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Списък на поканените участници в Съвета по образование 
 

30 април, 2015 г. 
 
 
 

1. Румяна Бъчварова – заместник министър-председател по 
коалиционната политика и държавна администрация и министър на 
вътрешните работи 

 
2. Томислав Дончев – заместник министър-председател по 

европейските фондове и икономическата политика 
 

3. Ивайло Калфин – заместник министър-председател по 
демографската и социалната политика и министър на труда и 
социалната политика 

 
4. Милена Дамянова – председател на комисията по образование и 

наука в НС 
 

5. проф. д-р Тодор Танев – министър на образованието и науката  
 

6. Божидар Лукарски – министър на икономиката 
 

7. проф. д-р Николай Денков – заместник-министър на образованието 
и науката 

 
8. Ваня Кастрева – заместник министър на образованието и науката 

 
9. Борислав Великов – заместник-председател на Комисията по 

образование и наука в НС 
 

10. Корнелия Маринова - заместник-председател на Комисията по 
образование и наука в НС 

 
11. Мариана Георгиева-Бенчева - заместник-председател на Комисията 

по образование и наука в НС 
 

12. Милен Михов - заместник-председател на Комисията по образование 
и наука в НС 
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13. проф. д-р Ваньо Митев – председател на Управителния съвет на 
ректорите на висшите училища в РБ 

 
14. проф. д-р Иван Илчев – ректор на СУ „Св. Климент Охридски“ 

 
15. проф. д-р Стати Статев – ректор на УНСС и заместник-председател 

на УС на ректорите на висшите училища в РБ 
 

16. проф. д-р Христо Белоев – ректор на Русенския университет и 
заместник-председател на УС на ректорите на висшите училища в РБ 

 
17. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители 

 
18. Пламен Димитров – председател на КНСБ 

 
19. Цветан Симеонов – председател на Управителния съвет на БТПП 

 
20. Божидар Данев – председател на БСК 

 
21. Димитър Манолов – председател на КТ „Подкрепа“ 

 
22. Юлиян Петров – председател на СО – Синдикат „Образование към КТ 

„Подкрепа“ 
 

23. Емилияна Димитрова – председател на Национална агенция за 
професионално образование и обучение 

 
24. Митко Василев – председател на Германо-българската 

индустриално-търговска камара 
 

25. Надежда Николчева – Изпълнителен директор на Съюза на 
работодателите в системата на народната просвета в България 

 
26. Стефанка Балева – председател на Сдружението на директорите в 

средното образование на РБ 
 

27. Наталия Митева – програмен директор „Образование“, Фондация 
„Америка за България“ 

 



3 
 

28. Томчо Томов – ръководител на Националния център за оценка на 
компетенциите към БСК 

 
29. Милка Славчева – председател на Българска асоциация на частните 

училища 
 

30. Владислава Цолова – председател на фондация „Стъпка за 
невидимите деца на България“ 

 
31. Теодора Цанкова-Пиралкова – председател на УС на Национален 

алианс „Усмихни се с мен“ 
 

32. Ива Бонева – представител на Центъра за приобщаващо развитие 
 

33. Георги Богданов – Национална мрежа за децата 
 

34. Евгения Пеева – фондация „Заедно в час“ 
 

35. Милена Стойчева – изпълнителен директор на „Джуниър 
Ачийвмънт“ за България 

 
36. Петя Евтимова – координатор на Тематичен фонд за изпълнение на 

проект "Швейцарска подкрепа за въвеждане на принципите на 
дуалното обучение в българската образователна система". 

37. Цвета Брестнишка – председател на УС на Асоциация „Родители“ 
 

38. Деян Колев – Председател на център „Амалипе“ 
 

39. Мариана Банчева – Сдружение „Институт за прогресивно 
образование“ 

 
40. Явор Джонев - Сдружение „Институт за прогресивно образование“ 

 
 
 
 

 


