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Г О В О Р И Т Е Л И 
 

Агелики  Ойкономопулу е директор на дирекция "Социална политика" в община Агии Анаргири-

Каматеро, Атина, Гърция. Психолог със специалност "Европейска социална политика" (MSc). 

 

Анастасиос Сотиру е фотограф, притежаващ бакалавърска степен  по изобразително изкуство 

(Университет Мидълсекс).Магистър по изобразително изкуство (Honors). Притежава голям опит в 

организирането на фотоизложби. 

 

Антон Кутев е народен представител и председател на Комисията по взаимодействие с 

неправителствени организации и жалби на граждани в 44-о Народно събрание. Избиран е за 

народен представител в 41-о и 42-о Народно събрание. Общински съветник в София в периода 2003 

– 2007. 

 

Бистра Иванова е български социален предприемач и интеграционен експерт, съ – основател и 

председател на Мулти култи колектив. Тя е национален координатор на официалния портал на 

Европейската комисия за интеграция на мигранти от трети страни. Носител на редица награди и 

отличия като Доброволец на годината, 40 до 40, WEF Global Shaper, Лидер на общности, ICF Idea 

Maker. 

 

Доц. д-р Гуидо Ферили e  доцент по икономика в катедра "Хуманитарни науки", IULM в Милано, 

Италия. Притежава богат изследователски опит в областта на анализа на икономическата политика, 

културните и творческите индустрии, анализа на големи масиви данни.  

 

Деница Лозанова e програмен директор в Асоциация за развитие на София от 2010 година.  

Започва кариерата си в края на 90-те и близо 10 години работи на Балканите, като програмен 
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директор в Българско училище за политика и ръководител на Регионалната програма на училището 

за Югоизточна Европа.  Участвала е в  управлението на множество международни проекти в 

сферата на политическото обучение, гражданско участие, регионална политика, обществени 

дебати.  

 

Деница Сачева е заместник-министър на образованието и науката. В периода 1999-2001 г. е 

началник на кабинета на министъра на здравеопазването, като отговоря за връзките с 

международните институции, Международния валутен фонд, Световната банка и Европейската 

комисия. От 2016 г. до април 2017 г. е била заместник-министър на труда и социалната политика. 

 

адв. Деница Любенова e oсновател на Младежко ЛГБТ сдружение „Действие“.  Завършила е право 

в Юридическия факултет на УНСС. Специализирала е Европейско право в Университета в Малага, 

Испания през 2008 г. Завършила е втора магистърска степен по международно публично право в 

Университета в Утрехт, Холандия през 2013 г. Специализирала е защита на правата на човека и е 

водила множество дела в тази област. 

 

Доброслав Димитров e съосновател на  „Imperia  Online”. От математическата гимназия в Плевен 

след 8-ми клас чрез програма за обмен на ученици заминава за САЩ, където се записва направо в 

12-ти и завършва средното си образование за една година. Притежава  диплома по финанси. През 

1999 г. се завръща в България и се занимава с частен бизнес в най-различни сфери. Предприемач и 

инвеститор. Председател на BASSCOM.  

 

Ева Майдел е член на Европейския парламент. Работила e  в Международната организация за 

правно развитие (IDLO).  Член е на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите 

(IMCO), както и на Делегациите за връзки с Китайската народна република и САЩ. Също така е 

единственият български представител в Комисията по икономически и парични въпроси (ECON). 

Сред другите позиции, които тя заема, са президент на най-голямата организация на асоциации и 

граждански общества в Европа „Европейско международно движение” (EMI). 

 

Емил Джасим e експерт в Националния център за безопасен интернет. Той е 

програмен  координатор на програма "Дигитално-медийна грамотност" в Асоциация „Родители“, 

където координира работата на Консултативна линия 124123 за онлайн безопасност към 

Националния център за безопасен интернет. Той ръководи и проектът "РепорТийн", чиято цел e да 

промотира дигитално-медийна грамотност сред тийнейджърите чрез създаване  на кратки 

видеофилми. 

 

Eрик Мурангва Юджийн е оцелял от геноцида от 1994 г. срещу тутси в Руанда, бивш международен 

футболист от Руанда (и национален капитан). Ерик води образователни кампании за повишаване 

осведомеността за геноцида, кампании за спорт за развитие и е застъпник за мир. Основател е на 

две благотворителни организации: „Футбол за надежда, мир и единство“, позната като FHPU и 

http://europeanmovement.eu/
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„Survivors Tribune“. И двете организации използват силата на спорта и разказването на истории за 

изграждане на равенство, толерантност и траен мир в Руанда и Великобритания. През 1994 г. Ерик е 

вратар на прочутия футболен клуб „Rayon Sports”. През 2018 г. Ерик е награден от кралицата на 

Обединеното кралство като признание за услугите му пред общността. 

 

Забине Брахман-Босе e зам.-директор на Гьоте-институт - България. Тя е следвала лингвистика, 

социални и медийни науки в университета Потсдам и е прекарала учебна година в Израел и Ливан. 

Започва да работи в Гьоте-институт през 2008 г. – в началото в централата на института в Мюнхен, 

след което прекарва три години в Гьоте-институт - Наироби и четири – в Мускат, Оман. От 2016 г. е 

ръководител на Езиковия отдел на Гьоте-институт -  България.  

 

Иванка Иванова e директор на Правната програма на Институт Отворено общество – София. Тя има 

над 15 години опит в неправителствения сектор като ръководител и изследовател по проекти, 

насочени към защита на основните права на човека, подобряване на достъпа до правосъдие за 

уязвими социални групи, насърчаване на демократизацията в полицията и модернизацията на 

българската съдебна система. Г-жа Иванова е доктор по социология (2016) и магистър по право 

(1996) на Софийския университет "Св. Климент Охридски".  

 

Илияна Йотова е Вицепрезидент на Република България. Народен представител е в 40-ото 

Народно събрание на Република България . По това време е и председател на българската 

делегация в Парламентарната асамблея на франкофонията и заместник-председател на 

парламентарната делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ). От юни 2007 

- 2017 г. е член на Европейския парламент.  Сред основните теми, по които работи в качеството си на 

евродепутат, са: борбата с тероризма, защитата на личните данни, бежанската криза, приемането 

на България в Шенгенското пространство. Автор е на доклади и предложения в европейското 

законодателство за справяне с миграционната криза.  Работила е като репортер, редактор, водещ и 

директор на дирекция “Новини и актуални предавания” в БНТ (1990 – 1997 г.). 

 

Ирина Недева е български журналист и автор на документални филми  с дългогодишен 

професионален опит в обществените електронни медии. Старши редактор в сутрешни 

предавания на програма „Хоризонт” на БНР. Има опит и в независими филмови, телевизионни и 

радио проекти. Ангажирана и с първия независим Център за култура и дебат „Червената къща”, от 

основаването му през 2000 година досега. Председател е на Асоциацията на европейските 

журналисти. 

 

Катерина Кости e ръководител на отдел "Култура" на община  Агии Анаргири,  Каматеро, Атина, 

Гърция с голям опит в осъществяването на семинари за театрално обучение за деца, юноши и 

възрастни. Има опит в организирането на семинари за овластяване на деца от предучилищна 

възраст, възрастни и родители. Изучавала е  медии и комуникации и има магистърска степен по 

културни изследвания и човешка комуникация. 

http://www.survivorstribune.org/
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Д-р Лаван Кетагури е член на стратегическата група "Душа за Европа" и директор на Института за 

изследване на изкуствата в Грузия. Международен експерт по театрални изследвания, с висше 

образование по изкуства, културна политика, културни изследвания. Поканен е за  международен 

експерт в културната програма на ЕС за Източното партньорство. От 1997 г. е генерален секретар на 

националния център на ИТИ Грузия и директор на Европейския институт за театрални изследвания 

в Грузия. 2016-2017 изследователски експерт в изследването на ЮНЕСКО за CDIS. Той е 

председател на академичния съвет на списание "Теория на изкуствата и практически изследвания". 

Представител на Европейската асоциация на фестивалите в Грузия - ръководител на EFFE Hub. 

 

Д-р Лид Кинг e директор на Languages Company, Великобритания, основана през 2008 г., за да 

подкрепи Националната езикова стратегия. От 2003 г. до 2011 г. е национален директор за 

езиковите политики, който отговаря за изпълнението на Националната езикова стратегия за 

Англия. Съавтор на "The Languages Review". От 2011 г. работи по езиковата политика, 

многоезичната градска и езикова педагогика.  

 

Малина Едрева e председател е на Постоянната комисия по образование, култура, наука и 

културно многообразие /от 2007 г./, член на Постоянната комисия по икономика и собственост.  Тя е 

член на УС на Асоциация за развитие на София.  Малина Едрева е заместник-председател в Групата 

на ЕНП в Европейския Комитет на Регионите. 
 

Мария Корек e директор на Divers Association, Румъния. Тя има 25-годишен опит в областта на 

междуетническите отношения и малцинствените въпроси. Специалният фокус на работата й се 

отнася до проекти за подобряване на положението на ромите и на маргинализираните общности 

като цяло.  
 

Мария Борисова е координатор европейски проекти във фондация FORMA.Azione, Перуджа, 

Италия. Тя отговаря за проектирането и управлението на европейските проекти, както и за 

Местната координационна точка на движението „No Hate Italy“. Работила е и върху кандидатурата 

на Перуджа за Европейска столица на културата през 2019 г. 

 

Мария Маринова – Алкалай  е независим експерт в областта на правата на човека, достъпа до 

правосъдие и не дискриминацията. От 2013 г. тя координира Движението за религиозни спорове в 

България (CoE No Hate Speech Movement - NHSM) в България, организиращо обучителни семинари, 

обучения за активисти, публични власти и неправителствени организации, както и кампании за 

повишаване на осведомеността и онлайн платформи.  

 

Моника Панайотова е  заместник-министър на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018. 

Доктор по политология, магистър по Международни икономически отношения и бакалавър по 

Международни отношения. Притежава редица специализации и обучения в областта на 

международните отношения: „Обществени лидери“ в рамките на програмата за Югоизточна 

Европа, Институт за държавна администрация „Джон Кенеди“, Харвардски университет; семинар за 
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политиката в областта на националната сигурност за представители от Република България, 

Европейски център за изследване на сигурността „Джордж Маршал“; програми за лидерство в 

САЩ, Франция и щабквартирата на НАТО в Брюксел. 

 

Надя Обретенова е журналист с дългогодишна практика от БНТ. Нейни продуцентски решения 

дават основата на национални кампании, свързани с исторически личности и събития, за които през 

2017 г. получи отличието „Достоен българин“. Журналистическите й разследвания, свързани с 

изборни нарушения и финансови злоупотреби, са отличавани от Фондация „Гардиън“, СБЖ, 

Детектив фест, Москва, Фондация „Радостина Константинова“ и др. Преподава във Факултета по 

журналистика в СУ „Св. Климент Охридски“. 

 

Райчо Райчев е младежки лидер и активист още от ученическите си години, когато заедно с други 

ученици от над 100 столични гимназии основава Софийски ученически съвет. Неговата дейност 

продължава с включването му в екипа на Асоциация дебати България, където в момента е и член на 

Управителния съвет. От началото на 2018 година Райчо е и зам.-председател Управителния съвет 

на най-голямата формална младежка платформа, обединяваща 48 организации и представляваща 

над 120 000 млади хора - Национален младежки форум.  

 

Рая Цветкова е ръководител отдел "Обучения и образование" на фондация „Право и интернет”. Тя 

е сертифициран медиатор, регистриран към Министерството на Правосъдието на България. След 

успешното завършване на няколко стажа и многобройни доброволчески инициативи, тя се 

присъединява към екипа на Фондация „Право и Интернет“ през лятото на 2016 г., като Сътрудник 

европейски проекти и програми, а сега ръководи отдел "Обучения и образование".  

 

Светлана Ломева е изпълнителен директор на Асоциация за развитие на София, пряко избрана за 

тази позиция от Столичен общински съвет. Политолог по образование, притежава богат опит в 

обучението за възрастни, разработване на политики. Участва в различни местни, национални и 

международни изследователски проекти, както и в преподавателски дейности в сферата на 

предприемачеството, отворените иновации, брандинг и управлението на процесите. Нейните 

предишни позиции включват заместник-министър на образованието и науката и директор на 

Българското училище за политика. 

 

Севдалина Войнова e програмен директор в Асоциация за развитие на София.  Ръководила е  

множество изследователски и стратегически проекти на местно и национално ниво.  Автор на 

няколко  книги. Придобила е богат опит в областта на културната политика и арт мениджмънта. 

Нейните предишни позиции включват директор по въпросите на управлението на AMCham и 

директор на Националния демократичен институт за международни отношения. Притежава 

дипломи от Софийския  и Оксфордския университети.  

 

 

http://www.netlaw.bg/bg/c/rkovoditel-otdel-obucheniya-i-obrazovanie


 

 
 

„Коалиция от посланици за противодействие на езика на омразата в интернет“- JUST/2015/RRAC/AG/BEST/8931 
 
Партньори:  
 
 

Симеон Василев е основател и председател на Фондация “ГЛАС”. Създател на Онлайн 

платформата за подаване на сигнали за престъпления от омраза wearetolerant.com.  

 

Снежина Гъбова е част от изследователския екип на Асоциация за развитие на София. Притежава 

опит  като ръководител  по редица проекти, свързани с гражданското образование, демокрацията и 

върховенството на закона, интеграцията на човешките права и мигрантите. Притежава магистърска 

степен по Философия от Софийския университет и доктор по философия от Университета 

"Виланова" (САЩ). 

 

Доц. д-р Тодор Чобанов е заместник – кмет „Култура, образование, спорт и превенция на 

зависимости“ в Столична община. Притежава международен опит, свързан с дейности и проекти на 

ЕС, Съвета на Европа, ЮНЕСКО, международни неправителствени организации, научни мрежи. В 

периода 2009 – 2011 година д- р Чобанов е бил заместник – министър на културата, началник на 

инспектората за културно наследство в Министерство на културата, експерт в програма „ФАР“ към 

МРРБ, както и координатор на проекти в гражданския сектор.  

 

Фердау  Банселу отговаря за планирането и връзките с обществеността на местното ниво на 

младите мюсюлмани от Италия - Перуджа. На национално ниво  е член на асоциация Пара- 

директива. През 2015 година тя основава проекта Mai+, който мониторира и противодейства на 

анти-ислямофобията. Работи като член на националната държавна служба, като помага на 

бежанските деца да учат италиански език. 

 

Филип Хардинг – Еш работи за Languages Company, Великобритания. Изучавал е френски език и 

лингвистика в „Сент Джонс Колидж“ , Оксфорд и е квалифициран преводач. От 2000 г. до 2011 г. 

работи в CILT, Национален център за езици, подпомагащ националните първични и вторични 

програми. Той е опитен ръководител на проекти и координира много инициативи, свързани с езика 

-  езиково обучение, технологии и езикова политика.  

 

Ярослав Валуш е мениджър в Press Start, нова глобална платформа за краудфъндинг, разработена 

от медийна организация Transitions в страни, където пресата не може да работи свободно. 

Ръководи проект „Factczech.cz“ , който предоставя подкрепа на чешки журналисти и студенти в 

областта на борбата с фалшивите новини. Експерт по медийна грамотност, активизъм в социалните 

медии, насилие, породено от омраза, реч на омраза. Той е съосновател и до неотдавна ръководител 

на  националната комуникационна кампания, насочена към мониторинг, повишаване на 

осведомеността и картографиране на мотивирано от омраза насилие и омраза, организирана от 

чешкото правителството.  

 

http://wearetolerant.com/

