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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ 

КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ 

 

 

От Мая Манолова – председател на гражданска платформа Изправи се.БГ 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ВЕЛЕВ, 

От името на гражданска платформа Изправи се.БГ и лично от свое име Ви 

поздравявам по повод 25-тата годишнина от основаването на Асоциация на 

индустриалния капитал в България.  

За този четвърт век Асоциацията се утвърди като една от най-значимите 

национално представени работодателски организации, представляваща над 

10 000 компании от почти всички икономически дейности в страната. АИКБ е 

важен фактор при формирането на икономическата политика в България, за 

разработването и усъвършенстването на нормативната база в социалната и 

икономическата сфери и е активен участник в системата за социален диалог на 

национално и международно ниво. 

Изключително важна е ролята на АИКБ за развитието на диалога между 

работодатели, синдикати и институции, за изграждането на система за социално 

партньорство в страната. Активната роля на Асоциацията допринася за 

развитието на икономическата среда и за стопанския просперитет на всички 

участници на пазара и на страната ни като цяло. 

С упоритата си работа за търсене на работещи решения за значимите проблеми 

на българския бизнес, активното предлагане на алтернативни политики и 

конкретни мерки за справяне с икономическите предизвикателства били те в 

основата си политически, пандемични, енергийни или инфлационни, АИКБ се 

утвърди като най-влиятелната работодателска организация, която активно 

защитаваща интересите на реалния производствен сектор в България. 

С активната си позицията Асоциация на индустриалния капитал в България оказва 

сериозно влияние върху разработването на нормативната база и върху 

политиките върху икономическия сектор у нас. Убедени сме, че ползотворното 

сътрудничество между Изправи се.БГ и Асоциация на индустриалния капитал в 



България ще продължи и занапред, за да гарантира реалистични и ползотворни 

решения за подкрепа и развитие на българското общество и бизнес. 

Желая Ви да съхраните устрема си и желанието за активен диалог в полза на 

икономическата среда в България! 

Честита 25-годишнина от основаването на Асоциацията на индустриалния 

капитал в България! 

 

09.12.2021г.     С уважение, 

гр.София       Мая Манолова 

        Председател на 

        Изправи се.БГ 

 

 


