Айлин Лютфи Дахилова - Василева,
Началник кабинет на министъра
Родена е на 3 февруари 1975 година.
Завършва Варненския свободен университет „Черноризец Храбър" като магистър
по право.
Специализира „Управленски умения" в „Училище за политика" в Нов български
университет, „Стратегии и цикъл на мениджмънт на обществените поръчки" в
Американската агенция за международно развитие. През 2006 г. специализира
„Обществени поръчки за строителство, управление и мониторинг на процеса"
във Флорида Атлантик университети - САЩ, през 2008 г. - „Съвременни методи
за прилагане на финансовите техники при разходването на договорена
безвъзмездна финансова помощ от структурните фондове на Европейския съюз
и от програма ФАР" в Националния институт по обществени поръчки. Други
специализации, завършени през 2011 г., са „Новите промени в Закона за
обществените поръчки" в Интер контакт България и „Практическо приложение
на Жълт ФИДИК" в БААИК. Завършва курсове на тема „Последни промени в
правната уредба на обществените поръчки в сила от 2012 г.", Управление на
проекти „Preparation For Success" и „Публично-частното партньорство в сила от 1
януари 2013 г. съгласно Закона за публично-частното партньорство".
В периода 2001 - 2005 г. е съветник в политическия кабинет на Министерството
на земеделието и храните, от 2006 до 2009 г. е директор на дирекция
„Благоустройствени дейности" в Министерството на регионалното развитие и
благоустройството и ръководи звено за изпълнение на проекти, финансирани по
програма ФАР. От юли 2008 г. до декември 2009 г. е старши програмен
ръководител по Програма ФАР в МРРБ. В периода март 2007 - април 2008 г. е
координатор на проекта „Система за управление на риска при наводнения в
Община Търговище".
От юни 2011 г. до октомври 2014 г. е изпълнителен директор на консултантска
фирма „Гама Мениджмънт" АД - София, която се занимава с изготвяне и
управление на инвестиционни и инфраструктурни проекти и проектантски
услуги.
От ноември 2014 г. до януари 2017 г. е началник кабинет в Министерството на
младежта и спорта.
Омъжена, с едно дете.

