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Представителни организации на работодателите от Първа група

Васил Велев е председател на УС на Асоциация

на индустриалния капитал в България (АИКБ).

Заместник-председател на Националния съвет за

тристранно сътрудничество, председател на

Съвета на настоятелите на ТУ – София, член на

Съвета на Международния конгрес на

промишлениците и предприемачите.

Магистър по автоматика и магистър по

икономика, изпълнителен директор на „Стара

планина холд” АД, участва в управлението на над

20 търговски дружества, сред които борсово

търгуемите компании „М+С Хидравлик“ АД,

„ХЕС“ АД, „Елхим искра“ АД, „Българска роза“

АД и др.

Ивелин Желязков е магистър по право и магистър

по политология от СУ „Св. Климент Охридски“,

адвокат в Софийската адвокатска колегия и

директор „Тристранно сътрудничество" в АИКБ.

Член е на Икономическия и социален съвет от

2012 г.

Има богат професионален опит като председател,

заместник-председател и член на Надзорния

съвет на Фонд „Гарантирани вземания на

работниците и служителите“ и на Надзорния

съвет на Националния институт за помирение и

арбитраж. Участвал е като делегат и заместник-

делегат на българските работодатели в сесии на

Международната конференция на труда.

Д-р Милена Ангелова е главен секретар на

Асоциацията на индустриалния капитал в

България, член на ИСС от 2006 г.

Член ЕИСК от 2007 г., зам.-председател на ЕИСК

за периода 2018 – 2020 г. Заместник-председател

на SGI Europe от 2011 г.

Има редица специализации в престижни

европейски университети, научен сътрудник І

степен в Икономическия институт на Българската

академия на науките.

Докладчик по редица теми, сред които: политики

за подкрепа на МСП, инвестиране на ЕСИФ,

борба със сивата икономика и недекларираната

заетост, корпоративна социална отговорност,

капиталови пазари, бъдеще на труда и др.
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Добри Митрев е юрист по образование, като

има дългогодишен административен опит. Бил

е председател на Общинския съвет на гр.

Перник в продължение на два мандата. В

екипа на Българска стопанска камара (БСК) е

от 2012 г. През 2018 г. става главен секретар и

през същата година е избран за член на

Управителния съвет на БСК. На 1 септември

2021 г. Добри Митрев е избран за председател

на Управителния съвет на БСК. Владее

свободно английски и руски език.

Мария Минчева е зам.-председател на БСК.

Завършила е „Право" в СУ „Св. Климент

Охридски" и „Международни отношения",

също и магистърска програма „Право на

Европейския съюз“.

Член на ИСС и на Европейския икономически

и социален комитет. Представлява БСК, като

член на BusinessEurope, в Комитета по

социален диалог в Брюксел.

В качеството си на заместник-председател,

наблюдава и координира дейността на

камарата, свързана със защита на

работодателските интереси, насърчаване на

предприемачеството и външноикономическото

сътрудничество.

Станислав Попдончев е зам.-председател и

главен финансов директор на БСК. Магистър

по „Счетоводство и контрол" в УНСС,

сертифициран консултант по организация и

оптимизация на работни системи и процеси по

методиката на REFA-Германия.

Представлява БСК в Консултативния съвет

към изпълнителния директор на Националната

агенция по приходите. Член е на Работна група

27 „Финансов контрол и счетоводство" към

Съвета по европейски въпроси към

Министерство на финансите.

Притежава опит в консултантски проекти по

различни оперативни програми.
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Силвия Тодорова е директор по

икономически и финансови въпроси,

ръководител на Център „Предприемачество“

в Българска стопанска камара. Била е член

на Управителния съвет на

Социалноосогурителния фонд към

Министерство на труда и социалната

политика. Г-жа Тодорова е инженер-химик,

магистър по химия и технология на

материалите и градивните елементи за

електроника и микроелектрониката и

магистър по управление на качеството.

Владее английски, руски и полски език.

Радосвет Радев бе председател на БСК.

Завършил е Юридическия факултет на СУ

„Св. Климент Охридски" и е специализирал

маркетинг и мениджмънт в САЩ.

От 1990 г. Радосвет Радев е член на УС на

БСК и зам.-председател на камарата на

обществени начала. Основател е на два

приватизационни фонда и е изпълнителен

директор на „Дарик холдинг“, председател

на Надзорния съвет на „Доверие - Обединен

холдинг" АД и председател на Съвета на

директорите на „Албена“ АД.

Носител е на орден „Св. Св. Кирил и

Методий“ с огърлие (Указ № 200/2010 г.) за

особено значимите му заслуги в областта на

културата.
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Валентина Зартова е магистър по право, адвокат

към Софийска адвокатска колегия. Член е на

Управителния съвет и на Изпълнителния съвет на

Българската търговско-промишлена палата

(БТПП) и на Надзорния съвет на Националния

институт за помирение и арбитраж. Работи като

арбитър в Арбитражния съд към БТПП и в

Арбитражния съд към Софийска стокова борса.

Била е заместник главен арбитър на Окръжен

държавен арбитраж – София и главен арбитър във

Ведомствен арбитраж при Министерство на

земеделието.

Член на ИСС от неговото създаване (2003 г.),

била е председател на постоянната Комисия по

регионална политика, устойчиво развитие и

околна среда на ИСС.

Георги Стоев е член на Управителния съвет на

БТПП. Съпредседател на Комитета за глобална

Европа на Европалати, председател на УС на

Търговско-промишлената камара България -

Корея; зам.-председател на българо-японския

Икономически съвет; член на ИСС и бивш негов

зам.-председател.

Икономист, със следдипломни квалификации в

Япония, Русия, Великобритания и Китай, с

изключително богат професионален опит,

участие в проекти на Министерството на

транспорта и ръководител на одиторски екип на

Европейската банка за възстановяване и развитие

и Европейската инвестиционна банка по

програмата за Транзитни магистрали.

Лъчезар Искров е член на Управителния съвет и

на Изпълнителния съвет на БТПП, зам.-

председател на Съвета на браншовите

организации и зам.-председател на Съвета по

инвестиции при БТПП. Член на ИСС от 2012 г. и

член на постоянната Комисия по регионална

политика, устойчиво развитие и околна среда на

ИСС.

Магистър по право от Лайпцигския университет

със специализация търговско и международно

икономическо право. Бил е научен сътрудник в

Института за външна политика. Съдружник и

управител на няколко български и международни

компании.



Представителни организации на работодателите от Първа група

Евгений Иванов е изпълнителен директор и член на

Управителния съвет на Конфедерация на

работодателите и индустриалците в България

(КРИБ). Член е на ИСС от 2016 г., председател на

Комисията по макроикономика, бюджет и финанси на

ИСС, член на Европейския икономически и социален

комитет.

Посланик на България към Европейския съюз в

Брюксел (1993 – 1997). Доктор по международни

отношения на Дипломатическата академия във

Виена. Бил е трети секретар в Мисията на България

към ООН в Ню Йорк, директор в Министерство на

външноикономическите връзки, зам. национален

координатор на програма ФАР.

Има богат професионален опит като директор на

Българския форум на бизнес лидерите, генерален

секретар на Съюза на работодателите в България и

вицепрезидент на БНК на Международната търговска

камара.

Радка Йосифова e ръководител направление

„Правно“ и главен юрисконсулт в КРИБ.

Тя притежава юридическо образование от СУ „Св.

Климент Охридски“. Работила е последователно като

районен прокурор на гр. Малко Търново, Бургаска

област, зам.-районен прокурор в Софийската районна

прокуратура, прокурор в Софийската градска

прокуратура, съветник в отдел „Правен“ на

Министерския съвет, зам.-министър на правосъдието,

адвокат в Софийската адвокатска колегия.

От 2016 г. е на работа в КРИБ.

Румяна Георгиева е парламентарен секретар и

ръководител сектор „Индустриални отношения” в

КРИБ. Представлява организацията на експертно

ниво в работните групи при промени в

законодателството в областта на данъчната политика,

осигурителните отношения, трудовото

законодателство и политиката по заетостта. В

неправителствения сектор е от 1989 г.

Магистър по икономика и управление на

промишлеността от ВИИ „Карл Маркс”.

Специализирала е финансови и валутни проблеми на

индустриалната фирма. Била е заместник-министър

на труда и социалната политика през 2014 г.

Член е на ИСС от квотата на работодателите от

неговото създаване.
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Светлин Илиев e заместник-

председателят на УС на Съюза за

стопанска инициатива от 2022 г.,

председател на Българската асоциация

по киберсигурност от 2022 г. и

председател на Комисия „Малки и

средни предприятия“ към Европейската

организация за киберсигурност.

Г-н Илиев е магистър-мениджър по

Административна и организационна

сигурност към Шуменски университет

„Еп. К. Преславски“ и магистър по

Публична администрация към

Централноевропейски университет.

Владее английски език.

Атанас Темелков е административен

директор в Съюза за стопанска

инициатива и експерт в сферата на

сигурността и електронното управление.

Г-н Темелков е бил председател на

Държавна агенция „Електронно

управление“ и заместник-изпълнителен

директор на Изпълнителна агенция

„Единна електронно съобщителна

мрежа“ (ЕСМИС). Заемал е позицията

заместник-директор на дирекция

„Комуникационни и информационни

системи“ към Министерство на

отбраната. Магистър по Автоматизация

на управлението към ВА „Георги

Стойков Раковски“. Владее английски

език.

Изпълнителен заместник-председател

на Съюза за стопанска инициатива.

Г-жа Накова е магистър по икономика

и управление на промишлеността от

ВИИ „Карл Маркс“. Тя има

дългогодишен опит в областта на

финансите, чуждестранните

инвестициите и управлението на

бизнеса.

Юридически съветник на Съюза за

стопанска инициатива.

Г-жа Петрова притежава юридическо

образование от ЮФ на УНСС. Тя е

доктор по право, главен асистент в

Института за държавата и правото при

БАН и автор на редица научни

разработки и публикации. Има също

така и дългогодишен практически

опит в областта на трудовите,

социалните и търговските отношения.
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Доктор по икономика. Президент на КНСБ - най-голямата

национално представителна организация на работниците

и служителите и най-голямата неправителствена

организация в България. Член на НСТС. Притежава

обширна експертиза и богат професионален опит в

сферата на икономическата и социална политика на

национално и международно ниво. Активен и

дългогодишен член на ИСС и на ЕИСК. Досегашен

председател на постоянната Комисия по въпросите на

труда, доходите, жизненото равнище и индустриалните

отношения към ИСС. Първият българин избран за член

на управляващия орган на Международната организация

на труда. През 2019 г. избран за Вицепрезидент на

юбилейната 108-ма сесия на МОТ. Председател на

Комитета по човешки и синдикални права на

Международната конфедерация на профсъюзите (МКП).

Първи зам.-член на Генералния съвет на МКП. Член на

ИК на Европейската конфедерация на профсъюзите. Член

на ИК на Паневропейския Регионален Съвет към МКП.

Зам.-член в Управителния съвет на Европейския орган по

труда.

Д-р Иван Кокалов е вицепрезидент на КНСБ до май

2022 г., който отговаря за социално-осигурителни

системи, социално подпомагане и безопасност и здраве

при работа и екология.

Той има магистратури по икономика и управление на

човешки ресурси и здравен мениджмънт.

Член на Европейския икономически и социален комитет.

Дългогодишен член на Надзорния съвет на Националната

здравноосигурително каса.

Специализирал в САЩ, Великобритания, Белгия.

Два мандата и сега член на Борда на Световния синдикат

на обществените услуги, дълги години член на ИК на

Европейската федерация на публичните услуги.

Дългогодишен член на борда на Европейската Дъблинска

Фондация и Надзорния съвет по БЗР в Люксембург,

представляващ българските работнци.

Притежава магистратура по Рентгенология и образна

диагностика.

Ася Гонева е национален секретар на КНСБ.

Притежава висше образование, експертни познания и

дълъг практически опит в сферата на заплащане на труда,

осигурителни отношения и индустриалните отношения.

Има публикации в лично качество и от името на КНСБ на

същите теми.

Член на ИСС от 2017 г., както и член на НС на НОИ.
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Любослав Костов е икономист и работи като

главен асистент в Института за синдикални и

социални изследвания на КНСБ. Той е магистър

по макроикономика, доктор по „Политическа

икономия“ и преподавател в Университета за

национално и световно стопанство в София.

Член е на Комисията по бюджетна политика към

Националния съвет за тристранно

сътрудничество (НСТС). Автор е на над 15

научни публикации в областта на пазара на труда,

неравенствата, фискалната политика и

колективното договаряне и на множество анализи

с публицистичен характер.

Огнян Атанасов е вицепрезидент на КНСБ от май

2022 г. Той е предложен за член на ИСС във

връзка с експертната си работа в областта на

безопасните и здравословни условия на труд и

екология. И двете теми придобиха особена

актуалност през 2020 г. във връзка с епидемията

от COVID-19 и инициативите на Зелената сделка.

Участвал е като експерт в изготвяне на три

становища на ИСС.

Има издадени трудове за Европейското

законодателство по БЗР и мерки за защита от

COVID-19 на работното място в помощ на

работодателите и работниците.

Завършил география, специалност хидрология, в

СУ „Св. Климент Охридски", както и магистър по

икономика от ПУ „Паисий Хилендарски"

Чавдар Стоянов Христов е вицепрезидент на

КНСБ до май 2022 г., който ръководи и отговаря

за трудовото законодателство, социалния диалог

и правната закрила на труда. Член е на ИСС от

първият му състав, формиран през декември 2003

г. Един от създателите на Закона за ИСС.

Магистър по право. Бил е адвокат в продължение

на 10 години и преподавател по трудово право.

Член е на Националния съвет за тристранно

сътрудничество. Бил е член и председател на

Надзорния съвет на Националния институт за

помирение и арбитраж. Има допълнителни

квалификации по изграждане на структури и

системи за решаване на колективни и

индивидуални трудови спорове в САЩ, Ирландия

и Франция.
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Александър Загоров е Kонфедерален секретар на

КТ „Подкрепа". Член на ИСС от 2003 г., член на

постоянната Комисия по устойчиво развитие,

селско стопанство, околна среда и регионални

политики.

Магистър по инженерна безопасност и по

„Политически мениджмънт”, СУ „Св. Климент

Охридски”.

Има богат професионален опит в областта на

организационната култура, управлението на

бюджети и ресурси, безопасността и здравето при

работа, екологията, професионалното

образование и обучение, развитието на работната

сила, заетостта, уязвимите групи и в сектори като

минното дело, енергетиката и други.

Ваня Григорова е икономически съветник на

президента на КТ „Подкрепа". Тя е магистър по

маркетинг, завършила УНСС. Автор е на доклади

за ролята на международните финансови

институции в България, социалната система,

енергийната бедност, данъчното облагане,

пазарът на труда, договорите за свободна

търговия, водните концесии.

Член на ИСС от 2015 г. Член на Комисията по

осигурителни отношения, Комисията по доходите

и жизненото равнище и Комисията по бюджетна

политика към НСТС. Част е от Националния

съвет по трудова миграция и трудова мобилност,

както и от Националния съвет за хората с

увреждания. Член на комисии към ЕКП.

Представител на синдиката в Националната

контактна точка за ОИСР. Автор на научни статии

в областта на корпоративната социална

отговорност.

Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“,

e магистър-инженер, един от основателите на

Синдиката на научно-техническите работници.

Член на Националния съвет за тристранно

сътрудничество и координатор на дейностите по

социалния диалог. Член на Обществения съвет по

труда и социалната политика към Народното

събрание на Република България. Председател на

Надзорния съвет на НОИ.

От 2003 г. Димитър Манолов е член на

Дирекционния съвет на Европейската

конфедерация на труда, а от 2007 г. – на

Европейския икономически и социален комитет.

Член е на ИСС от основаването му.



Представителни организации на работниците и служителите – Втора група

Доц. д-р Валери Апостолов е

конфедерален секретар и председател на

Синдикат „Висше образование“ към КТ

„Подкрепа“. Преподавател в

Университета за национално и световно

стопанство, катедра „Човешки ресурси и

социална защита“ и действащ адвокат

към Софийска адвокатска колегия. Бил е

заместник-министър на труда и

социалната политика, управител на Фонд

„Условия на труд“, председател и член на

Надзорния съвет на Националния

институт за помирение и арбитраж, зам.-

председател на Сметната палата на

Република България.

Веселин Митов е международен секретар

на КТ „Подкрепа” и ръководи отдел

„Европейски политики и международно

сътрудничество”. Член е на

Изпълнителния комитет на Европейската

конфедерация на профсъюзите, участва в

комитетите по отрасловия социален

диалог на Европейската комисия,

вицепрезидент на християнския

Европейски работнически център. Член е

на ЕИСК, бил е председател на

постоянната комисия „Социална

политика” на ИСС. Разполага с

експертиза в областта на икономиката,

социалната политика, индустриалните

отношения, европейските политики,

професионалното обучение.

Паунита Петрова е Юридически съветник

в КТ „Подкрепа“. Член е на ИСС и на

неговата постоянната Комисия по труд,

доходи, жизнено равнище и

индустриални отношения.

Доктор по право, специалист в областта

на международноправната защита на

социалните права и участник в редица

форуми на тристранния диалог в

България.

Андон Роков е юридически съветник на

Президента на КТ „Подкрепа“. Бил е

член на Държавната комисия за

енергийно и водно регулиране, като е

заемал и длъжността временно

изпълняващ длъжността председател на

държавния регулатор. Завършил е СУ

„Св. Климент Охридски“. Притежава

дългогодишен опит в областта на

енергетиката, енергийното право и

търговското право. Бил е заместник

главен юрисконсулт на „Булгаргаз“ ЕАД,

синдик и адвокат. Владее руски и

френски език.



Представителни организации от Трета група:

Организации на селскостопанските производители; 

Организации на производствените кооперации

Наталия Шукадарова е възпитаник на

Софийския университет „Св. Климент

Охридски“ и на Аграрния университет –

Пловдив. Участвала е в множество

работни групи, комитети и публични

дискусии, свързани с нормативната

уредба, с програмирането на бюджетни и

европейски средства и с изготвянето на

стратегии и политики в селскостопанския

сектор.

Тя е изпълнителен директор на

Националната асоциация на

зърнопроизводителите и притежава опит

и компетенции в предоставянето на

становища, позиции и анализи по

въпросите, свързани с функционирането

на агросектора.

Проф. Петър Стефанов е председател на

Централния кооперативен съюз.

Магистър по икономика в Университет за

национално и световно стопанство и

доктор на икономическите науки от два

реномирани университета – Руския

университет на кооперациите, Москва и

университета в Йорк, САЩ.

Президент на Световната организация на

потребителните кооперации, член на

Борда на директорите и председател на

Комисията по управление на

Международния кооперативен алианс,

член на ръководните органи на редица

други национали и европейски

организации.

Представител на ЦКС в ИСС от 2008 г.

Божидар Станчев е председател на

Национален съюз на трудово-

производителните кооперации. Завършил

Нов български университет, специалност

„Tуризъм” и Висша школа по

мениджмънт и маркетинг. Има

дългогодишен опит като ръководител на

„Турмедико“ ЕАД към НС на ТПК. Член е

на Управителния съвет на CECOP –

Европейската конфедерация на

производствените кооперации.

Стилиян Баласопулов бе Председател на

Националния съюз на трудово

производителните кооперации (НС на

ТПК).

Инженер, специалност „Автоматизация

на производството” към ВМЕИ, магистър

по икономика към УНСС. Доктор по

икономика. Вицепрезидент на CECOP –

Европейската конфедерация на

производствените кооперации. Делегат

към CCMI - Комисията по индустриални

промени към Европейския икономически

и социален комитет. В на ИСС от 2008 г. –

член на Постоянната комисия по бюджет,

финанси, застраховане и осигуряване.



Представителни организации от Трета група:

Професионално-съсловни организации; Организации на потребителите

Детелина Смилкова е председател на Управителния съвет

на Българската асоциация за управление на хора (БАУХ) и

оперативен директор на многопрофилна болница за

активно лечение.

Работи в областта на развитието на човешкия потенциал в

различни сектори от началото на професионалния си път.

След образованието и бизнеса, започва работа в

здравеопазването.

В продължение на 15 години е вицепрезидент на Висшето

училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).

Била е и съветник на двама министри и изпълнителен

директор в енергийния сектор.

Миглена Узунова-Цекова e председател на Управителния

съвет на Сдружение Българска асоциация за управление на

хора (БАУХ) – професионалната организация на експертите

по управление на човешки ресурси в България. Тя е

професионалист с 20-годишен опит в управлението на

човешките ресурси в телекомуникациите и банковия сектор.

Завършила е СУ „Св. Климент Охридски” с магистърска

степен по „Английска филология“ и специализация „Масови

комуникации“. Притежава MBA диплома от Erasmus

University, Нидерландия. Специализирала е „Стратегическо

управление на човешките ресурси“ в Cornell University и

коучинг програма за лидери на Columbia Business School,

Ню Йорк, САЩ.

Богомил Николов е изпълнителен директор на Българската

национална асоциация „Активни потребители“, доктор по

икономика от УНСС и магистър по политология от СУ „Св.

Климент Охридски", магистър по стопанско управление от СУ

„Св. Климент Охридски“ и университет „Еразмус" Ротердам,

Нидерландия. Член на ИСС от 2003 г. Член и на ЕИСК.

Богомил Николов членува в Националния съвет за защита на

потребителите и в Европейската потребителска консултативна

група.



Представителни организации от Трета група:

Организации на занаятчиите

Костадин Коларов е доктор по икономика (2003 г.), доцент (2009

г.), директор (от 2020 г.) на Института по предприемачество на

УНСС и в.и.д. ръководител на катедра „Предприемачество“ при

УНСС. Специализира във Великобритания, Испания и Холандия.

Притежава значим опит като изследовател, обучител и

консултант в областта на дребния бизнес и предприемачеството,

включително и като ръководител на изследователски и

образователни проекти.

Автор е на публикации в областта на фирмената култура и

предприемачеството. Притежава практически опит в

разработването на бизнес планове, вътрешнофирменото обучение

и управленското консултиране. Консултантските му компетенции

са в областта на предприемаческия мениджмънт, управлението

на проекти и бизнес планирането.

Проф. Любомир Стефанов е доктор по икономика с повече от 38

години опит като преподавател в УНСС, катедра „Човешки

ресурси и социална защита“ и с изследователска дейност в

областите на икономиката на труда, управлението и развитието

на човешките ресурси, социалното осигуряване и

индустриалните отношения, съдружник и управител на „София

консултинг“ ООД.

Участвал в успешното изпълнение на много проекти,

финансирани от български частни и публични организации.



Представителни организации от Трета група:

Организации на жените

Лидия Шулева има повече от 25 години

опит като бизнес и финансов консултант

и мениджър. Има магистърски степени

по електроника и финанси и множество

специализации в страната и в чужбина,

вкл. в Harvard Kennedy School, САЩ.

Била е заместник министър-председател,

министър на труда и социалната

политика, министър на икономиката,

депутат в европейския и българския

парламенти. Носител на Световната

награда на ООН за „Хора, които

променят света“. Член е на УС на Съвета

на жените в бизнеса в България.

Д.ик.н. Янка Такева е председател на

Сдружение „Обществен женски

парламент - 21 век” от неговото

създаване през 2001 г.

Тя е председател на Синдиката на

българските учители към

Конфедерацията на независимите

синдикати в България от 1994 г., член е

на Изпълнителния комитет на КНСБ. От

1995 г. е председател на Националната

комисия за работа с жените, младежите,

децата и семейството към КНСБ. Член на

ИСС от основаването му.

Доктор по икономика и дългогодишен

преподавател и професор в УНСС, Нов

български университет и Института за

изследване на населението и човека към

БАН.

Работи по редица международни и

национални проекти в областта на

заетостта и социалната политика, пазара

на труда и дискриминацията в труда,

миграциите на населението, правото на

труд и равнопоставеността по пол и др.

Има значителен брой публикации в

страната и в чужбина в посочените

области.

Татяна Кметова е изпълнителен директор

на Фондация „Център за изследвания и

политики за жените". От 2005 г. досега е

член на Националния съвет по

равнопоставеността на жените и мъжете

към МС. Била е член на УС на

Европейския институт за равенство

между половете (EIGE) - специализиран

орган на ЕК; представител на 31 НПО от

Централна и Източна Европа в

консултативния орган на ООН Жени;

член на Консултативния панел за

„Жените, мира и сигурността" на НАТО.



Представителни организации от Трета група:

Екологични организации; Организации на хората с увреждания

Ина Агафонова е магистър по международни

икономически отношения и екология. Тя

притежава дългогодишен опит в стопанското

управление. Владее свободно английски,

френски и руски език.

Ина Агаофнова е учредител и председател на УС

на Фондация в обществена полза „Виа Понтика",

която развива активна дейност по опазване на

околната среда с фокус върху влажните зони.

Фондацията е национален НПО координатор по

Рамсарската конвенция.

Ралица Йоргова e член на УС на Център за

психологически изследвания.

През последните 16 години работи в сферата

с различни позиции на изпълнителни и

ръководни модули. Стажувала в България, EC

и САЩ, включваща се в образователни

академични и когнитивни специализации и

респектираща солидарността и позитивното,

добронамерено реинфорсиране в

партнирането с други организации и

институции.

Капка Панайотова е сред създателите на

Центъра за независим живот - организация на

хора с увреждания за защита на техните права и

социалното им включване. Икономист по

образование, работи като застъпник и

правозащитник от 1995 г. след множество

специализации в САЩ, Великобритания и

Япония. Дългогодишен председател на УС на

Европейската мрежа за независим живот и

безспорен активист на международното

движение за права на хората с увреждания.



Представителни организации от Трета група: 

Организации, подпомагащи социално слабите, хората с увреждания или 

лицата, нуждаещи се от грижи -1

Илияна Николова е магистър по история (СУ).

Специализирала е управление (НБУ). Обучаванa е

от London School of Economics и Judge Business

School, Кеймбридж. Професионалният ѝ опит

включва управление на организации и хора,

консултации, обучения, изследвания, разработване

и управление на проекти, насочени към социално

развитие на различни общности, включително и

чрез ангажиране на частен дарителски ресурс. От

1997 г. е свързана с неправителствения сектор и е

работила за различни организации (Чарити Ноу

Хау, Хелп Ейдж, Алавида, ЮНИФЕМ, Фондация

ЖАР и др). Посланик на добра воля за България

на Европейския стълб на социалните права и

Европейската гражданска инициатива.

Георги Георгиев е председател на УС на НАСО,

организация обединяваща, представляваща и

подкрепяща над 2 000 преки и непреки членове в

областта на социалните услуги и заетостта,

осигуряваща европейско партньорство с над 13 000

организации от Европа, работещи в социалната

област и подкрепящи хората с увреждания. Активно

работещ на национално и европейско ниво,

специалист в областта на социалните и икономически

дейности. Той е икономист със специализации по

финанси и управление на социалните дейности.

Инициатор, учредител и участник в дейността на

водещи организации.

Албена Дробачка е председател на „Сдружение за

прогресивна и отворена комуникация“,

неправителствена организация работеща върху

психологическите и социалните аспекти на

превенцията, базирана на изследователски

доказателства. Сдружението има опит и партньорства с

почти всички европейски държави и е представител за

България в редица международни организации и

комитети.



Представителни организации от Трета група: 

Организации, подпомагащи социално слабите, хората с увреждания или 

лицата, нуждаещи се от грижи -2

Теодора Бакърджиева е завършила ТУ– София,

но от 20 г. работи изцяло в неправителствения

сектор. Била е част от екипите на български

НПО с различен профил, като: фондация

„С.Е.Г.А. – Старт за ефективни граждански

алтернативи“, фондация „Работилница за

граждански инициативи“, ФОРА – Фондация за

общностно развитие, Българска хранителна

банка.

От 2016 г. работи за Български дарителски

форум. Има опит в инициативи за развитие на

капацитета на граждански организации, както и

опит като общностен фасилитатор, обучител по

фондонабиране и оценител на проекти.

Основни професионални интереси има по

отношение на разработването и прилагането на

механизми за ефективно взаимодействие между

публичен сектор, граждански организации и

дарители, измерване на ефекта от

социалноотговорни инвестиции.

От март 2022 г. Теодора Бакърджиева поема

оперативното управление на Български

дарителски форум като изпълнителен директор.

Георги Богданов е изпълнителен

директор на Национална мрежа за

децата – обединение на над 130

организации и активисти в България,

работещи с деца и семейства. От 2005 г.

до сега е независим консултант по

социално включване към Европейската

комисия и е работил по въпросите на

недискриминацията и гражданското

участие.

Елица Баракова е изпълнителен директор

на Фондация BCause, работи за фондацията

от създаването ѝ през 1995 г. Член е на

Националния съвет на Българската мрежа на

Глобалния договор на ООН, на

Междуведомствената работна група по

социална икономика към МТСП, на

Почетния тръст на Международната награда

на херцога на Единбург, съпредседател на

Комитета по социална отговорност на

Американската търговска камара в България.

Завършила е Софийския университет „Св.

Климент Охридски”, професионални

курсове към School for International Training,

Вермонт, САЩ. Доброволец в организации в

източна България.

Красимира Величкова е изпълнителен

директор от 2008 г. на Български дарителски

форум – най-голямото сдружение на

дарителски организации в страната,

включващо над 50 фондации и корпоративни

дарители.

Има голям опит в неправителствения сектор

– работила е като мениджър „Развитие и

партньорства” в сдружение „Алтера” и като

мениджър „Финансирания и развитие” във

фондация „Работилница за граждански

инициативи”.

Завършила е културология в СУ „Св.

Климент Охридски.

През годините Красимира Величкова е

участвала в различни обществени и

експертни съвети и бордове.



Трета група – независими учени

Председател на Икономически и социален съвет

на България от 2003 до 2021 г.

Член на Европейския икономически и социален

комитет от 2010 г.

Председател на Общото събрание на УНСС,

професор и ръководител Катедра „Човешки

ресурси и социална защита” от 2005 г.

Проф. Дулевски е бил председател и член на

Надзорния съвет на Националната служба по

заетостта, член на Управителния съвет на Фонд

за гарантиране на влоговете в банки и на други

организации.

Офелия Кънева е доктор по управление на

образованието, социолог и общественик.

Развитието и въвеждането на иновативни

подходи в подкрепа на професионалистите от

хуманитарния свят е целенасочено поведение в

научната и приложната ѝ дейност, базирано на

богат практически опит в областта на публично-

частното партньорство, управлението на

хуманитарния сектор и защита правата на децата.

Лауреат на Наградата на Академията за лидери

за борба със статуквото и апатията в обществото.

Преподава в Пловдивски Университет, Софийски

Университет, Лесотехнически университет и

други висши учебни заведения.


