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Алекс Алексиев е научен сътрудник в института "Хъдсън" 
във Вашингтон, експерт по международна сигурност и 
радикален ислям. Той е роден през 1941 г. в България, син на 
убития след 9 септември 1944 г. голям  художник и 
фейлетонист Райко Алексиев. Бил е съветник на бившия 
премиер Филип Димитров. Работил е за корпорация "Ранд". 
 

 
 

Алфред Фосколо е роден през 1942 г. Завършил е право и 
българска филология в Париж. Арестуван през лятото на 
1968 г. и осъден е на 15 г. затвор за разпространение на 
позиви с демократично съдържание. Освободен е през 1971 
г. като чужд гражданин и екстрадиран от България. През 
80-те години заедно с политемигрантите Петър Бояджиев 
и Антон Машев създават фондация “Диалог” във Франция 
за защита на опозицията и огласяване на Запад на 
българската кауза. Приема българско гражданство през 
2002 г.  
 

 

Анани Явашев е роден на 18 октомври 1932 г. Завършва 
ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ със специалност актьорско 
майсторство през 1956 г. От 1956 година е актьор в 
Габровския театър, а от 1958 г. в Младежкия театър в 
София. Изиграва много роли в Младежкия театър, като 
най-запомнящите се от тях са постановките на „Ромео и 
Жулиета“, „Ричард III“, „Кухнята“. Внук е на археолога и 
ботаник Анани Явашов и брат на художника Христо 
Явашев. 
 
Атанас Киряков е роден във Варна през 1939 г. Завършва 
през 1963 г. кинорежисура в ИДЕК в Париж. Той е 
сценарист и режисьор на едни от най-силните български 
документални филми. Автор е на филмите за лагерите и 
комунизма "Оцелелите" (1990) и "Обречените". Удостоен е 
с наградата за режисура на фестивала "Златен Ритон" за 
филма "И в рая има ад" (2007) за писателя и журналист 
Стефан Груев. В края на септември тази година бе 
премиерата на най-новия му филм „Горяни”, посветен на 
малко познатата на българското общество съпротива на 
горянското движение срещу комунистическия режим. 
 

 

Атанас Чобанов е роден през 1968 г. в София. Занимава се 
с научна и преподавателска дейност във Франция. Той също 
е журналист на свободна и практика и блогър. Известен е 
със своите разследвания в областта на корупцията и 
злоупотребата с власт. Поддържа и списва сайта Bivol.  
 
 
 
 



 
 

Бойко Станкушев е член на УС на БНТ с ресор "Програмно 
развитие". В периода 1989 - 1992 г. е бил репортер и 
редактор на информационните емисии "По света и у нас", 
репортер и водещ на "Панорама", водещ на късната 
информационна емисия "В края на деня", автор на редица 
документални филми. В периода 1991 г.-1992 г. е бил 
програмен директор на "Канал 1" и  "Ефир 2". 
Работил е още в телевизиите "Евроком", "Скат" и "Ден". 
Съучредител е на Форум "Свободно слово" и "Българска 
медийна коалиция". В продължение на четири години е 
съавтор и водещ на телевизионното предаване за 
разследваща журналистика "На чисто". Бил е водещ на 
предаване със същото наименование в програмите на радио 
"Свободна Европа" и "Нова Европа". 
 

 

Васил Георгиев, известен като Васко Кръпката и „Vasko 
The Patch“, китарист-блусар, певец и автор на песни, е 
фронтмен на софийската рок група Подуене блус бенд, 
роден на 6 юни 1959 г. в София. Свири на барабани, 
хармоника и китара. Васко Кръпката изпя за първи път 
пред паметника на съветската армия своето парче „Нека 
бъде светлина” в непрогледния мрак на 9 ноември 2010 г.  

 

Васил Къдринов е завършил социология в Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“. През 1985 г. е 
арестуван и осъден на година и половина лишаване от 
свобода за „противодържавна агитация и пропаганда 
срещу НРБ и СССР“. Съучредител е на Клуба за 
демокрация и активист на СДС в Пловдив. Работи като 
учител и социолог. Инициатор е на европейски 
парламентарен натиск за отваряне на архивите на ДС през 
2006 г ., а също така и на и движението „Граждани срещу 
ДС“. Директор е на Центъра за памет за съпротивата 
срещу тоталитаризма „Хана Аренд“ и член на работната 
група за европейска памет и съвест. 
 

 

Проф. Георги Фотев е изтъкнат български социолог с 
международна известност. Той е автор на голям брой 
научни трудове. Има публикации в над 15 страни. Чел е 
лекции в редица чуждестранни университети. Член е на 
Европейската академия на науките и изкуствата и на 
други престижни академични организации. Бил е министър 
на науката и висшето образование(1991). Последните му 
книги са „Дългата нощ на комунизма в България” и 
„Българската меланхолия”. Той е почетен  професор на 
Нов български университет. 
 

 

Даниела Горчева е завършила българска филология и история в 
СУ "Св. Климент Охридски". От 1990 г. живее в Холандия.  
От 2003 година е издател и главен редактор на "Диалог" – 
списание за политика, култура, история. Излизащото на 
български език в Холандия списание е замислено като мост 
между култури и поколения. Събеседници и автори в списание 
„Диалог” са изявени имена от България и Европа. Списанието се 
получава и чете от българи в цял свят. Даниела Горчева е 



носител на наградата за журналистика „Заедно срещу 
дискриминацията!“, която се присъжда от Европейската 
комисия. Тя е победителят на България за 2011 година със 
статията си ”Одисеята на Уинфред или как се попада в законов 
вакуум”.  
 

 
 

Иво Инджев в момента е журналист на свободна 
практика, един от най-популярните блогъри, автор на 
книгите „Мълчанието е злото”, „Президент на РъБъ”, 
„Течна дружба” и „Ядреналин” в съавторство с Георги 
Котев. Роден е на 15 април 1955 г. в София. Бил е гл. 
директор на БТА, гл. редактор на в-к  „Експрес” и в-к 
„Демокрация”, бивш вицепрезидент на Асоциацията на 
европейските журналисти, коментатор на Радио свободна 
Европа от 1995-2000 г., водещ на публицистичното 
предаване „В десетката” в телевизия bTV 2000-2006 г.  

 

Проф. Клементина Иванова е родена на 13 февруари 1940 
г. Тя е български учен-филолог, специалист по 
старобългаристика в Катедра "Кирилометодиевистика". 
Преподавател във Факултета по славянски филологии в СУ 
"Св. Климент Охридски". Бивш съветник на 
вицепрезидента Блага Димитрова.   
 

 

Михаил Вешим е роден в София през 1960 г.Завършил е 
журналистика в Софийския университет. От 1982 г. 
работи в хумористичния в. „Стършел”, на който в 
момента е главен редактор. Автор е на хиляди фейлетони, 
на стотици разкази, хумористични спектакли, радиопиеси 
и комедии, както и на телевизионни сценарии. Негови 
разкази и фейлетони са превеждани на различни езици, за 
да разсмиват други страни и народи. 
 
 

 
 

Огнян Минчев e директор на Института за регионални и 
международни изследвания и на неправителствената 
организация за борба с корупцията „Прозрачност без 
граници”. Роден е през 1958 г. Завършил е социология в СУ 
„Св. Климент Охридски”. 

 

Олег Панфилов е роден през 1957г. в Таджикистан. Той е 
един от най-известните политически наблюдатели на 
територията на бившия СССР. По време на Грузинско-
руската война през 2008 г. блогът на Панфилов е един от 
основните източници на информация, алтернативна на 
официалната. Днес Олег Панфилов живее в Грузия, където 
е професор в Тбилиския държавен университет „Илиа”, 
почетен доктор в Горийския университет, водещ на 
предаването „Територия на демокрацията”. Известен е 
като „кошмарът на Путин”.  
 



 
 

Румяна Коларова е родена през 1956 г. в София. Завършила 
е социология в Софийския университет "Св. Климент 
Охридски". Специализирала е в Лондон и Ню Йорк. 
Преподава методи на сравнителен анализ на европейските 
политически процеси. Автор на редица публикации у нас и в 
чужбина. 

 

Проф. Пламен Цветков е историк, роден на 8 август 1951 
г. в Берлин, Германия.  Преподавател в Нов български 
университет. Научните му интереси са насочени към 
политическата и дипломатическата история на България, 
Балканите, Европа и света през 20 век, както и към 
ранната история на българите и по-точно към проблема за 
тяхното потекло.  

 

Хубертус Кнабе е доктор по история, германски историк, 
директор на берлинския музей в памет на жертвите на 
комунизма в затвора на ЩАЗИ в квартала 
„Хоеншьонхаузен“. Роден е през 1959 г. в Западна 
Германия. В центъра на научната му работа са периодът 
на Третия райх и комунистическият режим в ГДР. От 2001 
г. е  директор на музея за престъпленията на ЩАЗИ.  
Хубертус Кнабе си спечелва особено голяма популярност в 
Германия с книгите си за премълчаваната история на края 
на Втората световна война, за зверствата на Съветската 
армия в Източна Европа и в Германия. Неговото изследване 
“9 май – ден на освобождението?” е уникално сред 
авторитетните исторически кръгове в Германия с тезата, 
че този ден не ознаменува само освобождението, но и 
заробването на половината от Европа от един 
тоталитарен режим. 
 

 

Янко Гочев е роден на 18 юли 1973 г. в Първомай. Завършил 
е история и география във Великотърновския университет 
„Св. Св. Кирил и Методий”. След това завършва право в 
Югозападния университет „Неофит Рилски”. Автор е на 
тритомник, който разкрива и описва отношенията между 
България и  Русия през последните векове. 

 
 
 


