
































663 121 361612 















“Училището ми даде увереността, че и в моята страна има хора, които искат и 
могат да направят България онази, която ние младите заслужаваме. Благодаря на 
училището за политика, че ми даде въможността да го науча по този 
вдъхновяващ начин.” 
Сава Драгунчев, София, актьор, випуск 2004 





“За мен Училището за политика е част от училището на живота, където няма 
почивни дни. И не трябва да има. Като се замисля, училището трябва да 
произвежда повече  ”политици” - за да има ресурс, който да сменя старите.”
Минчо Спасов, Ямбол, народен представител, випуск 2006 

“Училището за политика е една прекрасна инициатива, която дава възможност 
на участниците да натрупат допълнителни знания и умения в сферата на 
политиката и всичко свързано и произтичащо от нея; да се запознаят с много 
интересни хора, доказващи се или доказали се в обществено-политическата 
сфера.” 
Мария Гинева, София, Експерт в политическия кабинет на Министъра на 
държавната политика при бедствията и авариите, випуск 2006 

“Училището е уникален проект на толерантността и граждански диалог.  
Убедена съм, че то създава новите добри политици на България.” 
Адриана Василева, София, директор на дирекция в Министерски съвет, 
випуск 2004, председател на Клуба на завършилите 

“Училището за политика беше несравнимо преживяване. На първо място, 
начинът на поднасяне на учебния материал е съвременен и гъвкав, 
интересен и отчитащ набраната вече рутина и квалификация на 
курсистите. Преподавателите и модераторите са на ниво, което рядко 
някой университет може да си позволи да покани, като не само представят 
набелязаните теми, но и предоставят възможност на студентите да 
поставят всякакви въпроси и да предизвикват дискусии, които често не са 
предвидени за конкретната лекция. не по-малко интересен е и самият 
състав на обучаемите - от различни политически партии, с различни 
професии и интереси, с разнообразни виждания и идеи. Контактите и 
приятелствата, които пораждат, са такива между осъзнати и зрели хора и 
човек изпитва истинско удоволствие от самото общуване помежду ни. 
Албена Драганова, София, юрист, випуск 2006 
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