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1. История
Българското училище за политика е основано от Дими Паница и неговата фондация "Свободна и
демократична България", Политическата академия за Централна и Югоизточна Европа, Нов
български университет и Фондация "Отворено общество" през 2001 г. През 2002 г. се открива
първата програма „Управленски умения”, в която участват политици от парламентарно представени
политически партии, народни представители, представители на общински и областни
администрации, журналисти, неправителствени организации и религиозни общности. През 2004 г.
училището открива своята регионална програма, в която участват политици от България, Македония,
Албания, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, Хърватска, Румъния и Косово. Училището
поддържа редовен контакт със завършилите националната и регионалната програма, които общо
наброяват над 500 души.
Българското училище за политика е регистрирано на 10.02.2003 г. 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. Училището се утвърди като водеща институция за
обучение на политически и граждански лидери в България и в Югоизточна Европа.

2. Управление
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 по Националната програма се подпомага
от Консултативен 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.

3. Мисия
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.

4. Цели
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;
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•
•
•

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 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.

Следвайки своята мисия и цели, основните задачи на Българското училище за политика за 2009 г.
бяха следните:
1. Екипът на Българското училище за политика да се фокусира върху инициативи, които да
осигурят устойчивост на организацията: дългосрочно финансиране, повишаване капацитета на
експертния екип и служителите и засилване на международния авторитет на училището.
2. Основна стъпка в този план е създаване на звено за развитие към Българското училище за
политика, с цел да разработва нови инициативи, които могат да привлекат средства и разширят
базата от контакти на училището, както и да разработва и реализира пилотни вътрешни проекти,
които след това да се превърнат в постоянни дейности.
3. В областта „налагане на нови теми в българското общество” (образ, който Българското училище
за политика изгражда), фокусът да бъде насочен към инициативи, свързани с промяната на
климата и енергийна ефективност, под мотото „Зелено политическо пространство”.

5. Програми
През 2009 г. Българското училище за политика работи по следните програми:
•

Национална програма «Управленски умения»

Националната програма "Управленски умения" е насочена към развитието на лидерските умения на
представители на политическите партии и неправителствени организации в България. Основната цел
на програмата е да обучи и вдъхнови бъдещите създатели и изпълнители на обществени политики, да
ги подготви с визия, знания и отговорност за ефективно управление и лидерство, основани на
върховенството на закона, спазване на човешките права, отчетност и открит диалог. Участници в
програмата са народни представители, кметове, общински съветници, представители на държавни
институции, областни администрации, неправителствени организации, медии и др.
Програмата включва практическо и теоретично обучение и дава знания и умения в множество
аспекти на демократичното управление, анализа, изработването и прилагането на публични
политики, развитие на ефективността на политическите и обществени лидери и ефективното
управление на обществените институции. От 2002 г. досега над 300 души са завършили програмата.
Много от тях заемат ключови позиции в политически партии, правителствени институции и
граждански организации и продължават активно да поддържат дейността на Училището, както и да
прилагат наученото в ежедневната си работа.
Програмата е разработена и се провежда под формата на серия от пет 5-дневни семинара годишно в
периода декември – юни. Заключителният пети семинар се организира от Съвета на Европа и се
провежда в Страсбург през юли. Завършилите програмата получават диплома за специализация от
Нов български университет и сертификат от Съвета на Европа.
Дейностите през 2009 г. бяха финансирани от програма МАТРА на холандското външно
министерство и Съвета на Европа. През 2009 г., 37 участника успешно приключиха Национална
програма 2008/2009, а за учебната 2009/2010 година бяха избрани нови 40 участника.
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Програмата за новата 2009/2010 година е следната:
- Първи курс - Национални предизвикателства и национални решения (10-14 февруари)

•

-

Втори курс - България в Европа на регионите и общините (10-14 март)

-

Трети курс - Лидерство, организация, комуникация (16-20 април)

-

Четвърти курс - България в дневния ред на Европейския съюз (26-30 май)

-

Пети курс - Летен университет по демокрация в Страсбург (28 юни - 02 юли)

Регионална програма

Програмата 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 Хърватска. Програмата включва три петдневни курса, които се
провеждат в различни държави, участващи в проекта. Осъществява се с активното участие на
Мрежата от училища по политическо обучение в Югоизточна Европа.
Регионалната програма 2009/2010г. се състои от три курса/семинара, както следва:
- курс 1 - „Лидерството и политическата ангажираност през 21 век”, 9 -13 декември 2009 г.,
Скопие, Македония;
- курс 2 - „Предизвикателствата пред младежката ангажираност и развитието на младежките
политики на Балканите: добри практики и уроци, които могат да бъдат научени”, 24-28 март
2010, Сараево, Босна и Херцеговина;
- курс 3 - „Младежките политики и перспективите пред регионалното сътрудничество на
Балканите”, юни 2010, София, България.
Успешно завършилите обучението получават диплома за специализация по „Политически
мениджмънт” от Нов български университет и Съвета на Европа. Програма 2009/2010 е финансирана
от Националния фонд за демокрация, Вашингтон и Международната организация на франкофонията.
•

Проект „Аз гласувам за Европа: българските младежи гласуват в изборите за Европейски
парламент 2009”

Основната цел на проекта е да насърчи участието на младите хора в България, на възраст 18-25
години, в изборите за Европейски парламент през 2009 г., като създаде нови модели и канали за
комуникация между младежки групи и политическите партии и кандидати за парламента, и нови
модели за мобилизиране на гласуващите в предизборния период.
За да изпълни целите си, проектът използва възможно най-голям набор от дейности и механизми,
които са характерни за комуникацията, обмена на идеи, контакти, между младите хора днес:
форматът на Facebook, чрез уебстраница и блогове, дискусионни форуми, за да се насърчи участието
на младите хора в дебати и онлайн срещи с кандидатите за европейския парламент.
Дейностите по проекта допринасят за изграждане на по-силно чувство за принадлежност към
европейската общност на българските младежи. Проектът е финансиран от програма “Младежта в
действие” на ЕС.
•

Проект „Евроатлантическата интеграция на Украйна: Пътят към демокрацията”

Българското училище за политика, в сътрудничество с Института за евро-атлантическо
сътрудничество (Киев), разработи инициатива за подпомагане на демократичната общност в Украйна
в усилията й за присъединяване на страната към евро-атлантическата общност. Тези усилия имат
дългосрочни последици за консолидацията на демокрацията и необратимостта на демократичните
процеси в Украйна, за стратегическия и геополитически баланс и стабилността в Черноморския
регион, и за икономическото развитие във вътрешен и регионален план. Идеята на проекта бе да
организира работни срещи и пресконференции, на които да бъде споделен българският опит от
интеграцията към ЕС и НАТО с украински експерти, активисти от неправителствени организации и
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по-млади политици, които имат влияние в публичния живот на тяхната страна. Крайният резултат от
тези усилия е публикуването на книга-пътеводител, която обобщава резултатите от тези срещи.
Проектът е финансиран от Черноморския тръст за регионално сътрудничество.

6. Финансиране
През 2009 г. дейностите на Българското училище за политика бяха подкрепени финансово от
програма МАТРА на холандското външно министерство; Националния фонд за демокрация,
Вашингтон; Съвета на Европа, Черноморския тръст за регионално развитие, Тръст за гражданско
общество в Централна и Източна Европа, Международната организация на франкофоните.
През 2009 г. нашият екип успя да осигури финансиране от такса за участие в Националната програма,
която е в размер на 12% от средствата, необходими за обучението на един участник. Таксата се
заплаща от участника или от организацията/партията, която представлява.

7. Дейности и постижения през 2009г.
•

Национална програма

В периода февруари-март 2009 г. се проведоха два от общо четирите курса от Националната програма
“Управленски умения” 2008/2009 г. Темите, които бяха включени в двата семинара са: Курс 1"Политики и управленски практики на местно ниво" и Курс 2 - „Политики и управленски практики на
национално ниво”.
Като лектори в курсовете участваха: доц. Таня Томова, проф. Георги Карасимеонов, Тодор Тодоров
(НПО "За земята"), Иванка Диловска (директор на Дирекция "Енергийна стратегия към
Министерство на икономиката и енергетиката), Кемал Еюп (председател на Комисията за защита от
дискриминация), Тихомир Безлов (Център за изследване на демокрацията), проф. Рандал Бейкър,
посланик Елена Поптодорова, доц. Светослав Малинов (народен представител), Екатерина
Михайлова (народен представител), Георги Близнашки (народен представител), Минчо Спасов
(народен представител), Веселин Методиев (народен представител), Милен Велчев (народен
представител) и Добрина Чешмеджиева (журналист от БНТ).
Заключителният пети семинар се проведе в Страсбург от 5 до 11 юли 2009 г. Основните теми на
Летния университет бяха свързани с 60-годишнината на Съвета на Европа и 20-годишнината от
падането на Берлинската стена. Участниците имаха възможност да чуят бивши и настоящи премиери
и министри от европейските страни, които споделиха своите виждания за важността на тези събития
за Европа и целия свят, както и да подчертаят, че предизвикателствата пред новите демократични
институции в страните от Централна и Югоизточна Европа продължават и днес. Участниците в
Летния университет обсъждаха в продължения на няколко дни и въпроси, свързани с настоящата
финансова криза, развитието на демократичните институции, глобалните изменения в климата и
нуждата от нови политически решения в тези области. Програмата на Летния университет завърши с
приемането на обща декларация от участниците, в която те потвърдиха своя ангажимент и подкрепа
към общите демократични ценности, преди всичко върховенството на закона, добро управление,
спазване на човешките права, толерантността и човешкото достойнство, зачитане на суверенността
на демократичните държави.
37 от общо 40 участника завършиха успешно Националната програма и получиха сертификат за
специализация по "Управленски умения" от Нов Български Университет и от Съвета на Европа.
•

Регионална програма

През 2009 г. беше проведен първият курс от Регионалната програма 2009/2010 г. Курсът се проведе
от 9 до 13 декември 2009 в Скопие. Участваха 32 души от Албания, Босна и Херцеговина, България,
Косово, Македония, Сърбия и Черна гора.
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Тема на курса беше лидерството и политическата ангажираност през 21 век. Участниците адресираха
принципите на отговорното лидерство в политиката, публичната администрация и неправителствения
сектор. Акцент беше поставен върху младежкото лидерство, особено по отношение на евроатлантическата интеграция и регионалното сътрудничество. В рамките на курса беше въведена и
темата за политическата коректност на Балканите. Идеята за включването на тази тема в курса на
Регионалната програма на Училището беше да се разшири обхвата на познанието за политическата
коректност сред младите политически лидери, които са основни носители на промяната в региона и
на начина, по който хората на Балканите говорят едни за други.
Сред лекторите бяха Огнян Минчев (Институт за регионални и международни изследвания), Ася
Кавръкова и Марин Лесенски (Фондация Отворено общество), Любов Минчева (СУ "Св. Климент
Охридски"), Антони Георгиев (списание Vagabond), Сашо Орданоски (телевизия Алсат-М, Република
Македония) и Ивон Величковски (Либерална партия, Република Македония). Участниците проведоха
специално организирана среща с президента на Република Македония Георге Иванов.
•

Проект „Евроатлантическата интеграция на Украйна: Пътят към демокрацията”

Основните събития по проекта включваха две работни посещения на съвместните екипи по проекта и
представяне на книгата „Евроатлантическата интеграция на Украйна: пътят към демокрацията”.
В периода 26 – 29 януари 2009 г. група експерти и представители на Българското училище за
политика посетиха Киев, Украйна. В рамките на посещението беше организирана дискусия с
участието на експерти и журналисти за представяне на книгата „Евроатлантическата интеграция на
Украйна: пътят към демокрацията”, а също така и експертна среща на българските и украинските
колеги. Аналитичните материали бяха разработени от двустранна украинско-българска експертна
група. На събитието от българска страна присъстваха Огнян Минчев, Светослав Малинов, Милен
Любенов, Деница Лозанова и Александър Политов.
На 2 април 2009г. се проведе пресконференция на тема: "Евроатлантическата и атлантическа
интеграция: пътят към демокрацията за Украйна в Националния пресклуб - БТА. Бяха дискутирани
темите за интеграцията на Украйна в ЕС и НАТО, примерът на България, а също и аспекти на
енергийната сигурност. В рамките на събитието беше представен и двуезичният пътеводител (на
английски и украински), озаглавен „Евроатлантическата интеграция на Украйна: пътят към
демокрацията”, с резултати, предизвикателства и препоръки по отношение на евентуалното
присъединяване на страната към НАТО и ЕС, опирайки се на специфичния опит на България в този
процес.
Участници бяха експерти от Украйна и България, допринесли за изготвянето на пътеводителя:
Олексий Харан, професор, National University Kyiv Mohyla Academy, Володимир Хорбач,
политически анализатор към Института за евроатлантическо сътрудничество, Олександр Макобрий,
Главен консултант в Отдела за информационна политик към Националния център за
евроатлантическа интеграция на Украйна, Георги Карасимеонов, Директор на Института за
политически и правни изследвания, Светослав Малинов, Член на Програмния съвет и Експертния
съвет на Българското училище за политика, Огнян Минчев, Директор на Института за регионални и
международни изследвания, и Милен Любенов, старши асистент към катедра „Политология” на
Софийския университет.
•

Проект „Аз гласувам за Европа: българските младежи гласуват в изборите за Европейски
парламент 2009”

На 13 март в Габрово се състоя първата национална среща-дискусия на млади хора с български
евродепутати в рамките на проекта на Българското училище за политика, посветен на изборите за
Европейски парламент - "Аз гласувам за Европа 2009". Специален гост на събитието беше г-жа
Биляна Раева, член на Европейския парламент от НДСВ/ALDE, г-н Саид Халауи, представител на
информационния офис на Европейския парламент в България и г-жа Ингрид Шикова, съветник по
комуникацията и информацията към представителството на Европейската комисия в България. Гости
и участници в дискусията бяха г-жа Маркова, Ректор на Техническия университет в Габрово и г-жа
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Маринова, директор на Априловската гимназия в града. Повече от 100 души се включиха в
събитието. Участниците бяха изключително активни и имаха възможност в продължение на два часа
да разговарят с г-жа Раева и останалите гости за ролята и значението на Европейския парламент, за
необходимостта депутатите по-активно и по-често да информират обществеността за това какво се
случва на европейската сцена и как то се отразява на всекидневието на българските граждани, как
младите хора да се въвлекат по-ефективно в политическия процес. Всички предложения и идеи от
тази среща бяха обобщени и изпратени към новите представители на България в Европейския
парламент.
На 7 април във Велико Търново в сградата на Европейския информационен център "Европа
директно” се проведе обществен форум посветен на изборите за Европейски парламент 2009. Той се
организира от Българско училище за политика, съвместно с Центъра за модернизиране на политики,
Европейския информационен център "Европа директно" - Велико Търново, и портал "България." На
срещата присъстваха студенти от града, неправителствени организации и журналисти.
На 10 април в Благоевград се проведе третата поредна среща, посветена на предстоящите европейски
избори. Гости на срещата бяха евродепутат Душана Здравкова, Антоанета Миленкова (Клуб на
завършилите Училище за политика), представители на портал „Европа” – Мария Николова и
Тихомира Трифонова. Участниците в срещата – представители на община Струмяни и Гоце Делчев –
споделиха своите позиции и мнения за предстоящите европейски избори, за желанието и апатията на
младежите да участват в политическия живот. Те предложиха и идеи как българските депутати в
европейския парламент най-ефективно да комуникират с гражданите и да ги информират за тяхната
работа. Евродепутат Здравкова сподели нейния опит от последните две години и насърчи младите
хора активно да се включват със свои идеи и свои инициативи в подобряването на връзката между
техните избиратели и гражданите.
На 3 юни, в хотел „Марица” в Пловдив се състоя заключителната среща по проекта „Аз гласувам за
Европа: българските младежи гласуват в европейските избори 2009”, под надслов „Разнообразни и
равни.”
•

Инициативи със завършилите

През 2009 г. продължиха месечните публични дискусии „ Последен четвъртък на месеца” на
завършилите Училището за политика. Дискусионните материали от тези срещи са публикувани на
интернет страницата и са разпространени чрез електронния месечен бюлетин на училището.
Завършилите организираха и първата годишна церемония за политик на годината „Бялата лястовица”.
Номинирането и гласуването се проведоха online, а церемонията по награждаването се състоя през
месец март 2009г. в гр. Велинград. Първа награда получи г-н Минчо Спасов за цялостен принос към
българската политика.
•

Международни инициативи

На 20 май 2009 г. в сградата на Народното събрание се проведе дискусия на тема "България в
Европейския съюз - перспективи за следващите 5 години". Информационният офис на Съвета на
Европа в България и Българско училище за политика в партньорство с 40-то Народно събрание
отбелязаха 60 години от създаването на Съвета на Европа.
През август 2009 г., програмния директор на училището участва в срещата с директорите на
училищата по политически науки, която се проведе в Киев, Украйна. По време на срещата се
проведено и обсъждане с Управляващата група на регионалната програма за предстоящите дейности
по тази програма на училището.
На 24 септември 2009г. в Центъра за култура и дебат „Червената къща”, гр. София се проведе
колоквиум с международно участие „Политическата коректност: границите между допустимото и
недопустимото”, организиран от Българското училище за политика и списание „Факел” със
съдействието на Международната организация на Франкофонията Основни теми за публично
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обсъждане бяха „Политическа етика и гражданско общество”, „Политическа коректност и
нравственост”, „Политическата коректност срещу дискриминационен език”.
•

Организационно развитие

През 2009 г. екипът на Училище за политика продължи да работи за трета година по проект за
повишаване на институционалния капацитета на организацията, финансиран от Тръстa за гражданско
общество в Централна и Източна Европа. В рамките на проекта:
- създадохме звено за развитие в училището;
- обновихме интернет страницата на училището;
- въведохме програма за обучение на обучители;
- разработихме нов тип наръчници за участниците в националната програма;
- организирахме публични дискусии с участието на Клуба на завършилите БУП;
- Публикувахме рекламни и образователни материали на училището.
Беше разработена концепция за развитие на Българско училище за политика за периода 2009- 2014 г.,
както и концепция за разширяване на обхвата на Регионалната програма, които бе представена на
Борда на Управителния съвет на училището през месец юли 2009 г.
В края на 2009 г. бе осъществено обновяване на екипа на училището, със следните нови членове:
- Ирина Алексиева бе избрана за Изпълнителен директор на Българско училище за политика;
- Мария Герчева бе назначена за директор “Развитие”;
- Георги Камов бе назначен за координатор на Националната програма и комуникацията със
завършилите.

8. Събития
През периода 1 януари 2009 г. – 31 декември 2009 г. Българското училище за политика осъществи
следните по-значими събития:
Януари 2009
•

В периода 26 – 28 януари 2009 г. група експерти и представители на Българското училище за
политика посетиха Украйна във връзка с провеждането на дейности по общ проект на Училището
и Института за евроатлантическо сътрудничество, Киев
Февруари 2009

•

От 08.02.2009 до 13.02.2009 в хотел Двореца, Велинград се проведе Курс 2 от Националната
програма: „Политики и управленски практики на местно ниво”.
Март 2009

•

•
•

На 9 март 2009 г. председателят на Европейския парламент Ханс-Герт Пьотеринг приветства
партньорството между Народното събрание и Регионалната програма на Българското училище за
политика. В писмо до председателя на Народното събрание Георги Пирински той отбелязва, че е
изключително впечатлен от целите и ангажимента на това партньорство по отношение на
регионалното сътрудничество и европейското бъдеще на региона.
В петък, 13 март, в Габрово се проведе първият обществен форум, посветен на предстоящите
избори за Европейски парламент.
В периода 22-26 март в хотел Двореца, Велинград се проведе Курс 3 от Националната програма:
„Политики и управленски практики на национално ниво”.
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Април 2009
•
•
•
•

На 2 април се проведе пресконференция на тема "Евроатлантическата и атлантическа интеграция:
пътят към демокрацията за Украйна.
На 7 април във Велико Търново в сградата на Европейския информационен център "Европа
директно” се проведе обществен форум посветен на изборите за Европейски парламент 2009.
На 10 април в Благоевград се проведе третата поредна среща, посветена на предстоящите
европейски избори, в рамките на проекта „Аз гласувам за Европа” на Българското училище за
политика.
В периода 26-30 април в хотел Двореца, Велинград се проведе Курс 3 от Националната програма:
„България в европейския и глобален политически процес”.
Май 2009

•

На 20 май в сградата на Народното събрание се проведе дискусия на тема "България в
Европейския съюз - перспективи за следващите 5 години". Информационният офис на Съвета на
Европа в България и Българско училище за политика в партньорство с 40-то Народно събрание
отбелязаха 60 години Съвет на Европа.
Юни 2009

•

На 30 юни в Габрово се проведе обществен дебат „За да има избор” с представители на
гражданското общество и бизнеса в Габрово, организиран от Училище за политика и Европа
Директно - Габрово.
Юли 2009

•
•

От 6-ти до 11-ти юли Випуск 2009 на Българско училище за политика участва в четвъртия Летен
университет по демокрация, който се организира от Съвета на Европа в Страсбург.
В сряда, 3 юни, в хотел „Марица” в Пловдив се състоя заключителната среща по проекта „Аз
гласувам за Европа: българските младежи гласуват в европейските избори 2009”. Срещата се
организира от Българско училище за политика и сдружение „Разнообразни и равни.” На срещата
присъстваха Мирослав Попов, заместник председател на НССЕДВ и Евелина Досева, експерт в
дирекция „Етнически и демографски въпроси”.
Август 2009

•

В гр. Киев, Украйна се проведе годишната среща на директорите на училищата по публични
политики, включени в мрежата към Съвета на Европа.
Октомври 2009

•

На 12 Октомври Ирина Алексиева зае позицията Изпълнителен директор на Българското училище
за политика
Декември 2009

•

На 2 декември 2009 г. Българското училище за политика представи своя нов изпълнителен
директор Ирина Алексиева на коктейл в хотел Шератон, където бяха поканени политици,
дипломати, представители на гражданското общество и медиите.
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•

От 9 до 13 декември в Скопие се проведе първият курс от Регионалната програма на Българското
училище за политика за 2009/2010 година. Участваха 32 души от Албания, Босна и Херцеговина,
България, Косово, Македония, Румъния, Сърбия и Черна гора.

9. Профил на участниците в обучението
Национална програма
Випуск
2009
2007
2006
2004
2003
2002

жени
38%
44%
65%
48%
40%
40%

мъже
62%
56%
35%
52%
60%
60%

Випуск

Изборни
длъжности

2009
2007
2006
2004
2003
2002

18%
14%
40%
38%
34%
46%

Общ брой
37
48
48
44
44
44
Държавна, областна и
общинска
администрация
24%
21%
14%
34%
25%
26%

Випуск

София

Извън София

2009
2007
2006
2004
2003
2002

62%
51%
38%
32%
34%
37%

38%
49%
62%
68%
66%
63%

Партийна
администрация
29%
39%
18%
12%
6%
5%

От политически
партии
71%
75%
75%**
72%*
72%
72%

НПО,
журналисти,
независими
29%
26%
28%
16%
35%
23%
Гражданска квота
29%
25%
25%
28%
28%
28%

През 2009 г. участници в Националната и Регионална програма на училището заеха отговорни
позиции в управлението на страната:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Йорданка Фандъкова випуск 2009 - кмет на Столична община:
Антон Кутев, випуск 2004 – депутат;
Белгин Шукри, випуск 2002 - депутат;
Димчо Михалевски, випуск 2002 - депутат;
Ивелин Николов, член на Консултативния съвет БУП - депутат;
Кирил Добрев, випуск 2005 - депутат;
Корман Исмаилов, член на Консултативния съвет БУП - депутат;
Корнелия Нинова, випуск 2004 - депутат;
Мая Манолова, випуск 2005 - депутат;
Моника Панайотова, випуск 2009 - депутат;
Живко Тодоров, випуск 2008 - депутат.
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10. План за следващ период
Съгласно разработената концепция за развитие на училището до края на 2010 се предвижда:

•

Организационно развитие
- Формиране на нов екип на училището
- Обновен уебсайт и систематизиране на информацията в него
- Създаване на профили на училището и на завършилите в социални мрежи като
Facebook и Twitter
- Засилено присъствие в електронни и печатни медии
- Формиране на екип за работа по проекти, свързани с климат и енергетика

•

Национална програма
- Успешно начало, развитие и приключване на Национална програма 2009/2010
- Анализ и оценка след приключване на Национална програма 2009/2010 и
подготовка на новата Национална програма 2010/2011
- Създаване на нов орган за работа с политическите партии по Националната
програма
- Формиране на нов екип от модератори
- Въвеждане на групови домашни задачи за участниците в програмата
- Засилено въвеждане на нови теми в програмата, като климат и енергетика
- Развитие на интерактивните елементи от програмата – работа по групи, казуси,
групови и team building игри
- Активна работа с общността на завършилите

•

Регионална програма
- Успешно развитие и приключване на Регионална програма 2010
- Обсъждане на бъдещата Регионална програма 2010/2011 на среща на Regional
Steering Group
- Активна работа с общността на завършилите

•

Проекти
- Изработване на на пакет от платени програми
- Проучване на възможностите за по-близка работа с Нов български университет
- Проучване на възможностите за по-близка работа с политическите фондации на
европейско ниво
- Идентифициране на нови източници на финансиране за Националната и
Регионалната програма

11. Финансово състояние
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Финансово
състояние

Ограничени
(от проекти)

Неограничени
( от такси за
обучение)

Общо за 2009г.

Общо за 2008г.

Приходи
Разходи

519 031

40 000

559 031

871 905

Преки разходи за дейността

491 779

40 000

531 779

738 129

Административни разходи

78 004

78 004

75 556

Общо разходи за дейността
Нетен резултат

569 783
-50 752

40 000
0

609 783
-50 752

813 685
58 220

Нетен паричен поток
Паричен баланс от минали
периоди
Паричен баланс за следващ
период

-253 429

0

-253 430

55 831

337 803

281 972

84 374

337 803

337 803
84 374

0

Баланс
БАЛАНС КЪМ 31.12.2009г.

2009г.

2008г.

Дълготрайни материални активи
Актив
Длъжници

31 141

36 902

1 966

500

Налични средства*

84 374

337 803

8 118

9 145

78 222

329 158

109 363

366 060

Кредитори за период по-малък от 1 година
Нетни активи
Общо нетни активи
Представени в:

*Наличните средства са по проекти, планирани да бъдат осъществявани през 2010г.

Видове разходи през 2009 година

Разходи за
оборудване
0,4%

Административни
разходи
12,4%

Програмни
разходи
87,2%
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