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ПАНЕЛИСТИ / SPEAKERS
Джон Девит, Изпълнителен директор на Transparency International Ирландия
Джон основава Transparency International Ирландия през 2004 г. и ръководи програмата за
изследвания и подкрепа на лицата, сигнализиращи за нарушения, в организацията. Джон притежава
магистърска степен по етика от Dublin City University, завършва също европеистика в University of
Limerick и Public Relations Institute of Ireland. Автор и изследовател на множество доклади и
наръчници по темите за защитата на разобличителите, етични и антикорупционни стандарти. Като
експерт по законодателство и процедурни правила за защита на лицата, подаващи сигнали за
нарушения, Джон е консултирал правителството на Ирландия, ООН, Съвета на Европа, Европейската
комисия. В момента Джон също председателства борда на Whistleblowing International Network.
John Devitt, Chief Executive of Transparency International Ireland
John founded TI Ireland in 2004 and has led TI Ireland’s whistleblowing research and support programme
for the past years. He holds a first-class Master’s degree in Ethics from Dublin City University, is a graduate
of European Studies at the University of Limerick and the Public Relations Institute of Ireland. John is author
or researcher on numerous reports and guidance on the topic of whistleblower protection, ethics and anticorruption standards, and has advised the Irish Government, United Nations, Council of Europe, and
European Commission amongst others on whistleblowing legislation and procedures. He is also Chair of
the Whistleblowing International Network.
Джорджо Фраскини, Transparency International Италия
Джорджо започва работа в Transparency International Италия като експерт по темата за защита на
лицата, сигнализиращи за нарушения, през 2009 г. Участвал е като правен експерт в редица
международни проекти, инициирани и финансирани от Европейската комисия, сред които: “Blowing
the Whistle Harder: Enhancing the Protection of Whistleblowers in the EU”, “Countdown to Impunity:
Corruption-related Statutes of Limitations in the EU”, “Providing an Alternative to Silence”. Участвал е в
разработването на италианския закон за защита на разобличителите и е ръководил застъпническата
кампания на TI – Италия за приемане на законодателството. От октомври 2014 г. ръководи Центъра
за правна консултация към TI – Италия. Джорджо е магистър по наказателно право от Carlo Cattaneo
University (LIUC).
Giorgio Fraschini, Transparency International Italy
Giorgio joined TI-Italy in 2009 to work on whistleblowing. He was legal researcher in a number of
international projects commissioned and funded by the European Commission, including “Blowing the
Whistle Harder: Enhancing the Protection of Whistleblowers in the EU”, “Countdown to Impunity:
Corruption-related Statutes of Limitations in the EU”, “Providing an Alternative to Silence”. He was among
the experts who drafted the whistleblowing legislation in Italy and headed the organisation’s advocacy
campaign for its adoption. Since October 2014 Giorgio leads the Advocacy and Legal Advice Centre team
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at TI Italy. Giorgio is graduate of the Carlo Cattaneo University (LIUC) and holds Master’s degree in Criminal
and Forensic Law.
Елза Фукро, Transparency International Франция
Елза е ръководител „Застъпнически кампании“ в Transparency International Франция. Присъединява
се към организацията през 2017 г. след наколко години работа като експерт към парламента и
частния сектор. Като експерт по институционални механизми и разработване на публични
стандарти, Елза отговаря за промотирането и комуникацията на препоръките, изработени от TI –
Франция, към представители на избираеми органи, медии и широката публика. Елза също отговаря
за мониторинга на спазването на принципите за прозрачност и почтеност в публичната сфера.
Притежава магистърски степени по сравнителна политология и по финанси от Sciences Po Paris.
Elsa Foucraut, Transparency International France
Elsa is advocacy manager at TI-France. She joined the association in 2017 after several years of experience
in the National Assembly and in corporate audit functions. As an expert on institutional mechanisms and
mechanisms for developing of public standards, she is in charge of promoting the recommendations of TIFrance to elected officials, the media and general public. She is especially responsible for monitoring
transparency and integrity issues in public life. A graduate of Sciences Po Paris, she holds a Master's degree
in Comparative Political Research and a Master's degree in Finance.
Калин Славов, Изпълнителен директор на Асоциация „Прозрачност без граници“
Калин е Изпълнителен директор на Асоциация „Прозрачност без граници“ от 2011 г. Юрист по
образование и преподавател по данъчно и финансово право в Софийски университет „Св. Климент
Охридски“. Преди да оглави екипа на „Прозрачност без граници“, Калин е заемал редица позиции,
в това число ръководни, в публичната сфера. Областите на професионален интерес включват
изграждане на административен капацитет, устойчиво развитие на публични институции, превенция
и борба с корупцията.
Kalin Slavov, Transparency International – Bulgaria
Kalin is Executive Director at Transparency International Bulgaria since 2011. A lawyer by training, Kalin
also teaches tax and financial law in Sofia University “St. Kliment Ohridski”. Before heading up the team of
TI-Bulgaria he held a number positions, including managerial, in the public sphere. Kalin’s areas of
professional interest and expertise include capacity building, sustainable development of public
institutions, and prevention of corruption.
Катя Христова-Вълчева, Асоциация „Прозрачност без граници“
Катя е част от екипа на Асоциация „Прозрачност без граници“ от основаването на организацията,
била е изпълнителен и програмен директор. Катя е доктор по политология, преподавател по
политически науки и европейска интеграция в Нов български университет, лектор по европейска
политика „Жан Моне“ на Европейската комисия. Катя е изтъкнат експерт по проблемите на борбата
с корупцията и доброто управление.
Katia Hristova-Valtcheva, Transparency International – Bulgaria
Katia has been part of TI-Bulgaria team since founding of the organization, including on positions of
Executive and Program Director. Katia holds a PhD in Political Science, she is lecturer in Political Science
and European Integration in New Bulgarian University, lecturer in European Policy at the Jean Monnet
programme of the European Commission. Katia is prominent expert in the field of prevention of corruption
and good governance.

