБ 

Комитет за наблюдение на ОП „Транспорт и транспортна 

инфраструктура” 

Стефан Чайков - член на НС на АИКБ 

Георги Минчев - член на НС на АИКБ 

Йовко Йоцев  – експерт към АИКБ 

Никола Христов - член на НС на АИКБ 

Комитет за наблюдение на програмата за развитие на 

селските райони 2014-2020 г. (ПРСР) 

Явор Гечев - член на НС на АИКБ 

Тодор Бозвелиев – експерт към АИКБ  

Динко Янев – експерт към АИКБ 

Добрин Иванов - изпълнителен директор на АИКБ 

Комитет за наблюдение на Програмата за морско дело и 

рибарство 

2014-2020 г. 

Теодор Дечев – директор „Индустриални политики“ в АИКБ 

Йордан Господинов – БГ Фиш 

Недялко Колаксъзов - член на НС на АИКБ  

Петър Георгиев – експерт към АИКБ 

Направляващ съвет за координация на изпълнението на 

договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова 

Васил Велев – председател на УС на АИКБ 

 



помощ по операция “Повишаване гъвкавостта и 

ефективността на пазара на труда чрез активни действия 

на социалните партньори” по ОП РЧР 

Милена Ангелова - главен секретар  на АИКБ 

Надзорен съвет Националния осигурителен институт Стефан Василев – член на УС на АИКБ 

 

Съвет за интелигентен растеж Румен Радев – заместник-председател на УС на АИКБ 

Комитет на ползвателите към „Централен депозитар“ АД Данета Желева – член на УС на АИКБ 

Николай Митанкин – експерт към АИКБ 

Национален съвет по условия на труд Петя Георева – експерт към АИКБ 

УС на Фонд условия на труд – по ротация Петя Георева – експерт към АИКБ 

Консултативният съвет за индустриална стабилност и 

растеж 

Румен Радев – заместник-председател на УС на АИКБ  

Теодор Дечев – директор „Индустриални политики“ в АИКБ 

Надзорен съвет на фонд за Гарантирани на вземанията на 

работниците и служителите (ГВРС) 

Ивелин Желязков - директор „Тристранно сътрудничество“ в 

АИКБ 

 

Управителен съвет на НАПОО Валерия Петрова – координатор – проекти в АИКБ 

Бистра Ковачева – експерт „Проектни дейност“ в АИКБ 

Експертна комисия ,,Професионално ориентиране’’ към УС на 

НАПОО 

Бойко Недялков - член на УС на АИКБ 

Росица Стелиянова - директор „Програми и проекти“ в АИКБ 

Експертна комисия Машиностроене, металообработване и 

металургия” към УС на НАПОО 

Костадинка Маркова - експерт към АИКБ 

Експертна комисия 

Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати и 

транспортни услуги” 

към УС на НАПОО 

Данаил Хлебарски - експерт към АИКБ 

Експертна комисия Електротехника и енергетика Людмил Михайлов - експерт към АИКБ 
Експертна комисия Селско, горско, рибно стопанство и 

ветеринарна медицина 

Йордан Каменов - експерт към АИКБ 

Експертна комисия Стопанско управление и администрация Теодор Дечев – директор „Индустриални политики“ в АИКБ 



Експертна комисия Здравеопазване и спорт Д-р Христо Мазнейков - експерт към АИКБ 

Експертна комисия Социални услуги, услуги за личността и услуги 

за дома 

Димитър Хаджикотев- експерт към АИКБ 

акад. Кольо Рамчев – заместник 

Експертна комисия Обществена сигурност и безопасност Кирил Койчев- експерт към АИКБ 

Експертна комисия „Науки за земята и добив и обогатяване на 

полезни изкопаеми“ 

 

  

Стойчо Симов – член на НС на АИКБ 

Експертна комисия „Информационни и комуникационни 

технологии, електроника и автоматизация“ 

Веселин Васев - експерт към АИКБ 

Експертна комисия „Архитектура и строителство“  Андриана Георгиева- експерт към АИКБ 

Експертна комисия „Производство на храни и напитки“  Диляна Славова – член на НС на АИКБ 

Експертна комисия – „Производство на текстил и изделия от 

текстил, кожа и дървесина“  

Мирослава Симеонова - експерт към АИКБ 

Експертна комисия „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, 

пътувания, туризъм и свободно време“ 

Десислава Филчева - експерт към АИКБ 

Държавен фонд за гарантиране устойчивостта на 

държавната пенсионна система – по ротация 

Васил Велев - председател на УС на АИКБ 

Консултативния съвет за пенсионна реформа към МТСП Николай Славчев - експерт към АИКБ 

Съвет по регионална политика към министъра на 

регионалното развитие и благоустройството 

Румен Радев – заместник-председател на УС на АИКБ 

Надзорен съвет на НИПА Ивелин Желязов – директор „Тристранно сътрудничество“ в 

АИКБ 

Росица Стелиянова - директор „Програми и проекти“ в АИКБ 

РГ за разработване на проект на постоянно действаща единна 

система за събиране на данни, системно наблюдение и сравнителни 

анализи на колективните преговори и колективното трудово 

договаряне към НИПА 

Ивелин Желязов – АИКБ 

Надзорен съвет на НЗОК – по ротация 
 

Боян Бойчев – член на УС на АИКБ 

Координационен съвет за изпълнение и мониторинг на 

Национален план за изпълнение на Европейската 

гаранция за младежта 2014-2020 

Бойко Недялков – член на УС на АИКБ 

Милена Ангелова – главен секретар на АИКБ 

Национален иновационен фонд Румен Радев – заместник-председател на УС на АИКБ 

Боян Бойчев – член на УС на АИКБ 



Наблюдаващ комитет ,,Подкрепа за изпълнението на 

Националната иновационна стратегия на България’’ към 

Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни 

предприятия 

Румен Радев – заместник-председател на УС на АИКБ 

Боян Бойчев – член на УС на АИКБ 

 

Национален съвет по трудова миграция към МТСП Богдан Угърчински – член на НС на АИКБ 

Теодор Дечев – директор „Индустриални политики“ в АИКБ 

Национален съвет по насърчаване на заетостта към 

министъра на труда и социалната политика 

Добрин Иванов - изпълнителен директор на АИКБ- АИКБ 

Росица Стелиянова - директор „Програми и проекти“ в АИКБ 

Съвет към изпълнителния директор на Агенция по 

заетостта 

Добрин Иванов - изпълнителен директор на АИКБ – АИКБ 

Росица Стелиянова - директор „Програми и проекти“ в АИКБ 

Висш статистически съвет при Националния 

статистически институт 

Емилия Ченгелова – експерт към АИКБ 

Съвет по акредитация към Изпълнителна агенция на 

Българска служба по акредитация 

Румен Атанасов - член на НС на АИКБ 

 

Национален съвет за интеграция на хора с увреждания 

/НСИХУ/ към МТСП 

Капка Панайотова – експерт към АИКБ 

Национален консултативен съвет по професионална 

квалификация на работната сила (НКСПКРС) 

Бойко Недялков – член на УС на АИКБ 

Росица Стелиянова - директор „Програми и проекти“ в АИКБ 

Национален съвет по въпросите на социалното 

включване към Министерски съвет 

Стойчо Симов - член на НС на АИКБ 

Консултативен съвет на партньорите по Меморандума за 

сътрудничество и взаимодействие между КФН и 

неправителствените организации в небанковия финансов 

сектор 

Васил Велев - председател на УС на АИКБ 

Никола Зикатанов – Холдинг Златен лев АД 

Консултативен съвет по професионално образование и 

обучение 

Васил Велев – председател на УС на АИКБ 

Росица Стелиянова - директор „Програми и проекти“ в АИКБ 



Консултативен съвет за единно прилагане на данъчното и 

осигурителното законодателство към НАП 

 

  

Добрин Иванов - изпълнителен директор на АИКБ 

Национален съвет по равнопоставеност на жените и 

мъжете 

Росица Стелиянова - директор „Програми и проекти“ в АИКБ 

Национален съвет по туризъм 

 

 

Стоян Маринов 

Десислава Филчева 

Комисия за регистриране на службите по трудова 

медицина – по ротация 

Бойко Недялков 

Консултативен съвет по въпросите на корпоративната 

социална отговорност към МТСП 

Милена Ангелова  - главен секретар  на АИКБ  

Теодор Дечев – директор „Индустриални политики“ в АИКБ 

Консултативния комитет по безопасност и здраве при 

работа към ЕК 

Ивелин Желязков - директор „Тристранно сътрудничество“ в 

АИКБ – АИКБ 

Съвет към Изпълнителния директор на ДП Българо-

германски център за професионално обучение” 

Добрин Иванов - изпълнителен директор на АИКБ – АИКБ 

Експертен съвет по проект „Развитие на рейтинговата 

система на висшите 

училища“, който се изпълнява от дирекция „Висше 

образование“ на МОМН  

Боян Бойчев – член на УС на АИКБ 

Съвет за развитие на капиталовия пазар в България Васил Велев – председател на УС на АИКБ 

Съвет за управление на проект „BG – Изпълнение на 

Програмата на Европейския съюз за учене на 

възрастни”, който се изпълнява от Министерството на 

образованието, младежта и науката 

Росица Стелиянова - директор „Програми и проекти“ в АИКБ 

Милена Ангелова – главен секретар на АИКБ 



Обществен съвет към министъра на труда и социалната 

политика 

Добрин Иванов - изпълнителен директор на АИКБ 

Консултативния съвет за оптимизиране на 

осигурителната система към министъра на труда и 

социалната политика 

Ивелин Желязков - директор „Тристранно сътрудничество“ в 

АИКБ   

Николай Славчев – експерт към АИКБ 

Междуведомствен координационен съвет към министъра 

на образованието и науката за изпълнение и мониторинг 

на Национална пътна карта за научноизследователската 

инфраструктура 

Боян Бойчев – член на УС на АИКБ 

Национален съвет по иновации Румен Радев – заместник-председател на УС на АИКБ 

Бизнес съвет към Съвета за електронно управление Боян Бойчев – член на УС на АИКБ 

 

 


