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Екатерина Попова е журналист с над 20-
годишен професионален опит главно в 
сферата на социалната политика и 
образованието, медиен съветник на 
съответния вицепремиер и министър на труда 
и социалната политика в служебните 
правителства през 2013 г. и 2014 г., директор 
на дирекция "Връзки с обществеността" в 
Министерството на образованието и науката в 
служебното правителство през 2017 г. В 
момента е кореспондент на германското 
национално радио ARD Radio в България. 

 

Благовеста Борчева  е държавен експерт в 
дирекция „Приобщаващо образование“ в 
Министерството на образованието и науката. 
Работи в областите на организиране и 
координиране  на дейностите, свързани с 
осигуряването на общата и допълнителната 
подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците; разработва и отговаря за 
внедряването и прилагането на държавния 
образователен стандарт за приобщаващото 
образование. Тя е завършила „Специална 
педагогика“, магистърска програма по 
Логопедия, както и магистърска програма 
по  „Клинична и консултативна психология“ в 
Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“. Работила е като педагогически 
съветник в няколко софийски училища, 
специален педагог и директор на 112 
специална детска градина в кв. Бояна.  

 

Надя Шабани е директор на Български 
център за нестопанско право. Тя е юрист с 
дългогодишен опит, експерт в областта на 
правната рамка за неправителствени 
организации, добро управление, участие при 
вземане на решения и застъпничество. От 
2009 до 2012 г. е Председател на Държавна 
агенция за закрила на детето, която отговаря 
за прилагането на правата на децата и 
координира правителствените политики в 
тази област. 



 

Стефан Мичев е бивш дългогодишен 
директор на ОУ „Иван Хаджийски“, гр. Троян. 
Работил е две години като художник, осем 
години учител по рисуване и 30 години като 
директор на основно училище. Под негово 
ръководство ОУ „Иван Хаджийски“ участва в 
първия проект на “Save the children”. 
Преминал е редица обучения в областта на 
приобщаващото образование и за работа с 
ученици с увреждания. Носител на втора 
професионално-квалификационна степен по 
изобразително изкуство от 1987 г.  През 2005 
година завършва курс към БАН за обучител на 
базови компютърни умения и участва в 
обучението на  учители от Ловешка област по 
Проект „Въвеждане на ИКТ в образованието“. 
Притежава  диплома за учител по ИТ от ТУ 
„Ангел Кънчев“ Русе, диплома за учител на 
деца с УН от СУ „Климент Охридски“, диплома 
за педагог-инженер от ЮЗУ.  
Участник като външен оценител в конкурса за 
избор на нови партньорски училища по 
Програмата 
 

 

Елена Атанасова има дългогодишен опит в 
областта на правата на децата. От 2010 година 
е  програмен директор „Мониторинг  правата 
на децата" в УНИЦЕФ България.  Юрист, с 
магистратура по Права на човека от 
Колумбийския университет, САЩ. 



 

Цветелина Йосифова е била член и на Борда 
във Фаза 1 на Програмата. Основател и 
директор на Центъра за култура и дебат 
“Червената къща”. Преподавател и директор 
на магистърска програма „Артистични психо-
социални практики” към Нов български 
университет (НБУ), която създава (заедно с д-
р Давид Иерохам) през 2002 г. 
Дипломиран психодрама-терапевт, групов 
аналитик, докторант по психотерапия към 
Университет "Зигмунд Фройд", Виена, 
специализира психотерапия (психоанализа и 
групова анализа) към същия университет. Учи 
театър в НБУ и има интензивна практика като 
изпълнител. Магистърска степен по 
икономика и управление от Университета за 
национално и световно стопанство, София. 

 


