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2. УПРАВЛЕНИЕ
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Българското училище за политика е основано от Дими Паница и неговата фондация “Свободна и 
демократична България”, Политическа академия за Централна и Югоизточна Европа, Нов български 
университет и Фондация “Отворено общество” през 2001г. През април  2002г. се открива първата 
програма 
„Управленски умения”,  в която 
участват политици от различни 
парламентарно представени 
политически партии, народни 
представители, представители 
на  общински  и  областни 
администрации, журналисти, 
неправителствени организации 
и религиозни общности. През 
2003г.  Училището открива 
своята регионална програма, 
в която участват политици от 
България, Македония, Албания, 
Сърбия, Черна гора, Босна 
и Херцеговина, Хърватска, 
Румъния  и  Косово .  През 
2002г. е създаден Клубът на 
завършилите, който в момента 
наброява около 300 членове.

Българското училище за политика е регистрирано на 10.02.2003г. по фирмено дело № 11100/2002, като 
сдружение с общественополезна дейност. Училището е  член и основател на мрежата от училища по 
политически науки към Съвета на Европа и има статут на Център за продължаващо обучение към Нов 
български университет. 

В кратката си история Училището се утвърди като водеща институция за обучение на политически и 
граждански лидери както в България, така и на Балканите.

Българското училище за политика се управлява от общо събрание, което включва основателите на 
Училището, управителния съвет и изпълнителния директор. Председателят на управителния съвет е и 
председател на общото събрание. Работата на Училището се подпомага от програмен съвет и експертен 
съвет.

Общото събрание се свиква веднъж годишно, а управителният съвет заседава най-малко 2 пъти годишно.   
Заседанията на общото събрание се обявяват публично минимум 1 месец преди провеждането им.

Сред основните отговорности на управителния съвет са: да осигурява изпълнението на решенията на 
общото събрание; да подпомага набирането на средства, в сътрудничество с общото събрание; да се 
разпорежда с имуществото на Сдружението; да одобрява организационната структура; да подготвя и 
внася в общото събрание проект за годишен бюджет на Сдружението; да приема годишен финансов 
отчет и отчет за дейността на  Сдружението; да избира и освобождава изпълнителния директор. 

Някои от основните отговорности на общото събрание са да изменя и допълва Устава; да избира и 
освобождава членовете на Управителния съвет; да взема решение за преобразуване или прекратяване 
на Сдружението; да приема бюджета на Сдружението; да приема отчета за дейността на Управителния 
съвет.; да избира председател на управителния съвет. 
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първият випУск на Училище за политика в страсБУрг 
(клингентал) при завършване на програмата през 2002г. 
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Българското училище за политика подготвя общност от граждански и политически 
лидери с активна позиция в националния,  общоевропейския и глобален 
политически и обществен живот, посветени на съвременните демократични 
ценности,  основани на плурализъм,  толерантност  и  информиран дебат.

Българското училище за политика работи за постигането на следните цели: 

• Да насърчава развитието на отговорна и етична общност от политически лидери и 
лидери на гражданското общество, както и да ги подкрепя при пренасянето на усвоените 
знания и умения в техните собствени социални контексти;
• Да разширява познанията на обучаемите за основните принципи на доброто управление 
като върховенство на закона, законност, прозрачност, отчетност, достъпност и зачитане на 
човешките права; 
• Да даде възможности за събиране на политически и граждански лидери от целия 
спектър на обществения живот, които заедно да дискутират по множество различни 
политически, социални и икономически въпроси; 
• Да насърчава прозрачността при вземане на решения в законодателния процес, 
имайки предвид различните обществени интереси и мнения; 
• Да обогати знанията и уменията на обучаемите по отношение на практическите 
измерения на демократичния процес; 
• Да разшири способността на обучаемите за участие в отворен обществен диалог и 
дебат, както и включването на медиите в този процес;  
• Да създаде разбиране за ценностите на участието в политическия и гражданския 
живот, на свободния обмен на идеи, с цел подпомагане изграждането на жизнено и активно 
гражданско общество. 

4. ЦЕЛИ
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Следвайки своята мисия и цели, основните задачи на Българското училище за политика 
през 2008г. бяха: 

1. Засилване на обществената дейност на Училището чрез организиране на обществени 
обсъждания на законопроекти (съвместно със отдел „Парламентарни анализи и проучвания” 
към 40-тото Народно събрание) и обществени дебати по актуални теми на национално и 
местно ниво.

2. Засилване на финансовата стабилност: развиване на платени програми, кандидатстване 
по оперативни програми и обществени поръчки.

3. Актуализиране на Националната и Регионалната програми и внасяне на по-силен 
практически елемент, съобразен с новите политически и обществени реалности и членството 
на България в ЕС.
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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 

Програмата е насочена към парламентарно 
представените партии в България и лидерите 
на гражданското общество. Тя включва пет 
интензивни петдневни курса в рамките на една 
година. Последният курс се провежда в Страсбург 
и се финансира от Съвета на Европа. Завършилите 
програмата получават диплома за специализация 
от Нов български университет и сертификат 
от Съвета на Европа. Участници в програмата 
са народни представители, кметове, общински 
съветници, представители на държавни институции, 
областни администрации, неправителствени 
организации, медии, религиозни общности.  
Дейностите през 2008 г. бяха финансирани от от:

 

          Такса за участие

Програмата подпомага издаването на книги  в 
областта на политическите науки, социологията, 
историята  и други аспекти на социалните и 
хуманитарни науки. 

През 2008 г. издаването на книги бе подкрепено 
от:    

•
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РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА

Прграмата е насочена към млади политически 
лидери от парламентарно представени партии и 
структури на гражданското общество от Албания, 
Босна и Херцеговина, България, Македония, 
Сърбия,  Черна гора, Косово и Хърватия.  
Програмата включва три шестдневни курса, които 
се провеждат в различни държави, участващи 
в проекта. Осъществява се с активното участие 
на Мрежата от училища по политическо науки в 
Югоизточна Европа към Съвета на Европа. Успешно 
завършилите обучението получават диплома за 
специализация по „Политически мениджмънт” от 
Нов български университет и Съвета на Европа. 

През 2008 г. програмата бе финансирана от :  

Всяка година Българско ичилище за политика 
и  К л у бъ т  н а  з а въ р ш и л и т е  п р о в е ж д ат 
съвместно обществени дискусии по теми от 
национално значение, работят по съвместни 
поректи, провеждат обществени кампании.

За 2008г. програмата бе финансирана от : 

       

През 2008г. Българското училище за политика работи по следните четири програми: 

Институт “Отворено общество”

Програма МАТРА на Холандското 
външно министерство

Народно събрание на Република 
България

Национален фонд за демокрация, 
Вашингтон
Балкански тръст за демокрация, 
Белград

Международна организация на 
Франкофонията

Тръст за гражданско общество в 
Централна и Източна Европа

Тръст за гражданско общество в 
Централна и Източна Европа

       Членски внос•

Европейска комисия 

Програма МАТРА на Холандското 
външно министерство

Европейска комисия, Програма ФАР 
2004

ПРОГРАМА ИЗСЛЕДВАНИЯ И 

ПУБЛИКАЦИИ

ИНИЦИАТИВИ С КЛУБА НА 

ЗАВЪРШИЛИТЕ 

5

Народно събрание на Република 
България

Съвет на Европа 
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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 

Нови 44 народни представители, кметове, 
общински съветници, представители на 
гражданското общество, държавната 
администрация. завършиха успешно 
програма“Управленски умения” и вляха 
нова енергия в Клуба на завършилите. 

Засилихме практическия елемент в 
обучителната  програма.  Теми к ато 
корпоративна социална отговорност и 
опазване на околната среда “излязоха” 
от обучителната зала и се превърнаха в 
проектите на Випуск 2008. Заедно с тях 
организирахме благотворителна вечер, 
на която събрахме средства за Дома за 
деца, лишени от родителски грижи в гр. 
Велинград 12 375 лева, книги, дрехи и спортни 
пособия. Тази инициатива постави началото 
на дългосрочно сътрудничество, което 
далеч надхвърли предоставянето само на 
финансова помощ. Участниците във Випуск 
2008 рисуваха заедно с децата картички и 
фигурки, садиха дръвчета в двора на Дома, 
играха футбол, пяха и танцуваха заедно. 
 
Развихме нови партньорства с фондациите 
“Фридрих Еберт” и  “Фридрих Науман”. С 
тяхна подкрепа и участие бяха представени 
различни политически идеи на теория, 
но и на практика, чрез срещи с известни 
политици от съответната партийна фамилия. 

Съвместно с холандската организация 
“Институт за гражданско участие” спечелихме 
нов тригодишен проект по програма “Матра”.   

Създадохме нови успешни рубрики в 
програмата: Off the Record, която има за цел 
да насърчава открито говорене по реални 
проблеми от практиката и “На чаша горещо 
кафе”, където всеки участник може да разкаже 
за свой успех или проблем, да представи 
своята организация или да сподели и обсъди 
с останалите си колеги своята позиция. 

Повишихме качеството на обучителния 
процес, като създадохме наръчници с 
материали, подпомагащи обучението 
з а  в с е к и  е д и н  о т  к у р с о в е т е .  

Създадохме отделно  пространство 
(Виртуален Клуб), защитено с парола в 
интернет страницата на Училището, в което 
Випуск 2008 продължи да бъде във връзка 
и във времето между курсовете, да се 
запознава предварително с текстове, които 
са част от програмата за следващия курс, 
да обсъжда и създава нови инициативи. 

Заедно с участниците от Випуск 2008 
работихме през цялото време по два основни 

•
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6. КАКВО ПОСТИГНАХМЕ ПРЕЗ 2008 ?
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Успешно завършилите програмата получиха 
своите сертификати в българското 

представителство в Съвета на Европа от 
Н.П. посланик Иван Петков, Дими Паница, 

Юлиан Попов и Светлана Ломева 

казуса: “Домовете за деца без родители и случаят 
Могилино” и “Образованието в България”. 

Подпомогнахме организирането на  Летния 
унивеситет по демокрация в Страсбург,  както и 
участието на комисар Меглена Кунева, Николай 
Младенов, Огнян Минчев и Димитър Бечев. 
Българските участници предложиха и темите 
за следващия университет по демокрация.  

•

СТРАСБУРГ

КУ
РС
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Наши лектори през 2008 година бяха: 

H.E. Mr. Willem Van Ee, Посланик на Кралство Холандия 
в България; Д-р Светослав Малинов – Народен 
представител; Проф. Георги Карасимеонов - ръководител 
на катедра „Политология”,СУ „Св. Климент Охридски”; 
Юлиан Попов - Председател, Българско училище за 
политика; Боряна Димитрова – управител, социологическа 
агенция „Алфа рисърч”; Антон Кутев - Секретар по 
медийната политика на БСП, випуск 2006; Филип Кирев 
- Финасово-административен директор СДС, випуск 2007; 
Магдалена Малеева; Доц. д-р. Алиосман Имамов - Народен 
представител; Мартин Димитров - Народен представител; 
Иво Христов – журналист; Доц. Мария Пиргова - директор, 
отдел „Анализи и прогнози” към Народното събрание; 
Екатерина Михайлова - Народен представител; Доц. д-
р. Георги Близнашки - Народен представител; Виктор 
Николаев - водещ в сутрешния блок на БНТ, випуск 2006; 
Минчо Спасов - Народен представител, випуск 2006; 
Катя Колева - зам. директор на НАП, випуск 2004; Рейхан 
Аблекин - Народен представител, випуск 2007; Аспарух 
Панов - проекткоординатор на фондацията за България 
и Македония; Владимир Каролев - член на политическия 
съвет на НДСВ и общински съветник Столична община; 
Ивелин Николов - Програмен съвет, Българско училище 
за политика; Бриджит Чернота - бивш ръководител на 
екипа за България в Главна дирекция “Разширяване” на 
Европейската комисия; Людмил Георгиев - ръководител 
на Публична администрация, НБУ; Христина Чолакова 
- областен управител на Сливен, випуск 2007; Валентин 
Чиликов - кмет на община Струмяни, випуск 2004; Даниел 
Вълчев -  министър на образованието; Мира Радева – 
политически съветник и връзки с медиите, Посолство на 
Великобритания в България; Иво Христов – журналист; 
Галя Горанова – журналист; Флориан Фичтл - Мениджър 
на Световна банка, България; Стела Илиева – старши 
икономист, намаляване на бедността и икономически 
мениджмънт, Макроикономически отдел, Световна Банка; 
Светослав Божилов; Георги Кадиев - общински съветник, 
София; Райна Гаврилова - Тръст за гражданско общество; 
Цветанка Ризова - водещ, „На четири очи”, НТВ; Димитър 

Димитров - СУ „Св. Климент Охридски”; Снежина Гъбова 
- Българско училище за политика; Саша Безуханова - 
Генерален мениджър, Хюлет Пакард, България; Тихомир 
Безлов - главен експерт „Витоша рисърч”, Център за 
изследване на демокрацията; Харалан Александров - Нов 
български университет; Веселин Благоев - президент, 
списание Business Week, България; Корман Исмаилов - 
член на ЦОБ на ДПС, председател на МДПС; Лора Паркър 
- управляващ директор на Arc Bulgaria; Dr. Marc Melnardus 
- Директор на Фондация „Фридрих Еберт”, България; 
Проф. Добрин Канев - Нов български университет; Зорница 
Трифонова - випуск 2002; Николай Василев - министър на 
държавната администрация; Андрияна Сукова-Тошева 
- член на кабинета на Меглена Кунева, комисар за защита 
на потребителите, Европейска комисия; Игор Минтусов 
- Председател на съвет на директорите на Център за 
политическо консултиране НИКОЛО М, водещ руски 
експерт по предизборни кампании; Доц. Таня Буруджиева 
- Св. „Климент Охридски”; Румен Рашев - кмет на Велико 
Търново, випуск 2003; Ирина Алексиева – журналист; 
Йохум де Грааф  - програмен директор Institute for Po-
litical Participation, Холандия; Лизет Декер - програмен 
директор Institute for Political Participation, Холандия; 
Стефан Тафров – дипломат; Теодора Калейнска - Директор 
на представителството на Съвета на Европа в България; 
Иван Кръстев - Център за либерални стратегии; Ингрид 
Шикова - съветник по информация и комуникация в 
Представителството на ЕК в България; Н.Пр. г-н Ноах Гал 
Гендлер - посланик на Израел; Георги Ганев Център за 
либерални стратегии; Огнян Минчев - директор на Институт 
за регионални и международни изследвания; Георги 
Стойчев - директор на Институт „Отворено общество” 
– София; Христо Христов - директор на Институт по 
енергетика:  „България на енергийната и климатичната 
карта на Европа”; Радостина Маринова - председател на 
УС на Сдружение „Велоеволюция”; Д-р. Тодор Недков - на 
УС на Сдружение «Велоеволюция»; Бойко Василев - водещ 
на „Панорама”, БНТ. 
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Започнахме  динамично новата учебна 
година. Срещата с  випуск 2009  бе изпълнена 
с бурни дискусии, интересни казуси,  среща 
с известни лидери от бизнеса и политиката.  

•

Някои от шампиони 

на Националната програма: 

Калин Славов от випуск 2007 зае 
поста заместник - министър в 
Министерството на вътрешните 
работи

Даниела Димова от 
випуск 2008 спечели 
награда “Заедно” 
н а  ф о н д а ц и я 
“ Р а б о т и л н и ц а 
з а  г р а ж д а н с к и 
инициативи”  за 
2008г. 

Кметът на район Витоша в 
София, Любен Петров бе 
избран за член на националното 
ръководство на СДС на първите 
преки вътрешнопартийни 
избори ,  проведени  през 
декември 2008г.

М и н ч о  С п а с о в ,  в и п у с к 
2006, стана председател на 
парламентарната комисия по 
вътрешен ред и сигурност. За 
своята активна гражданска 
позиция той получи Наградата 
за гражданска доблест “Паница” 
за 2008г. 

Ивелин Николов, представител 
на БСП в Програмния съвет на 
Училището стана главен редактор 
на в. Дума. Първият брой на 
вестника под негово ръководство 
излезе на първа страница  
със снимка от завършването 
на регионалната програма на 
Училището. 
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РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА

През 2008 г. Регионалната програма “Политическият дебат в Югоизточна Европа” завършиха успешно 30 
млади политици от Албания, Босна и Херцеговина, България, Македония, Сърбия,  Хърватия, Черна гора и 
Косово. В продължение на 3 курса младите лидери търсиха изтънялата връзка между политическите партии и 
гражданското общество на Балканите; учиха се да решават конфликти и водят успешни праговори; осмислиха 
опита си и обобщиха своите идеи за по-добро регионално сътрудничество в обща декларация. 

Нашият екип организира и  проведе 
обучителните курсове в Скопие, Тирана и 
София.  За пореден 6-ти път програмата 
предложи:

динамични и актуални дискуси;
среща с интересни и атрактивни лектори 
от региона и света;  
казуси от близкото минало и настоящето 
на Балканите;
интересни работни срещи в държавните 
институции на Македония, Албания и 
България;
неформални разговори “на чаша вино” 
с известни политици от региона на 
Балканите;
полезни запознанства с мрежата от 
училищата по политически науки към 
Съвета на Европа;
дърлгосрочна работа по актуални 
за региона теми и изработване на 
доклади;
изработвне на общи позиици по проблеми  
на региона на Балканите.

•
•

•

•

•

•

•

•

На чаша вино с г-н Ивица Боцевски, 
заместник министър председател на 

Македония

Дискусия с участието на Клуба на завършилите регионалната 
програма и Випуск 2008, Скопие, юли, 2008

“Това беше изключително събитие, уникално за 
региона на Югоизточна Европа – да събереш 
и свържеш млади политици от Балканите от 
различни политически партии и представители 
на гражданското общество! Всички курсове бяха 
много полезни, защото задълбочиха нашите 
познания в сферата на политическото, но и 
развиха нашите умения. Впечатляващ беше 
необичайният начин на преподаване. Но освен, 
че станахме по-умни и по-опитни, най-важни са 
контактите, които изградихме с младите хора 
от региона, които ще играят много важна роля 
за бъдещото му развитие.” 

Давор Бернардич, випуск 2008,  на регионалната 
програма ;  народен  представител  от 
Хърватската социалдемократическа партия и 
председател на младежката организация

Наши лектори през 2008г. бяха: 
Гордан Георгиев – директор на Македонското училище за политика;Светослав Малинов – народен представител, член на Програмния съвет 
на БУП; Крис Хеншоу – директор на НДИ – Македония; Проф. Георги Карасимеонов, председател на катедрата по политически науки в СУ „Св.
Климент Охридски”; Ивица Боцевски – вицепремиер на Р Македония; Илия Димовски, народен представител, ВМРО-ДПМНЕ, Випуск 2004; Зарко 
Денковски, главен секретар на Народното събрание на Р Македония; Сашо Орданоски – член на УС на Македонското училище за политика; Марияна 
Грбеша – преподавател по комуникации в Загребския университет; Ясмина Миронски – представител на агенция Франс прес за Македония; Миле 
Грубишич – общински съветник, Велика горица, Хърватия, випуск 2003; Зенан Шабанац – представител на Босна и Херцеговина в Болонската група, 
випуск 2004; Александър Петковски – програмен координатор, НДИ-Македония, випуск 2003; Олси Декови – директор на Албанското училище 
за политика; Мерита Мифтари – съветник на министъра по социалните въпроси, випуск 2005; Александра Велева – Международна организация 
на Франкофонията; Ремзи Лани – председател на Албански медиен институт; Александър Петковски – програмен координатор, НДИ-Македония, 
випуск 2003; Небойша Савия-Валха – Нансен диалг център, Босна и Херцеговина; Даниела Галович –  Нансен диалг център, Сърбия; Юлиан Попов 
– председател на УС на БУП; Йохум де Грааф – програмен директор, Институт за политическо участие, Холандия; Марияна Грбеша – преподавател 
по комуникации в Загребския университет; Кастриот Ислами – народен представител и заместник председател на албанската делегация в 
парламентарната асамблея на Съвета на Европа; Валбона Куко – директор на отдел Коориднация на международни помощи, Министерски съвет 
на Албания; Георги Пирински – председател на 40-то Народно събрание на Р България; Огнян Минчев – директор на Институт за регионални и 
международни изследвания; Весела Чернева – директор на софийския офис на Европейски съвет по външна политика; Добрин Канев – секретар 
на президента на Р България; Бойко Борисов -  кмет на София; Димитър Бечев – преподавател в Център за европейски изследвания, Оксфорд; 
Иво Христов - журналист, l’Europeo.
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В Българския парламент, ноември, 
2008

В Албанския парламент, 
октомври, 2008

В Македонския парламент, юли, 
2008

Среща с доц. Добрин 
Канев, съветник 

на Президента на 
РБългария

В Парламента на Република България младите политически и 
граждански лидери получиха своите сертификати лично от г-н 
Георги Пирински, председател на 40-тото Народно събрание. 
Сертификатите удостоверяват успешно завършена програма по 
политически мениджмънт към Нов български университет и Съвета 
на Европа.

От своя страна младите лидери подготвиха (чрез бурни и 
динамични преговори) обща декларация с идеи за подобряване 
на регионалното сътрудничество на Балканите. 

Много рядко на Балканите можем да се обединим всички в 
името на определена кауза. Този път, обаче, с участниците в 
регионалната програма от випуск 2008 на Българско училище 
за политика май почти успяхме – участниците изготвиха 
декларация, която връчиха в парламента на г-н Георги 
Пирински по време на официалната церемония за връчването 
на дипломите. Началото на декларацията звучи така:  „Всички 
ние сме взели решение да отдадем своите лични усилия за 
подобряването на живота на гражданите в нашите страни.  Всички 
ние споделяме своите идеи за сътрудничество и подобряване 
на връзките между нашите съседни народи на Балканите. 
Бидейки единни в това, работейки заедно, ние сме срещали 
много предизвикателства, и едно от тях беше пътуването из 
региона. Възпрепятствани от визови изисквания и консулски 
процедури, липса на преки маршрути и добра инфраструктура, 
и незадоволителни връзки между нашите транспортни системи, 
ние открихме, че да отидем до съседната врата и посетим най-
близките си съседи е задача, понякога авантюристична, но най-
вече изискваща търпение и здрави нерви, когато си блокиран 
на летището в някоя Централноевропейска столица или пред 
някоя консулска служба. Вярвайки в свободното движение на 
хора като една от основните ценности на Европейския съюз, 
както и че общуването между хората в Югоизточна Европа е 
единственият път към просперитета за нашите страни….”

За всички нас е особено важна подкрепата, изразена от г-н 
Пирински, към нашите  искания. Самият той пое ангажимент 
да разпространява идеите от тази декларация.
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НЯКОИ ОТ ШАМПИОНИТЕ НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА

Иван Барбалич, випуск 2007, бе назначен за посланик на Босна и 
Херцеговина в ООН; 

Лирак Челай, випуск 2004, стана съветник на вицепремиера на Косово; 

Андрия Петкович, випуск 2008, стана говорител на Либералната партия на Черна 
гора; 
Александър Дамянович, випуск 2007,  бе избран за народен представител на последните 
избори в Черна гора; 

Иван Делибашич, випуск 2003, се превърна в Брюкселски бюрократ 
и започна работа в Център за европейски изследвания; 

Бранислав Крекич, випуск 2007, стана общински съветник; 
Едвард Митевски, випуск 2006,  спечели голяма стипендия и сега учи в университета 
Нотр Дам в САЩ; 

Мерита Мифтари, випуск 2005, завърши втора магистратура във 
Великобритания и сега прилага наученото на практика като съветник 
на министъра на социалните грижи на Албания; 
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ПРОГРАМА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

Нашият екип издаде наръчник за “Изработване на политики, програми, проекти”. Книгата се 
издава с подкрепата на Европейския съюз по програма Развитие на гражданското общество 
2004 и е заключителна част от проект CSDP 2004 - Lot 1 - 019 на Българско училище за 
политика. 

През месец юли, 2008 г. поставихме началото на месечен електронен бюлетин с информация 
за дейностите на Училището и Клуба на завършилите през изминалия месец. От ноември 
започнахме да публикуваме бюлетина в електронен вариант и на английски език. 
Нашият екип изпраща бючетина до всички колеги, приятели, лектори и донори свързани 
дейностите на училището. 

“  Всички  заедно  направихме 
нещо прекрасно,  безкористно 
и  в ел и к о д у ш н о .  И з п и т а х м е 
щ а с т и е т о  д а  д а р я в а м е . ”

Ще ви разкажем нашата приказка .......

Брой 1, Юли 2008 год.

Информационен бюлетин

Завърши ТреТияТ ЛеТен универсиТеТ 
по демокрация в сТрасбург

Tретият Летен университет по демокрация, организиран 
от Съвета на Европа, се проведе от 30 юни до 4 юли в 
Страсбург. Повече от 650 представители от училищата 
по политика от страните на Балканите, Русия, и бившите 
съветски републики участваха в събитието (стр.2)

учиЛище За поЛиТика 
„вЛеЗе” в мвр

Ка лин  Славов  от 
випуск 2007 е новият 
заместник  министър 
н а  въ т р е ш н и т е 
р а б о т и . Е к и п ъ т 
на училището му 
пожелава  много 
кураж и успехи  в 
новата му отговорна мисия. (стр. 4)

Съдържание:

Новини 
(стр. 1 - 3)

 
Интервю

(стр. 4 - 5)

 Шампиони на 
месеца
(стр. 4)

 Дискусионен 
четвъртък

(стр. 6)

Предстоящи 
събития
(стр. 6)

сТарТира регионаЛна програма 2008
На 16 юли в Скопие 
за шеста поредна 
година започна 
Р е г и о н а л н а т а 
п р о г р а м а 
„Политическият 
дебат в Югоизточна 
Е в р о п а ”  н а 
Българско училище 
за политика. (стр.3)

Пред вас е първият брой на електронния бюлетин на Българско училище за политика. Чрез него ще 
ви информираме какво сме успели да свършим през месеца, какво са постигнали нашите участници 
в националната и регионалната ни програми,  какви инициативи  планира училището или Клубът на 
завършилите.  Бюлетинът ще излиза всеки месец и може да бъде намерен на интернет страницата 

на училището. 
Надяваме се, че той ще ви бъде интересен, полезен и основа за развиване на партньорства. 

От екипа на Българско училище за политика 

В с я к а  п у бл и ч н а 
личност е човек с 
добри според него 
самия намерения. 
Когато се вгледаш 
в човека отблизо 
–  дефиницията за 

“добро” се обезсмисля. Хората просто 
защитават интересите си по достъпни 
за тях начини и в това няма нищо лошо. 
(стр. 4-5)

ваЛенТина данева, 
випуск 2008

българско училище за политика стартира кампанията за набиране на 
участници в програма 2008 – 2009. информация може да намерите 

на 
www.schoolofpolitics.org  

меню/ обучения/национална програма „управленски умения” 

Брой 3, ОКТОМВРИ 2008 год.

ИнформацИонен бюлетИн

как да превърнем 
конфлИктИте в 

комунИкацИя бе темата 
на вторИя курс от 

регИоналната програма

Първи ноември е двоен празник за 

Българско училище за политика. 

Според учредителните документи, на 

тази дата се навършиха 6 години (това 

не е печатна грешка) от създаването на 

Училището. Само че випуск 2002, който 

по това време се готвеше за последния 

си курс в Страсбург, знае, че всичко 

започна много по-рано.... ... (стр. 6-9).

наш човек в оон

И в а н  Б а р б а л и ч 
о т  в и п у с к  2 0 0 7 
н а  р е г и о н а л н ата 
п р о г р а м а  н а 
У ч и л и щ е т о ,  щ е 
отстоява интересите 
на своята държава 
на международната 
сцена като посланик на 
Босна и Херцеговина 
в ООН .  (стр. 4)

Съдържание:
Новини (стр. 1 - 3)

Интервю(стр. 4 - 5)
 Шампиони на месеца(стр. 4)

Спомяте ли си? (стр. 6-9)
 Дискусионен четвъртък(стр. 10)

Предстоящи събития(стр. 10)

дИскусИонен четвъртъкЗ а  п ъ р в и  п ъ т 
д и с к у с и я т а  в 
четвъртък ”излезе” 
от уютния офис на 
училището. Интернет 
т е х н о л о г и и т е 
позволиха в нея да 
участват и колеги, 
които бяха на около 
360км. от София. За 

това и центърът на дискусията не 

бе само поставената от Тома Биков 

тема, а и вълнението, че пак сме 

заедно, въпреки разстоянието. (стр.10)

Защо на Балканите има толкова много 

нерешени конфликти? Къде да търсим 

корените им и какви са нашите възможности 

да ги решаваме и предотвратяваме? 

Докога ще живеем с миналото си 

и ще пропускаме възможностите на 

настоящето и бъдещето? ... (стр. 4) 

Как  да  продължат 
започнатото в дома за 
изоставени деца във 
Велинград бе тема на 
работната среща на  
колегите от Випуск 2008.   
(стр. 4)

вИпуск 2008 продължава... 
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учИлИщето е вече на 7 
годИнИ

Issue 4, November 2008 N e w s l e t t e r 
The Class of 2008 of the Regional 

Program Graduated Successfully

Rarely do people in the Balkans come together in the name 

of a special cause. This time, however, the participants in 

the Regional Program of the Bulgarian School of Politics 

almost succeeded in this. They prepared a Declaration for 

Regional Cooperation, which they submitted to the Speak-

er of the National Parliament, Mr. Georgi Pirinski, during 

the official ceremony at which he awarded them their Cer-

tificates for participation in the program. 

Why is the topic 

of protecting the 

environment not on 

the agenda of the 

politicians?

On Thursday, 26 Novem-

ber, we held the regular “Last 

Thursday” discussion of the 

Alumni Club of the School of 

Politics in Sofia.

The US Policy for the Balkans and the 

Role of Bulgarian Politicians

On November 18, 2008, 

in Radisson Hotel in Sofia, 

young Bulgarian politicians, 

many of whom alumni of 

the Bulgarian School of 

Politics, met with Mr. Stuart 

E. Jones, Deputy Assistant 

Secretary, Bureau of Euro-

pean and Eurasian Affairs, 

Washington. ( page 3)

The Regional Program 

of the BSoP Made the 

Headlines in “Duma”

Ivelin Nikolov, member of the 

Program Council of the Bulgarian 

School of Politics (BSoP), was 

appointed Editor-in-Chief of 

“Duma” 
newspaper. 

The first issue of the 

newspaper 
under 

his 
management 

published the pictures 

of the participants in the 

Regional Program on its 

front page. Good luck, Ivo!

We are here to remove 
barriers!

Interview with Davor Bernardić 

(Member of the Croatian Parlia-

ment), graduate of the Regional 

program “Political Debate in 

Southeastern Europe” 2008. 

(page 4)

Content:

News(pp. 1-4)Interview with Davor 
Bernardić(pp. 4-5) Do you remem-

ber?(pp. 5-7)“Last Thursday” 

Discussion Club
(pp. 8-9)
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Випуск 2008 достойно се включи в програма “Изследвания и публикации”. Техният опит, натрупан в работата с 
децата, лишени от родителски грижи от Дома във Велинград бе събран и издаден в брошура. 

Бюлетинът е публикуван на страницата 
на Училище за политика: 

http://www.schoolofpolitics.org/news_bul-
letin

“България, Балканите, Европа” бе тема на дискусия във Велико Търново на 22 март, 2008г. с участието на 
завършилите националната и регионалната програми. Специално за дискусията екипът на Училището проведе 
изследване сред политически и граждански лидери (до 35 години) от България, Румъния, Македония, Сърбия, 
Босна и Херцеговина, Хърватия, Албания и Косово. Изследването бе проведено в периода 20 февруари – 15 
март. 
Основни изводи от изследването:
1. Младите политически и граждански лидери са уморени от продължилата дълги години политическа и 
икономическа нестабилност на Балканите. За около 92% от тях историята е затворена страница. Те искат да 
живеят в проспериращи държави и вярват, че само бързата европейска и атлантическа интеграция на всички 
народи на Балканите ще доведе до спокойствие в региона. 
2. Необходими са спешни мерки за ускоряване процеса на интегриране на балканските народи в Европейския съюз 
и НАТО. Около 90% от отговорилите са убедени, че ЕС трябва да изработи обща позиция и програма, съдържаща 
конкретни дейности в балканския регион и това трябва да се случи в следващите 6 месеца. Признаването на 
Косово се интерпретира, като знак от ЕС, че започва реалната интеграция на региона. 
3. България трябва да стане адвокат на страните от Балканите пред Европейските институции и НАТО за 
ускоряване процеса на интеграция. България познава региона и най-добре може да представя балканските 
общества пред европейските институции и да защитава техните интереси.  В момента много други се опитват 
да правят това, но само България има реален шанс, стига да не го пропусне.
4. България трябва да има по-активни действия в региона и да заяви своята позиция чрез изработване на 
конкретен план за подпомагане на европейската и атлантическата интеграция на държавите от региона. 
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ИНИЦИАТИВИ С КЛУБА НА ЗАВЪРШИЛИТЕ 

1. Организирахме регионална дискусия за бъдещето на Балканите 10 дни след обявяване на независимостта 
на Косово. Дискусията бе съвместна инициатива между Клуба на завършилите Българско училище за политика 
и “Парламентарни анализи и проучвания” към 40-тото Народно събрание. Дискусията се проведе във Велико 
Търново. Участниците в дискусията се присъединиха към трагедията отнела човешки животи във Велико Търново и 
отмяната на планираните тържества , част от които бе нашата дискусия. Въпреки трагичния инцидент и деликатната 
ситуация в региона след едностранно обявената независдимост на Косово, младите политически и граждански 
лидери погледнаха в бъдещето и приеха обща декларация: 

10
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Ние, членовете на Клуба на завършилите Българско училище за политика от 
България, Сърбия, Албания, Македония, Косово, Хърватска, като организатори 
и участници  в кръглата маса „България, Балканите, Европа”, въз основа на 
опита и знанията натрупани при съвместната ни работа  искаме  от българското 
правителство и българските представители в Европейския парламент и Европейската 
комисия да предприемат конкретни мерки и подпомогнат процеса на по-бързата 
евро-атлантическа интеграция на страните от Балканите, като единствен път за 
просперитет на балканските народи. 

За това настояваме:

1. България да предприеме активни действия в  европейските институции за 
изработване на стратегия и конкретни стъпки, които ще доведат до ускорена 
политическа и икономическа интеграция на страните от региона. 

 2. България активно да подпомогне процеса на интегриране на балканските държави, 
чрез изработване на конкретен план за действие, споделяне на опит, развиване на 
съвместни проекти и инициативи. 

Ние, младите политически и граждански лидери на Балканите  вярваме, че само 
чрез диалог, основан на взаимно уважение, приемане на различието като ценност, 
можем да градим заедно общото си бъдеще. 

Това ни дава основание да заявим, че имаме силата , волята и опита да продължим 
да работим и живеем заедно за да изградим новия образ на Балканите.

Оценката на случващото се на  Балканите е задължение и отговорност на историците, 
нашето  задължение е да градим заедно общия си дом, ние имаме право на по-добро 
бъдеще!

22 март 2008 г., Велико Търново

Декларацията бе приета от 75 политически и граждански лидери от България, 
Сърбия, Македония, Албания, Хърватска и Косово , които се събраха във Велико 
Търново за да участват в дискусия „България, Балканите, Европа”.

2. Инициатива “Дискусионен четвъртък”

Всеки последен четвъртък от месеца 
се превърна в традиционна среща 
- дискусия на завършилите Българско 
училище за политика. През месец 
януари започнахме с темата за Косово 
и само два месеца по-късно се случиха 
много от нещата за които говорихме. 
През следващите месеци обсъждахме 
навлизането на бизнеса в политиката; 
мястото и ролята на политическите ПР-
и; интересите на България в региона 
на Балканите и как ги отстояваме; 
финансирането на политическите 
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11
партии, но и финансирането на медиите. 
Годишният цикъл от дискусии завърши с 
трудния въпрос: Защо опазването на околната 
среда липсва в политическото говорене?.  

Дискусиите се провеждаха в офиса на 
Училището, но това не означаваше, че в тях 
участваха само живеещите в София. Колеги от 
Бургас, Перник, Свиленград участваха редовно 
в дискусиите, а чрез интернет връзките нашите 
приятели от Разград създадоха регионален 
клуб на завършилите и макар и само с глас 
бяха най-активните участници.  

Регионалният клуб “Четвъртъчни 
дебати - Разград” участва директно чрез 

интернет конферентна връзка

3. Нова организационна и управленска структура на Клуба на завършилите. 
През месец септември Клубът на завршилите избра ново ръководство и прие промени в организационната 
структура. Всеки випуск е представен в Съвета на Клуба с трима свои членове. По един от тези представители 
участват в оперативното ръководство на Клуба, което за сега се нарича Г6, но с включване на следващия випуск ще 
стане Г7 и т.н. Новият председател на Клуба на завършилите е Соломон Бали от випуск 2006. Освен дискусиите, 
всеки последен четвъртък от месеца и разширяване на участието в тях чрез интернет връзка, новият съвет на 
клуба започна няколко нови инициативи: 

Годишни номинации и награди за отличилите се членове на Клуба и успешни обществени и граждански 
лидери в България;
Дейности за повишаване на избирателната активност на предстоящите избори за народни представители в 
Европейския и Българския парламенти;
Клубът на зъвършилите участва активно в инициативна група от водещи неправителствени органицации за 
прозрачност при провеждане на предстоящите избори, промяна в законодателството и борба с купуването на 
гласове. Инициативата се администрира от “Прозрачност без граници” - България, чийто директор завърши 
училището през 2006г. 

•

•

•

4. Работни срещи
На 18 ноември 2008 г., в хотел “Радисън”, се проведе среща на г-н 
Стюарт Джоунс, Заместник помощник-секретар в Бюрото за Европа 
и Евразия във Вашингтон, с млади български политици, голяма 
част от които бяха  от Клуба на завършилите Българско училище 
за политика. Срещата се проведе по съвместна инициатива на 
Българското училище за политика и Американското посолство в 
България. Г-н Джоунс представи основните принципи, на които се 
основава политиката на САЩ към Балканите.  Той подчерта, че 
е важно както за САЩ, така и за региона да има сътрудничество 
между държавите в региона, да се работи за стабилизиране на сигурността, и подпомагане на страните от региона 
да се включат в НАТО и Европейския съюз. В края на срещата,  г-н Джоунс подчерта две неща, които той вижда 
като много важни за младите политици: тяхната целенасочена работа за икономически и политически реформи 
във всяка една от страните на региона, както и развитие на сътрудничество между страните на основата на 
взаимни контакти, срещи, обмяна на опит, и пътувания на младите лидери. Така г-н Джоунс всъщност подкрепи 
нещо, което Училището от дълго време се стреми да насърчи и подпомогне, като провежда Регионалната 
програма за обучение на млади политически и граждански лидери от Албания, Босна и Херцеговина, 
България, Косово, Македония, Сърбия, Хърватия, Черна гора.
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7.  ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

* Прогнозен вариант на годишен баланс за 2008г. 
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8.  ВЪНШЕН ОДИТ

От 2006г. Българско училище за политика е одитирано от международната компания “Делойт”. Всяка година 
одитът се извършва през месец юли. По-долу ви предлагаме доклада за 2007г., който ще бъде заменен с 
одита за 2008г. след месец юли 2009г. 

.............................................................
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1. Организиране, участие в партньорства и подкрепяне на различни инициативи, 
свързани с повишаване на избирателната активност и информирания избор 
при гласуване за народни представители за Европейския и Българския 
парламент.
2. Включването на темите за глобалното затопляне, промените в климата и 
държавните стратегии за енергийна ефективност в програмите на политическите 
партии и мониторинг на изпълнението им след приключване на изборите.
3. Повишаване на капацитета на Училището в областта на анализа и изработване 
на публични политики, и превръщането му в ресурсен център по тези проблеми 
за политическите партии и профилирани неправителствени организации.
4. Разработване на платени програми за обучение в рамките на Нов Български 
университет. 
5. Разработване на бизнес план, който в дългосрочен период ще доведе 
до финансовата независимост и устойчивост на Българско училище за 
политика.

9.  ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ

През 2008 г. екипът на Училище за политика продължи работата по проект за повишаване на институционалния 
капацитета на организацията, финансиран от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна 
Европа. В рамките на проекта започна серия от обучения за повишаване знанията и уменията на екипа в 
областта на съвременни обучителни методи, изработване на казуси, интерактивни методи за повишаване на 
гражданската
активност и участие в политическия процес. Започна и серия от обучения за работа с компютърни програми, 
подпомагащи създаването на бази данни и управление на проекти, както и програми за уеб дизайн и предпечатна 
подготовка и изработване на брошури. 

Изработихме нова интернет страница на Училището, която дава възможност за поддържане на интернет 
дебати и дискусии, и включва елементи за дистанционна форма за подготовка на участниците в регионалната 
и националната програма. Беше създаден и Виртуален клуб на завършилите - база данни с информация за 
членовете на клуба, която позволява публикуване и търсене на информация, контакти, дискусии.

Развихме капацитет за разработване на проекти и добавихме нови партньори към мрежата от партньори на 
училището: Международната организация на Франкофоните, фондация „Жар”, асоциация „Различни и еднакви”, 
сдружение „Горичка” и Денкщат България.

Училището последователно върви в посока на превръщането си в „зелен офис”, като възприе политики за 
намаляване на изразходваната хартия, преминаване към изцяло електронна комуникация в офиса и с външни 
партньори. Предстои и въвеждането на по-обхватни инструменти за управление на околната среда, за да се 
превърне Училището в модел и водеща организация в тази сфера, за насърчаване и на други партньори и 
участници в програмите на Училището да работят по този начин. 

Обновихме офисното пространство и компютърната техника. Училище за политика вече разполага със собствен 
лек автомобил.

10.  ПЛАН ЗА 2009 г. 
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