
 

 

 

 

 

 

Лятното училище се организира в рамките на проект „Продължаваща и разширена подкрепа за организациите на 
гражданското общество", финансиран от Фондация „Америка за България". 

 

Лятното училище за НПО Аркутино 2016 се осъществява с подкрепата на    

Лектори и гост-лектори 
 

ЛЕКТОРИ 

 

Георги Генчев (giorro@mail.orbitel.bg)  

Георги Генчев е ръководил последователно Центъра за изкуства „Сорос” (1996–1997), 

Фондация „Отворено общество” – София (1997–2001) и Фондация „ПАЦЕП” (от 2001 

г.). Основните му области на експертиза включват управление на НПО, планиране, 
изпълнение, мониторинг и оценка на проекти и грантови програми, организационно 
развитие, оценка на въздействието и др. 

 

Любен Панов (luben@bcnl.org)  

Любен Панов е консултант на Българският център за нестопанско право. Той е част от 
екипа на организацията от създаването й през 2001 г. Любен има опит по теми като 
регистрация и дейност на НПО, финансова рамка и данъчно облагане на гражданските 
организации, данъчни облекчения за дарители, социално договаряне, социално 
предприемачество и др. От 2015 г. той е Председател на Обществения съвет към 

Комисията за взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на 
гражданите в Народното събрание. Любен е един от иниаторите на Информационния 
портал за НПО в България – www.ngobg.info.  

 

Надя Шабани (nadya@bcnl.org)  

Надя Шабани е директор в Български център за нестопанско право oт април 2016. Тя 
работи в организацията от нейното основаване през 2001г. до 2009г., като се връща 
отново през 2012 г. Ръководи проекти в областта на социални политики и услуги, 

стратегическо планиране, социалното договаряне, изграждане на публично-частни 

партньорства. В периода октомври 2009г. - февруари 2012г. Надя Шабани е Председател 

на Държавната агенция за закрила на детето.  

 

Павлета Алексиева (pavleta@bcnl.org) 

Павлета Алексиева работи в Български център за нестопанско право (БЦНП) от 2007 г. 
насам, като от 2009 г.е програмен директор. Тя има опит в областта на правната и 

данъчна рамка на нестопанските организации в България, както и социалното 
предприемачество. 

  

Ралица Николова (editor@ngobg.org) 

Ралица Николова има 13 години стаж в областта на комуникациите. Най-

дългогодишната й практика (2000-2008) е в Агенция New Moment New Ideas Company на 
позицията PR мениджър, където е разработвала и прилагала комуникационни стратегии 

за клиенти от различни бизнес сфери. 

През 2009 се присъединява към неправителствения сектор, като до юли 2015 е работила 
във Фондация Лале. Отговаряла e за развитието на контактите с бизнес партньорите на 
фондацията, координирала е проекти и събития за сътрудничество между бизнеса и 

граждански организации в България. Член е на Клуба на професионалистите по 
фондонарибане в България.  
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ГОСТ - ЛЕКТОРИ 

 

Итка Несръстова 

Итка Несръстова е експерт в областта на набирането на средства от индивидуални и 

корпоративни дарители от НПО. Работила е за „Грийнпийс“ - Чехия (2002-2006 и 2012 - 

насам) и фондация ВИА (от 2006г. - 2012). Отговаря за стартиране на проектите  
darujme.cz и „TechSoup CZ“, насочени към онлайн набиране на средства в Чехия и 

предоставянето на подкрепа на нестопански организации да използват по-добре 
информационните технологии.  

 

Харалан Александров 

Харалан Александров е антрополог, организационен консултант и анализатор на 
обществените процеси. Интересува се от проблемите на идентичността, 
самоорганизацията на човешките групи и общности, социалното развитие и културната 
промяна. Първата му докторска дисертация е върху идентичността на българските 
мюсюлмани, а втората – върху организационната промяна и лидерството. Преподава в 
НБУ и е член на Български Институт за Отношения между Хората. Консултира проекти 

в областта на образованието, местното развитие и грижите за деца.  
 

Владимир Йончев 

Владимир Йончев е главен редактор на сайта OFFNews.bg и форума OFFRoad-

Bulgaria.com. 

Бил е главен редактор на в. "Телеграф". 

Преди това е работил в "Новинар" и в "Стандарт", където печели наградата "Черноризец 

Храбър" за разследване. 
Завършил е философия в СУ и Класическата гимназия. 
 

  


