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Паола Иванова
главен секретар
Паола Иванова е родена в гр. София. Дипломира се в елитната софийска „Национална
гимназия за древни езици и култури” (НГДЕК) в профил „Българистика”.
Получава висшето си образование в Софийски университет „Св. Климент Охридски”,
факултет „Славянски филологии”, в профил „Сърбохърватски език” с образователноквалификационна степен „магистър”. Владее английски, сръбски, хърватски, босненски,
ползва словенски, руски и турски език. За времето на висшето си образование получава
допълнителни квалификации в чужбина – като стипендиант на Университета в Сараево,
Босна и Херцеговина и в Загребски университет, Хърватска.
Професионалната й реализация се развива като редактор, репортер и автор в някои от
най-популярните български медии – Българско национално радио, в-к „24 часа”,
информационна агенция „Фокус”, работи и като преводач. В момента е PR на една от найуспешните български фирми за уеб дизайн и мултимедия, „СВЕТЪ” ООД.
Разработва проекти и тезиси, свързани с политически, обществени, религиозни казуси в
България и на Балканите, в сферата на европейските норми и законодателство,
международни, вътрешни и външнополитически въпроси. Получава допълнителна
квалификация в редица курсове и семинари в България и Европа в сферата на
международните и обществени организации и норми, на отбраната, ролята на
правителствените организации, политическа и обществена реторика, социолингвистика,
лидерски стилове, политически модели.
Активно се занимава и в неправителствения сектор като член на българската ООН
асоциация, член на Атлантическия клуб в България, член на инициативния и
организационен комитет на първия Модел ООН в България и организатор на над 15
благотворителни, празнични, образователни и обществени инициативи, сред които „Търси
се: млад лидер”, „Европейската къща 2007”, „Да имаме Европейския химн”, „Български
представители в Европейския парламент ‘2007”, „Живей за любовта” и др.
Паола Иванова е потомък на родове, дали своя голям принос към българските
освободителни движения и войни от края на 19 и началото на 20 в. Прапрадядото на Паола
по бащина линия от рода Калоферови е борец срещу османското иго, убит по време на
голямото клане в Перущица през 1877 г. Днес неговият череп е запазен в музейния
мемориал в града. Прадядото по майчина линия е участник в Балканската война от 19121913 г.
Родовете, на които Паола е потомък, са с изключителен принос и към развитието на
българската наука, българския обществен и икономически живот, както преди, така и до
ден-днешен. Голяма част от фамилията по майчина линия, произлиза от католическия град
Раковски. В този род са и едни от големите олимпийски звезди на България в бокса като
Петър Лесов. Прадядото на Паола по тази линия, Георги Петков, е не само участник в
Балканската война, но и един от първите образовани и крупни търговци на своето време.
Завършва средно и висше образование в западни колежи в Турция, по-късно, връщайки се в
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България, става представител на редица италиански компании. Жени се за Иванка Юрукова,
дъщеря на единия от двамата братя от прочутата пловдивска фамилия Юрукови, найкрупните фабриканти на времето си.
Другият прадядо на Паола, по майчина линия, Никола Стайков, е един от първите и найизвестните геодезисти в България, завършил във Виена, по-късно и царски офицер.
Неговият син Йордан наследява научните му интереси и ги развива с голяма
изследователска дейност в Африка, по-късно става и един от основателите и дългогодишни
заместник-директори на института по почвознание „Никола Пушкаров”. Братът на Никола
Стайков, Асен дълги години е заместник-министър на земеделието след 1944 г. Една от
прапрабабите на Паола, Тота Илчева, е придворна дама в двора на цар Борис, в
дългогодишни приятелски отношения с прочутия банкерски род Губиделникови.
Днес наследниците на тези родове също дават принос към развитието на науката и
обществения живот в България. Сред тях е д-р Цанка Юрукова, един от най-големите и найизтъкнати професори по патология в България, Цветан Петков, дългогодишен председател
на Съюза на преводачите в България, награждаван многократно за изключителните си
преводи от английски, между които най-забележителни – на Джеймс Фрейзъровите трудове
“Златната клонка”, “Фолклорът в Стария завет” и др.
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