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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 2010 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 
служителите и засилване на международния авторитет на училището.  

2. 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 и проекти 
 
През 2010 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 публични 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 близо 350 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 октомври – юни. Заключителният пети семинар се организира от Съвета на Европа и се 
провежда в Страсбург през юли. Завършилите програмата получават сертификат за професионална 
квалификация по политически мениджмънт от Нов български университет, както и 30 
университетски кредита, които могат да бъдат ползвани в магистърската програма по политически 
мениджмънт в Нов български университет. Те получават също и сертификат за участие в Летния 
университет по демокрация, издаден от Съвета на Европа.  

 
Дейностите през 2010 г. бяха финансирани от програма МАТРА на холандското външно 
министерство и Съвета на Европа. През 2010 г. поради промени в училището, програмата започна със 
закъснение, като в рамките на годината се проведоха и петте семинара от учебната 2009/2010 година 
и 40 участника успешно приключиха национална програма. За учебната 2010/2011 година бяха 
избрани нови 43 участника, които до края на 2010 година завършиха два от семинарите. 
 
Семинарите, проведени през 2010 година, са: 
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Национална програма 2009/2010 
- курс 1  „Национални предизвикателства и национални решения” - 10-14 февруари 2010, Правец 
- курс 2 „България в Европа на регионите и общините” - 10-14 март 2010, Правец    
- курс 3 „Лидерство, организация, комуникация” - 16-20 април 2010, Правец    
- курс 4 „България в дневния ред на Европейския съюз” - 26-30 май 2010, Правец    
- курс 5 - Летен университет по демокрация - 28 юни - 02 юли 2010, Страсбург 
 
Национална програма 2010/2011 
- курс 1 - „Лидерство, организация, комуникация” -  27 – 31 октомври 2010, Правец 
- курс 2 - „Регионално развитие и местно самоуправление” - 8 – 12 декември 2010, Правец  
 
 
• 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. 
 
През 2010 година 32 участника завършиха успешно регионалната програма. През годината бяха 
организирани два от курсовете за учебната 2009/2010 година и един от курсовете за учебната 
2010/2011 година.   
 
Курсовете, проведени през 2010 г., са:  
 
Регионалната програма 2009/2010 
- курс 2 - „Предизвикателства пред младежкото участие и младежките политики на Балканите: 

добри практики и научени уроци” – 24 - 28 март 2010, Сараево, Босна и Херцеговина 
- курс 3 – „Младежки политики и перспективи за регионално сътрудничество на Балканите” - 17 - 

21 юни 2010, София 
 
Регионална програма 2010/2011  
-    курс 1 - „Политическо лидерство и устойчиво развитие”, 10-14 ноември 2010, Дуръс, Албания  
 
Успешно завършилите обучението получават сертификат за професионална квалификация от Нов 
български университет и кредити, които могат да ползват в магистърски програми на университета. 
Програма 2009/2010 е финансирана от Националния фонд за демокрация, Вашингтон, Програма 
"Изток–Изток: Партньорство отвъд границите" на „Отворено общество” и Съвета на Европа. Първият 
семинар от регионалната програма 2010/2011 е проведен с финансовата подкрепа на Международната 
организация на франкофонията.  
 

• Проект „Зелена“ стъпка напред: за нова ангажираност и отговорност към околната среда 
на българските политици” 

Основната цел на проекта е да се насърчи промяна в мисленето и поведение на политическите партии 
и техните представители в Народното събрание, отговорни за изработването на законодателство за 
осъществяването на политики за устойчиво развитие.  Проектът е разработен въз основата на анализ 
на досегашната работа на държавните институции и министерства, ангажирани с проблемите на 
енергийната ефективност  и устойчивото развитие. Анализът показва нужда от политически действия 
в няколко посоки: 

• критична оценка на съществуващите стратегически документи, насочени към намаляване на 
въглеродните емисии и популяризиране на използването на алтернативни източници на 
енергия, 
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• промяна на подходите при създаване на политики на национално ниво и местно ниво, така че 
да се отчитат всички аспекти на измененията в климата и да се интегрират изисквания новите 
законодателни инициативи да са съобразени с това, 

• оценка на въздействието на промените в климата върху човешките ресурси и тенденциите за 
производителност на труда и заетостта на страната, фокус върху придобиване на „зелени” 
умения и „зелени” професии, 

• обща промяна на нагласите и досегашните навици и практики на обществото за  прилагане на 
енергийно ефективни решения в потреблението на енергия. 

Чрез този проект Българското училище за политика допринася за установяване на нов тип 
управленски умения и законодателен процес, който да изисква систематична оценка на 
потенциалното икономическо, социално и екологично въздействие на всички законодателни 
инициативи. Чрез него училището подпомага промяна в законодателните действия на парламента, 
така че съобразяването с последиците от измененията на климата да се превърне и в основен стандарт 
при решения за дългосрочни инвестиционни планове на национално и местно ниво. Той допринасяме 
и за повишаване на личната отговорност и ангажимент на всеки член на парламента и на състава на 
парламентарната администрация към опазване на околната среда и енергоспестяващо поведение. 

Проектът се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство.   

• Проект „Медиите в България в подкрепа на политически мерки за ограничаване на 
климатичните промени” 

Проектът е насочен към медиите и е свързан с реалностите на измененията на климата в света 
и отговора, който държавите трябва да дадат, за да се смекчат и забавят последиците от тези 
изменения в икономически, социален, и политически план. Обсъждането, изработването и 
ефективното прилагане на законодателни инициативи и механизми на национално ниво в тази област 
може да се постигне с поемането на конкретни ангажименти от политическите сили и чрез системен 
последващ контрол върху тяхното изпълнение. Този контрол може да бъде оказван ефективно от 
гражданското общество и медиите, които в голяма степен формират позициите на обществото по тези 
теми. 

Същината на проекта е редактори и водещи журналисти в основните български медии да 
получат базово обучение за значимостта на темата, за начините на нейното отразяване, за надеждните 
източници на информация, както и да се срещнат с известни политически фигури, учени и активисти 
от България и света, работещи в областта на климатичните изменения. Предоставяйки експертна 
информация на журналистите и развивайки умения у журналистите да анализират тази информация, 
те могат да провокират нагласите на политиците и обществото в България, и по този начин да оказват 
необходимия натиск климатичните изменения да станат приоритетни в дневния ред на 
правителството. 

Проектът се финансира от Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд.  

• Проект „Млади лидери в подкрепа на социалната интеграция на децата от домовете” 
 
Целта на проекта е да подкрепи усилията на общността на завършилите при работата им с три 
социални дома в градовете Велинград и Стара Загора и в с. Видраре. Основните дейности са свързани 
със създаването на арт студия и работни групи, в които децата да придобиват умения, необходими им 
за бъдещата им реализация, както и да поддържат непрекъснати контакти с общността на 
завършилите, което е важно за тяхната социализация.   
 
Той се финансира от независимата благотворителна организация Бонита тръст.  
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• Проект „Обучение на група представители на политически партии, администрация, 
граждански организации и медии от Африка” 

 
Целта на проекта е да подпомогне изграждането на училище за политика в Африка, като предаде на 
представители на 6 африкански държави - Бенин, Централноафриканска република, Камерун, Гвинея, 
Мароко и Мавритания,  уникалния опит на Българското училище за политика в обучението на 
представители на различни политически партии и граждански организации в дух на толерантност, 
плурализъм и информиран дебат.  Създаването на такова африканско училище за една или група 
държави би насърчило развитието на консенсусно мислене, лидерство и умения за ефективно 
управление сред африканските политици, парламентаристи и представители на гражданското 
общество и медиите. Това би дало възможност на България като цяло и конкретно на Българското 
училище за политика да споделят своя опит в изграждането на подобни ценности и умения. 
Проектът се финансира от Международната организация на франкофоните. 
 

• Грант за развитие на Българското училище за политика 
 
Целта на проекта е да засили институционалния капацитет на Българското училище за политика и да 
подкрепи неговите възможности за разпространение на нова култура на политическо и гражданско 
лидерство в страната. Проектът предвижда да се подобри организационния капацитет на училището, 
да се засили капацитета му за привличане на финансов ресурс, да се развият нови интерактивни 
методи на преподаване и система за обучение на обучителителите и модераторите в училището, 
както и училището да развие вътрешен изследователски капацитет за подкрепа на обучението на 
политическите и граждански лидери.    

Основните дейности са свързани с разработването на нови наръчници за курсовете в националната 
програма на училището, както и с въвеждането на нови интерактивни методи за преподаване. 
Проектът вклъчва също публикуване на образователни и промоционални материали, разработване на 
програма за обучение на обучителите и модераторите, организирането на публични дискусии 
съвместно с общността на завършилите. Предвижда се обновяване на интернет страницата на 
училището. 

Проектът се финансира от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа 

 
 
6. Финансиране 
 
През 2010 г. дейностите на Българското училище за политика бяха подкрепени финансово от 
програма МАТРА на холандското външно министерство, Съвета на Европа, Тръстът за гражданско 
общество в Централна и Източна Европа, Националния фонд за демокрация, Вашингтон, 
Международната организация на франкофоните, Програма "Изток–Изток: Партньорство отвъд 
границите" на „Отворено общество”,  Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд, 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.   
  
През 2010 г. общият размер на финансирането, включително и таксите за програмите, е в размер на 
709 064 лева. 
 
7. Дейности и постижения през 2010г.  

 
• Национална програма  
 
През 2010 година бяха проведени всички пет курса от Националната програма „Управленски умения” 
2009/2010  и два от курсовете от Националната програма „Управленски умения” 2010/2011 година.  
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За първи път националната програма започна с дианостичен тест, разработен съвместно с тестовия 
център на Нов български университет. Целта на теста бе да установи средното равнище на групата, 
което да послужи като ориентир на какви знания и умения трябва да бъдат научени участниците.  
 
През 2010 година акцент в програмата бе поставен върху практическите занятия в рамките на 
малките групи и работата върху конкретни казуси и обучителни задачи. Практически всяка 
теоретична лекция бе следвана от работа в малките групи върху обучителна задача. Целта бе 
участниците в програмата да търсят практикоприложни решения на проблеми, важни за обществото 
ни, и да създават конкретен продукт – напр. модел на публична политика. Работата в малките групи 
бе водена от новосформиран екип от професионални модератори.  
 
Новост в програмата бяха дискусиите с участието на представители на различните политически сили 
– кметове, областни управители, общински съветници, депутати. По време на курса за националните 
политики се състояха две такива дискусии, а в рамките на курса за регионални политики бяха 
проведени три дискусии, които предизвикаха засилен интерес и активно участие на курсистите.  
 
За първи път бе въведена практиката за изработването на групови домашни работи между курсовете, 
която доведе до отлични резултати – създаване на стратегия за нисковъглеродно развитие на община 
Слатина и на модел за работа с децата от Центъра за временно настаняване на деца във Велинград. 
Други особено важни теми, върху които работиха участниците в програмата бяха модела на 
пенсионна реформа и „за” или „против” вдигане на пенсионната възраст в България, както и на какви 
принципи трябва да се опре програмирането на средставата за следващия програмен период на ЕС – 
2014 – 2020 година.  
 
Училището възстанови практиката в рамките на Националната програма да работи с политическите 
фондации у нас, като по време четвъртия курс от учебната 2009/2010 година бяха организирани 
съвместни панели с фондациите „Фридрих Еберт” и „Конрад Аденауер”.  
  
Темите на петте курса за учебната 2009/2010 година бяха:  
• 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) 
  
Като лектори и водещи на панели в курсовете на учебната 2009/2010 година участваха: Огнян 
Минчев, Андрей Райчев, Кирил Вълчев, Даниел Митов, Цветомир Паунов, Димчо Михайлевски, 
Корман Исмаилов, Румяна Коларова, Юри Асланов, Боряна Димитрова, Лъчезар Богданов, Кирил 
Желев, Алиосман Имамов, Любомир Дацов, Георги Киряков, доц.Татяна Буруджиева, Димитър 
Найденов, Цветанка Ризова, Бойко Василев, Петър Карабоев, Милко Ковачев, ст.н.с.Христо Христов, 
Антоний Гълъбов, Живко Георгиев, Калин Първанов, Виктор Николаев, Иван Тотев, Людмил 
Веселинов, Себихан Керим, Цветанка Йотина, Борислав Цеков, Тодор Ялъмов, доц.Милена 
Стефанова, Васил Радойновски, Стефан Иванов, Ергин Емин, Минко Казанджиев, Найден 
Зеленогорски, Прошко Прошков, Ремзи Осман, Здравко Сечков, Ивайло Йонков, Иван Нейков, Илия 
Перчинков, Пламен Църноречки, Янко Станев, Боян Захариев, Йофум де Грааф, Лизет Декер, Арман 
Бабикян, проф.Веселин Благоев, Еленко Еленков, Владимир Петков, Ренева Венева, Иван Здравков, 
Никола Йорданов, Венцеслав Панчев, Ивелин Николов, доц.Антоний Тодоров, Светла Петрова, Ася 
Кавръкова, Румяна Желева, Добрин Канев, Марк Мейнардус, Светослав Малинов, Виолета 
Симеонова-Станичич, Станимир Илчев, Илияна Йотова, Фелиз Хюсменова, Петя Ставрева, Зинаида 
Златанова, Георги Ганев, Любомир Дацов, Томислав Дончев, Екатерина Карамфилова, Маринела 
Петрова, Моника Панайотова, Ивайло Калфин и Андрей Ковачев 
 
Гости на програмата в рубриката „30 минути в компанията на...” бяха Дими Паница, Красимир 
Ангарски, Меглена Кунева, Юлиан Попов, Гиньо Ганев, Весела Чернева, проф.Богдан Богданов, 
Н.Пр. Джеймс Уорлик, Цецка Цачева.  
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В рамките на програмата се проведе и станалата традиционна благотворителна вечер,  като със 
събраните средства от благотворителния търг бяха подпомогнати три дома за деца – във Велинград, 
Стара Загора и с.Видраре.  
 
Заключителният пети семинар се проведе в Страсбург от 28 юни до 2 юли 2010 г. Основните теми на 
Летния университет бяха свързани с кризата на лидерството. Участниците 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. 
 
40 участника завършиха успешно Националната програма и получиха сертификат за специализация 
по "Управленски умения" от Нов Български Университет и от Съвета на Европа.  
 
Преди започването на Националната програма 2010/2011 година по решение на Управителния съвет 
бяха разработени насоки на развитие на програмата. Документът, съгласуван с департамента 
„Политически науки” на Нов български университет, съдържа целите на програмата, знанията и 
уменията, които развива тя, обучителните подходи, примерните теми за курсовете. Предвижда се въз 
основа на вече натрупания опит в обучението на българската политическа общност, в рамките на 
Националната програма да бъде изграден механизъм за изготвяне на практически решения на 
конкретни обществени проблеми.  
 
През октомври се състоя първият курс от учебната 2010/2011 година на тема „Лидерство, 
организация, комуникация”, а през декември се проведе  и вторият курс на тема „Регионално 
развитие и местно самоуправление”.   
 
Като лектори и водещи в първия курс участваха: доц. Анна Кръстева, Георги Ангелов, доц.Иванка 
Мавродиева, Ивелин Николов, Лизет Декер, Людмила Векова, Пламен Димитров, Саша Безуханова, 
Светла Петрова, Светла Стоева, министър Сергей Игнатов, Таня Кметова. 
Гости бяха: Филип Димитров и Юлиан Попов. 
 
За втория курс през декември с акцент върху регионалните политики лектори, водещи и гости са: 
Неда Кристанова, Антоний Гълъбов, Живко Георгиев, Калин Първанов, Радан Кънев, Димитър 
Горов, Злати Живков, Галина Асенова, доц.Милена Стефанова, Владимир Шопов, Васил 
Радойновски, Гинка Чавдарова, Ергин Емин, Стефан Иванов, Прошко Прошков, Станислав Благов, 
Веселин Златев, Антоанета Цонева, зам.министър Евгени Ангелов, Тодор Галев, Огнян Траянов, 
Здравко Сечков, Даниела Желязкова, Найден Зеленогорски, Малина Едрева, Йохум де Грааф, Лизет 
Декер, Дора Янкова, Арман Бабикян, .  

В средата на месец ноември се проведе Програмна работна среща на Българското училище за 
политика и представители на водещи граждански организации. Сред тях бяха Тръстът за гражданско 
общество в Централна и Източна Европа, Институт „Отворено общество”, Програма „Достъп до 
информация”, „РискМонитор”, Институт за пазарна икономика, „Горичка”, „За Земята”, Европейски 
институт, Институт за развитие на публичната среда, Институт по енергетика, Посолство на Кралство 
Холандия и др. Участниците в срещата обсъдиха основните проблеми и предизвикателства, пред 
които са изправени българските граждански и политически лидери. Те дискутираха как гражданските 
организации могат да влияят върху процеса на формулирането на политики, какви продукти би 
трябвало да „произвеждат” и доколко са в състояние да подпомогнат политиците да се ориентират 
във все по-големия поток от информация. Обсъдена бе и темата дали гражданските организации 
могат да застанат пред младите политически лидери и да ги убедят в предлаганите от тях идеи и, ако 
не могат – защо.  

На срещата бе представена инициативата на Българско училище за политика „100-те книги на 
българския лидер”, чиято цел е да събере отворен списък на книги и публикации в областта на 
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лидерството и да провокира желанието на настоящите и бъдещи лидери за продължаващо учене и 
личностно развитие.   

В рамките на проекта по програма МАТРА бе издадена и книгата „Световните религии и 
демокрацията” -  четвъртата поред антология от Библиотеката на Българското училище за политика.  

• Регионална програма 
 
През 2010  г. бяха проведени втори и трети курс от Регионалната програма 2009/2010 г. Курсовете се 
проведоха в Сараево, Босна и Херцеговина, от 24 до 28 март 2010г. и в София - от 17 до 21 юни 2010 
година. Участваха 32 души от Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Македония, Сърбия, 
Хърватска и Черна гора.  
 
Тема на втория курс беше „Предизвикателства пред младежкото участие и младежките политики на 
Балканите: добри практики и научени уроци”. Семинарът бе открит от Мирослав Живанович, 
зам.кмет на Сараево. В неговите рамки се състоя симулация на Балкански парламент, по време на 
който представител на всяка от 8-те държави изнесе презентация за младежките политики в 
собствената си страна. Представянията бяха последвани от дискусия за общото и различното в 
младежките политики на Балканите, както и за това какво би трябвало да предприемат 
правителствата в бъдеще. По време на курса бяха разгледани темите за политиките за младежта като 
публични политики, за институционалните измерения на младежките политики – младежки 
организации, правителствени структури, университети, както и за политиките за младежта на местно 
и регионално равнище.  Лектори в него бяха Емина Бузинкич (директор на Хърватска младежка 
мрежа), Ян Куленович (изпълнителен директор на Младежка информационна служба на Босна и 
Херцеговина), Амила Карачич (Министерство на гражданските дела на Босна и Херцеговина), Елдар 
Сарайлич (експерт за Босна и Херцеговина към Робърт Шуман център в Европейския университетски 
институт). Участниците се срещнаха със заместник министър-председателя и министър на младежта, 
културата и спорта Гаврило Граховац.  
 
Третият семинар, който се проведе в София, постави акцент върху темата за младежките политики и 
перспективи за регионално сътрудничество на Балканите. Той започна със срещи в Народното 
събрание, в които участваха Моника Панайотова и  Живко Тодоров, както и с посещение в 
президенството, където домакин беше д-р Добрин Канев, съветник на президента. Лектори в рамките 
на курса бяха Светослав Малинов (член на Европейския парламент), Ася Трайчева (Министерство на 
външните работи), Зенан Шабанац (Сараевски университет, Босна и Херцеговина), Н.Пр. Джефри 
Кийтинг (посланик на Ирландия), проф. Атанас Гочев (УНСС). Сред разглежданите теми бяха 
разширяването на ЕС и перспективите за членство на държавите от Балканите, Болонския процес и 
как се справят балканските страни, свободата на придвижване и възможните политики за „обръщане” 
на изтичането на мозъци, застъпничеството и лобирането като инструменти на публичната политика.  
 
На церемония в Нов български университет сертификати на успешно завършилите връчи 
зам.председателят на 41-то Народно събрание Георги Пирински. 
 
За първи път през 2010 г. регионалната програма завърши с изработването на общ документ – Бяла 
книга за младежките политики на Балканите.  
 
В рамките на програмата се състоя и заседание на Работната група по регионалната програма 
(Regional Steering Group), в която участват представители на училищата за политически науки от 
региона и представители на завършилите регионалната програма. По време на заседанието бяха 
обсъдени насоките за развитие на програмата в бъдеще и основната тема за регионалната програмата 
2010/2011 година – политиките за устойчиво развитие. Дискутирани бяха и идеи за промени в 
механизма на подбор на кандидатите за програмата.  
 
През годината бе разработен нов механизъм за подбор на кандидатите за Регионалната програма, в 
който активно бяха включени представители от завършилите училището от 8-те държави и членовете 
на Работната група по регионалната програма.  
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През ноември започна и Регионалната програма 2010/2011. Курсът на тема „Политическо лидерство и 
устойчиво развитие” се проведе от 10-14 ноември 2010 г. в Дуръс, Албания. Курсът постави акцент 
върху принципите на отговорното лидерство в политиката, публичната администрация и 
неправителствения сектор през призмата на политиките за устойчиво развитие, както и върху  
характеристиките, които трябва да притежава съвременният лидер, за да се справи с 
предизвикателствата пред политиките за устойчиво развитие на държавите.  В курса бяха разгледани 
добрите практики на отговорно лидерство, критериите за устойчивост, отчетност и прозрачност в 
политическия мениджмънт, ролята на партиите, лидерите, медиите и гражданите при определяне на 
дневния ред на обществото, пътищата за постигане на консенсус между различните виждания за 
устойчиво развитие, европейските политики в тази сфера.  
 
Сред говорителите бяха Ади Краста (преподавател по публични комуникации в Университета в 
Прищина и един от лидерите на общественото мнение в Албания), Хармут Пуернер (директор на 
дирекция в представителството на OSCE в Албания), Джуна Милука (преподавател в University of 
New York, Tирана, и бивш икономически съветник на министър-председателя на Албания), Ено 
Нджела (ръководител на екип UNDP - Албания),  Албан Бала (Институт за връзки с обществеността, 
Албания), Бернард Зенели (изпълнителен директор на Brain Gain Programme на UNDP).  
 
Участниците в курса посетиха и Министерството на външните работи на Република Албания. Те се 
срещнаха с Едмонд Хаджинасто, министър на външните работи, с когото дискутираха въпроси от 
регионално и международно значение, възможностите за сътрудничество между младите политици и 
граждански лидери на Балканите, а също и регионалната интеграция като фактор за устойчиво 
развитие. Тези посещения на държавните институции в страната-домакин, където се провежда даден 
курс, станали вече традиционни, целят да запознаят участниците с институционалната уредба на 
различни страни от региона. 
 
В първия курс на Регионалната програма 2010/2011 бе разширен обхватът от методите на 
интерактивно обучение. Подобно на практиката в Националната програма, и в Регионалната 
програма бяха включени ролева игра и няколко обучителни задачи, изискващи да се намерят решения 
на конкретни казуси.    
 
За регионалната програма на Българското училище за политика бе заснет и филм за Македонската 
телевизия.   

• Проект „Зелена“ стъпка напред: за нова ангажираност и отговорност към околната 
среда на българските политици” 

Основните събития по проекта включваха провеждането на две „зелени” седмици в Народното 
събрание. Като част от тях бяха проведени и две еднодневни конференции „Енергийната революция – 
коя страна на барикадата ще изберем” и „Новата зелена икономика-българският отговор”. 

Първата зелена седмица се проведе от 31 май до 4 юни и започна с конференцията „Енергийната 
революция – коя страна на барикадата ще изберем”. В нея участваха 112 души – депутати, общински 
съветници, експерти, медии. За целите на зелената седмица успяхме да привлечем за активно участие 
ръководството на Народното събрание на най-високо ниво и конференцията се проведе под 
патронажа на председателя на Народното събрание Цецка Цачева, която официално откри събитието.  

Темата на конференцията засегна основни аспекти на борбата с климатичните промени, нуждата от 
развитие на европейска и национална нисковъглеродна енергетика, алтернативните източници на 
енергия като перспективен ресурс и инструмент за адаптиране към климатичните промени.  

Анализирани бяха както дългосрочните европейски стратегии, така и националните и местните 
политики, свързани с промените в климата и международно признатата необходимост от смекчаване 
на тези промени. Задълбочен анализ беше направен и на международния преговорен процес по 
промените в климата до настоящия момент.  

Тематичните дискусии бяха организирани в три панела, в които се разглежда основната тема от три 
различни перспективи: енергийната революция в глобален контекст; енергийната революция и 
националната политика и енергийна революция и местни политики. 
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Успоредно с конференцията в Клуба на народния представител в парламента бе организирана 
изложба за Пътна карта 2050.  

На 4 юни се проведе и кампания по засаждане на дръвчета от българските депутати. На територията 
на летище София, в района на терминал 2, народните представители засадиха по едно дръвче, което 
получиха лично на излизане от сградата на парламента след парламентарния контрол. Дръвчетата 
бяха с името на всеки депутат и карта къде трябва да бъдат засадени. С това народните представители 
бяха насърчени са направят преценка на въздействието на своята дейност върху околната среда и с 
тази дейност да компенсират макар и малка част от своя личен въглероден отпечатък.  

От 18 до 22 октомври се проведе втората „зелена” седмица в Народното събрание. Тематичната 
дискусия се състоя на 19 октомври под надслов „Новата зелена икономика-българският отговор”. 
Отново успяхме да привлечем за активно участие ръководството на Народното събрание на най-
високо ниво и конференцията се проведе под патронажа на председателя на Народното събрание 
Цецка Цачева. Събитието официално откри зам. председателя на Народното събрание Анастас 
Анастасов. В него участваха 88 души.  

Участниците във форума обсъждаха може ли България да разчита на "зелена" и устойчива икономика 
в борбата с изменението на климата и финансовата криза. Опитът на Финландия и Холандия 
представиха посланиците на двете държави у нас Н.Пр. Таря Лайтиайнен и Н.Пр. Карел Ван 
Кестерен.  

Анализирани бяха както успешни европейски практики, така и националната и политика по 
достигане на нисковъглеродна икономика. Задълбочен анализ беше направен и на състоянието на 
бизнеса в сферата. Схемата за управление по околната среда и одитиране – EMAS също беше 
представена на конференцията. 

Тематичните дискусии бяха организирани в два панела, в които се разглежда основната тема от две 
различни перспективи: държавата и „зеленият” икономически растеж и разгръща ли бизнесът 
„зеления” си потенциал. 

В Клуба на народния представител бе организирана изложба за новата зелена икономика.  

В рамките на проекта беше издадена Зелена книжка, която бе раздадена на участниците в двете 
конференции и на администрацията в парламента. Отпечатани бяха и „зелени късметчета”, раздавани 
на всички депутати и гости на Народното събрание в рамките на двете зелени седмици.  
Проведен бе и конкурс за „Най-зелен депутат”, на който бе отличен депутатът Валентин Николов.  

• Проект „Медиите в България в подкрепа на политически мерки за ограничаване на 
климатичните промени” 

 
Основните събития по проекта включваха две обсъждания на тема „Пътна карта 2050” и „ВЕИ и 
българското законодателство. Ще успеем ли да изпълним целите на ЕС до 2020 г. за възобновяема 
енергия?” и проучване на  обществените нагласи и медийното отразяване в България на 
климатичните промени. 

На 23 юни 2010 г. срещата за Пътна карта 2050 събра в конферентен център Комодо 35 
представители на неправителствени организации, медии, научни и бизнес среди, политически партии, 
Столична община. Обширната презентация на Драйс Ацке от Европейската климатична фондация 
предизвика разгорещена дискусия по ключови аспекти на Пътната карта и значението й за нашата 
страна.  

Пътната карта изследва три основни сценария за нисковъглеродно развитие на енергийния сектор в 
Европа и отговаря на въпроса какво означава това в краткосрочен план. Анализът показва, че ползите 
от преминаването към нисковъглеродно развитие на енергийния сектор далеч надминават 
предизвикателствата и че това е в крайна сметка печелившата икономическа стратегия за осигуряване 
на конкурентноспособност и нови работни места. 

Постигането на целта от 80%-но намаление на емисиите от парникови газове до 2050 г. чрез 
нисковъглеродно производство на енергия в Европа е както технически осъществимо, така и 
оправдано от икономическа гледна точка. 
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На 11 ноември 2010 г. Българското училище за политика организира среща-семинар на тема 
"Възобновяеми енергийни източници и българското законодателство. Ще успеем ли да изпълним 
целите на ЕС до 2020 г. за възобновяема енергия?".  Лектор на семинара беше Кенет Лефковиц, 
Председател на Надзорния съвет на Българската ветроенергийна асоциация. 
На срещата присъстваха 20 представители на неправителствени организации, медии, политически 
партии и бяха дискутирани ползите и рисковете от въвеждането на ВЕИ, международният план по 
темата, постижимостта на целите 20/20/20, както и какво трябва да бъде направено, за да бъдат 
постигнати. 
 
И двете срещи бяха съпътствани от тематични изложби. Първата изложба бе за Пътна карта 2050, а 
втората – за последиците от изменението на климата.  
 
Проектът приключи с национално представително изследване на информираността и нагласите сред 
населението по темата климатични изменения в България. Проучването, проведено през септември и 
октомври 2010г., бе широко отразено в медиите и показа че, 87% от хората, които смятат, че 
климатът се променя, са убедени, че промяната е в следствие дейността на човека и че се отразява 
върху живота и ежедневието както на тях лично, така и на близките им.  В същото време едва 26 на 
сто от изследваните лица са склонни да признаят, че се чувстват отговорни за настъпващите 
климатични промени.  
 
Направен бе и контент анализ на национални и регионални електронни, печатни и интернет базирани 
медии. Анализът показва, че най-голям брой материали по темата за климатичните промени се 
публикуват в печатните медии. Със значително по-нисък дял след тях се нареждат съответно 
интернет базирани медии, телевизии и радиостанции.  
 
• Проект „Млади лидери в подкрепа на социалната интеграция на децата от домовете” 
 
Двугодишният проект се финансира от независимата благотворителна организация Бонита тръст  и 
започна през ноември 2010 година. Целта му е да подкрепи усилията на общността на завършилите 
при работата им с три социални дома в градовете Велинград и Стара Загора и в с. Видраре.  
 
Проектът е насочен към създаването на програми, които ще дадат възможност на децата да 
придобият умения за работа и да получат квалификация. Ще бъдат създадени и поддържани работни 
групи и артистични студиа, за да може децата да придобият трудови навици и да развият умения, 
които ще им бъдат полезни в бъдещото им професионално развитие. Ще се организират поредица от 
благотворителни изложби и търгове на изработените от тях изделия. Ще се проведат и политически 
дебати за бъдещето на домовете за изоставени деца. И най-важното – проектът ще установи добри 
контакти между децата и младите политически лидери, които ще работят за социалната 
професионална интеграция на децата. Към момента са формирани работните групи за трите дома и е 
направен график на дейностите на завършилите с децата.  

• Проект „Обучение на група представители на политически партии, администрация, 
граждански организации и медии от Африка”  

 
От 4 до 7 юли 2010 година Българското училище за политика организира обучение за 8 
представители на политически партии, администрация, граждански организации и медии от 6 
африкански държави – Бенин, Централноафриканска република, Камерун, Гвинея, Мароко и 
Мавритания. Целта на обучението, подкрепено от Международната организация на франкофоните,  
бе да предаде на участниците опита на училището ни в обучението на представители на различни 
политически партии и граждански организации в дух на толерантност, плурализъм и информиран 
дебат, като така подпомогне изграждането на училище за политика в Африка. 
 
Акцент в програмата на обучението бяха четири специални презентации и срещи за това как работи 
Българското училище за политика. Целта на тези презентации бе да представят програмата на 
училището от четири различни ъгъла – на екипа на училището, на модераторите на малки групи, през 
призмата на курсистите от випуск 2010 на националната програма, както и през погледа на 
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завършилите училището. Презентациите бяха направени от Ирина Алексиева; Никола Йорданов; 
Ален Томов, Айрин Ибрямова и Гергана Чакърова и от Ирена Тахова.  

 
Съществена част от програмата бяха и срещите за политиката на ЕС спрямо Африка. Участниците в 
обучението разговаряха с ръководителя на Информационното бюро на Европейския парламент 
Виолета Симеонова-Станичич и с евродепутата Светослав Малинов.  
Интерес предизвикаха срещите с  президента Желю Желев, народните представители Моника 
Панайотов, член на Комисията по външна политика и отбрана и възпитаник на Българското училище 
за политика, Юлиана Колева и Михаил Николовски, членове на Постоянната делегация на Народното 
събрание в Парламентарната асамблея на франкофонията. На българската политика, свързана с 
Африка, бе посветена срещата в Министерството на външните работи. В рамките на програмата 
африканците разговаряха и със съветника на президента и член на УС на БУП Антоний Тодоров. 
 
По време на обучението си в България африканските представители се срещнаха и с Абрерахман 
Рида, директор на IFAG, Рени Йотова, директор на CREFECO и Ришар Лескюр, заместник-директор 
на Френския културен институт в София. Те имаха възможност да участват и в работна вечеря с 
посланика на Южна Африка Н.Пр. Шийла Камерър.          
  
За целта на посещението си и това, което са научили в рамките на програмата, бе осъществено и 
интервю за Българското национално радио.   
 
Като резултат от посещението представителите на африканските държави са подготвили и подали 
проект в Международната организация на франкофоните, чиято цел е да се изгради регионално 
африканско училище за политика.  
 

• Грант за развитие на Българското училище за политика 
 

През 2010 година бяха разработени нови панели в рамките на Националната програма: за правата на 
жените и участието на емигрантите в политическия процес (съвместно с Холандския институт за 
публични политики и Центъра за изследвания и политики за жените), за онлайн комуникацията 
(съвместно с Икономедия и НБУ), за развитието на публичните политики на местно равнище 
(съвместно с Асоциацията на българските градове и региони), за европейските механизми за 
въздействие върху публичните политики (съвместно с Институт „Отворено общество”) и т.н. 
Изработени бяха и нови наръчници за курсовете от националната програма, както и модели за 
обучителните задачи, които за първи път през тази година започнаха да се прилагат и в регионалната 
програма. 

Разширена бе мрежата от потенциални партньори на училището чрез контакти с неправителствени 
организации в региона – напр. Балканския институт за политика – Косово, Асоциация „Общество и 
демокрация” – Турция  и др. Затвърдено бе сътрудничеството с досегашните донори на училището – 
Съвета на Европа, Международната организация на франкофоните, Националния фонд за 
демокрация, Вашингтон, Отворено общество. Привлечени бяха и нови донори – фондация „Америка 
за България”, Бонита тръст, МОТТ.   

Изключително успешна бе работата с медиите за утвърждаване на имиджа на училището като 
независима институция, чиято мисия е да подпомогне  създаването на общност от граждански и 
политически лидери с активна позиция в националния, европейския и световен политически процес, 
водени от съвременни демократични ценности като плурализъм, толерантност и информиран диалог.  
Всички публични събития, организирани от училището – двете „зелени” конференции в Народното 
събрание, засаждането на дръвчетата, срещите с експертите Драйс Ацке и Кенет Лефковиц, бяха 
широко отразени в медиите. За двете „зелени” конференции в българския парламент бяха 
публикувани и излъчени 107 публикации в печатните и електронни медии.  
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В рамките на проекта бе подготвена и издадена и нова промоционална брошура на училището на 
български и на английски език.  

 

• Разработване на Стратегия за нисковъглеродно развитие на София 

Училището за политика е активно ангажирано и с разработването на политиките на Столична община 
в областта на борбата с климатичните изменения. В сътрудничество с общината се разработва 
Нисковъглеродна енергийна стратегия на град София. Стратегията обединява в един документ широк 
набор от политики и мерки за намаляване на количеството въглероден диоксид, отделен в 
атмосферата на територията на Столична община. С това София се нарежда сред малкото градовете в 
света, които съобразяват цялата си политика и дейност с нисковъглеродна енергийна стратегия. 

 
• Проектни предложения 
 
В рамките на годината бяха разработени няколко проектни предложения, с които екипът на 
училището кандидатства за финансиране пред различни донори. 
 

- Проект за финансиране на Националната програма на училището пред фондация „Америка за 
България” със срок на изпълнение 24 месеца – одобрен и влязъл в сила от ноември 2010 
година, 

- Проект за финансиране на третия курс на Регионалната програма 2009/2010 през Програмата 
„Изток-Изток” на „Отворено общество” – одобрен и изпълнен, 

- Проект за финансиране на първия курс на Регионалната  програма 2010/2011 пред 
Международната организация на франкофоните – одобрен и изпълнен, 

- Проект за финансиране на втория и третия курс на Регионалната програма 2010/2011 пред 
Националния фонд за демокрация, Вашингтон – разработен и подаден, чака се решение 

- Проект за подкрепа на дейността на завършилите с домовете за деца във Велинград, Видраре 
и Стара Загора пред благотворителната фондация „Бонита тръст” със срок за изпълнение 24 
месеца – одобрен и влязъл в сила през ноември 2010 година, 

- Проект за подкрепа на благотворителността в България пред фондация МОТТ – разработен и 
подаден, чака се решение 

- Проект за институционално развитие на училището пред Тръста за гражданско общество в 
Централна и Източна Европа – разработен и подаден, чака се решение. 

- Проект за серия обучения по зелени политики на млади общински служители в България и 
Румъния пред програма „Младежта в действие” – разработен и подаден, чака се решение. 

- Проект за обучение на заместник-кметове на райони в София за социалните услуги за 
граждани – разработен и подаден, неодобрен.  

 
• Комуникация и инициативи със завършилите 
 
За първи път от създаването на Българското училище за политика бе изградена електронна база данни 
с имената, позициите и координатите на всички завършили националната и регионалната програма на 
училището. Назначен бе и специален координатор за работа с тях.  
 
На всеки две седмици завършилите получават електронен бюлетин за дейността на училището, 
значими обществено-политически събития и актуални политически теми за дискусия. Темите се 
подават и във Facebook, като се осигурява възможност завършилите да водят диалог по тях.  
 
През 2010 година се регистрира засилено участие на завършилите като лектори и модератори в 
програмите на училището. Участници в тях са Моника Панайотова, Ергин Емин, Виктор Николаев, 
Калин Първанов, Галина Асенова, Прошко Прошков, Ирена Тахова, Антоанета Цонева, Димчо 
Михайлевски, Корман Исмаилов и т.н. 
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Завършилите училището проявиха голям интерес към събитията, организирани от Българското 
училище за политика, и активно се включиха в конференциите и срещите по темата климат и 
енергетика, както и в семинара „Избирателни системи и демократични политически институции”, 
осъществен съвместно с Департамента по политически науки на Нов български университет. 
 
Екипът на Българското училище за политика продължи да подпомага работата на завършилите с 
Центъра за временно настаняване на деца във Велинград. Випуск 2010 на училището избра да 
подмогама и Дома за деца и младежи с умствена изостаналост в с.Видраре. В рамките на последния 
курс на Националната програма 2009/2010 година бе проведена благотворителна вечер, на която бяха 
събрани 5200 лева. Част от средствата бяха дарени и на Дома за деца, лишени от родителски грижи 
„Незабравка” в Стара Загора. Очаква се през следващата година дейността с трите дома да бъде 
разширена и подкрепена от спечеления проект на училището с Бонита тръст. Вече са формирани 
трите екипа от завършили, които ще са ядрото при работата с домовете.  
 
През годината продължи и регулярната комуникация на екипа на училището със завършилите чрез 
затворените групи в социалната мрежа Facebook.   
 
• Организационно развитие 

 
През 2010 г. екипът на Училище за политика продължи да работи по проект за повишаване на 
институционалния капацитета на организацията, финансиран от Тръстa за гражданско общество в 
Централна и Източна Европа.  
 
Вследствие на промените в училището, през годината бе осъществено обновяване на екипа със 
следните нови членове: 

- Даниела Симеонова, директор „Програми” - експерт по връзките с обществеността, 
специалист по правителствен ПР. От 1997 година насам е работила за всички български 
правителства. Била е заместник-началник на Правителствената информационна служба, ПР на двама 
вицепремиери, директор връзки с обществеността в министерствата на икономиката, отбраната и 
финансите. Работила е в неправителствения сектор като програмен директор на сдружение 
 Български икономически форум. Повече от 10 години е журналист – репортер, редактор и член на 
редколегия във вестниците „168 часа”, „Факс”, „Народна младеж”. Магистър е по журналистика от 
СУ „Климент Охридски”, обучавана за правителствен говорител в САЩ, връзки с обществеността в 
Холандия, европейска политика за сигурност и отбрана. Член е на Съюза на българските журналисти, 
външен експерт към Агенцията за обществени поръчки. 

- Венцеслав Козарев, координатор на Регионалната програма - магистър по политология 
(Софийски университет) и магистър по публичен мениджмънт (University of Minnesota, САЩ). Има 
значителен опит в анализа на проблеми на публичния сектор, като е работил с представители на 
всички професионални сектори в страната и в чужбина. Опитен консултант в областта на 
организационното развитие и стратегическото планиране, както и в планирането и осъществяването 
на оценка на публични програми и проекти. От февруари 2010 Венцеслав е координатор в 
Българското училище по политика, където отговаря за Регионалната програма. Член е на 
международните Academy of Management и American Evaluation Association. Преподава управленски 
комуникации в Университета за национално и световно стопанство. 

- Мариана Петрова, координатор на Националната програма и комуникацията със завършилите 
-  завършила политология в СУ „Св. Климент Охридски”, с допълнителна квалификация по 
журналистика. Има дългогодишен опит като консултант и обучител в областта на стратегическото 
планиране и повишаването на капацитета на служителите, както и в подготовката, изпълнението и 
управлението на проекти. Работила е по проекти и програми, финансирани от Европейския съюз, 
Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (ШАРС), USIAD и частни донори. Ръководила е 
срещи по стратегическо планиране за подготовка на местни планове за секторно развитие и 
ефективно включване на местни заинтересовани страни в процеса на планиране. Има Certificate in 
Training Practice от Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) Великобритания, и е 
лицензиран тренер по групово-динамичен метод за обучение на възрастни и по организационно 
поведение. От 2009 г. е асоцииран член на CIPD, Великобритания.; 

- Александър Илчев, експерт зелени проекти - бакалавър по Управление на околната среда и 
ресурсите от Бранденбургски технически университет  - Котбус и магистър по Устойчив ресурсен 
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мениджмънт от Технически университет – Мюнхен. Професионалните му интереси са в сферата на 
устойчиво развитие, енергийна ефективност и промени в климата. Владее английски и немски език. 

- Велизар Георгиев, офис-мениджър - завършва гимназия с преподаване на чужди езици, 
профил френски и английски език през 2007 г. Същата година става студент по международни 
икономически отношения в Международно висше бизнес училище в Ботевград. Занимава се активно 
със спорт. Участва в много републикански състезания по волейбол. Има участие и в много 
международни изяви в областта на културата в Германия, Турция, Италия и Австрия. Обича да 
пътува и да опознава чужди култури. 
 
Създаден бе Консултативен съвет - нов орган за работа с политическите партии, който замени 
досегашния Експертен съвет на училището.  
Консултативният съвет е постоянен орган към изпълнителния директор по Националната програма , в 
който участват представители на парламентарно представените политически партии с изключение на 
„Атака”, оторизирани лично от лидерите на съответните формации. За разлика от досега действащия 
Експертен съвет, който до голяма степен е изработвал самата национална програма, функциите на 
Консултативния съвет са съвещателни, а отговорността за програмата се носи изцяло от екипа на 
училището.  
Консултативният съвет координира следните ангажименти на политическите партии: 

- номинирането за участници в програмата, като се насърчава номинацията на няколко 
участника за едно място и училището запазва правото си да избере финалните участници в 
програмата. 

- информирането на екипа какво партиите и участниците в курса искат да получат от 
програмата – повече теоретични знания, повече практически умения, курсове в определени сфери на 
дейност и др. Това подпомага училището да се доближи максимално до нуждите на партиите при 
изработване на програмата на курсoвете. 

- предоставянето на  мнения за предложените в програмата теми, които екипът на училището 
би могъл да вземе пред вид, както и на обратна връзка доколко програмата е била полезна.  

- насърчаването на участниците в програмите активно да се включват в съвместни събития, 
интерактивни игри, дискусии и други дейности след приключване на програмата.  

- промотиране на Училището за политика и разпространение на  информация за неговите 
дейности, без това да бъде използвано за политически цели. 
 
През годината бе формиран нов екип от модератори:  
      -  Венцеслав Панчев - магистър по философия и социология в СУ "Св. Климент Охридски". 
Главен асистент в Департамент за информация и квалификация на учители в Софийски университет 
“Св. Климент Охридски”. Член на Департаментния съвет. Хоноруван преподавател в Нов български 
университет. Председател на УС на фондация „ЖАР” и фондация „Център за извънсъдебно решаване 
на спорове”. Член на Асоциация на практическите психолози. Бивш заместник-министър на 
образованието. 
      -  Иван Здравков - преподавал в СУ „Св. Климент Охридски”, УНСС и Югозападен университет 
„Св. Неофит Рилски”. Има богат опит в обучение на неправителствени организации по теми като 
планиране, набиране на средства, ефективни кампании и партньорства с публични институции. 
Управлявал и консултирал програми за регионално развитие, организационно развитие и обучение по 
поръчка на българското правителство, Американската агенция за международно развитие, 
Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество и др. Има дългогодишен опит в 
организационното развитие и консултиране и експертни познания в сферите на стратегическо 
управление и планиране, управление на човешките ресурси, развитие и управление на екипи. 
     -  Никола Йорданов -  работил е с ръководители на големи предприятия, държавни институции, 
международни донорски програми и неправителствени организации в България и в чужбина. Има 
теоретичен и практически опит в областта на стратегическо управление, управление на човешките 
ресурси и управление на проекти. През последните 18 години успешно е провел над 500 обучения в 
България, Румъния, Италия, Унгария, Албания, Хърватия, Сърбия, Черна гора, Македония и Украйна 
за представители на бизнеса, държавните и местни власти, представители на медии и 
неправителствени организации. Между 2000 и 2007 г. е работил за мисията на ОССЕ в Босна и 
Херцеговина, включително като заместник-директор на отдел. 
     -  Ренета Венева-Паунчева - магистър по психология и философия от СУ "Св. Климент Охридски". 
Работила е като учител по психология и училищен психолог, впоследствие завършва тренинги в 
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САЩ, Белгия, Сърбия и Румъния. Има над 3800 тренировъчни часа с различни групи с фокус върху 
умения за модериране, медиация, водене на събития, работа в екип, ефективна комуникация и др. 
Работила е с множество общини в страната по проекти на програма ФАР и на различни 
неправителствени организации. 
 
През 2010 година интернет страницата на училището бе почти изцяло обновена – ново съдържание на 
менютата, систематизиране на информацията, обновена английска версия. Създадени бяха и профили 
на училището и на завършилите в социалните мрежи Facebook и Twitter. 
 
Разработена бе, изградена и започна да функционира база данни на училището в google.aps.   
 
Всеки месец екипът на училището информира своите донори и партньори за извършените дейности, 
изпращайки електронен бюлетин.  
 
 
8. Събития и дейности 
 
През периода 1 януари 2010 г. – 31 декември 2010 г. Българското училище за политика осъществи 
следните по-значими събития и дейности: 
 

Януари 2010 
 
• Провеждане на подбор на кандидатите за Националната програма 2009/2010.  
• Изработване на програмата за курс 1  
• Обсъждане на програмата с модераторския екип 
• Заседание на Консултативния съвет  
 

Февруари 2010 
 
•  От 10.02.2010 до 14.02.2009  в хотел РИУ, Правец се проведе Курс 1 от  Националната програма: 

„Национални предизвикателства и национални решения”. 
• Изработване на програмата за курс 2  
• Обсъждане на програмата и резултатите от първия курс с модераторския екип 
• Заседание на Консултативния съвет  
• Завършване на проучване на медийното отразяване и обществените нагласи по темата 

климатични изменения в България за периода ноември 2009 – февруари 2010 
 

Март 2010 
  
• В периода 10-14 март в хотел РИУ, Правец се проведе Курс 2 от Националната програма: 

„България в Европа на регионите и общините”. 
• Изработване на програмата за курс 3  
• Обсъждане на програмата и резултатите от втория курс с модераторския екип 
• Заседание на Консултативния съвет  
• Разработване на проект за финансиране на третия курс на Регионалната програма 2009/2010 през 

Програмата „Изток-Изток” на „Отворено общество” 
• От 24 до 28 март в Сараево, Босна и Херцеговина, се проведе вторият курс от Регионалната 

програма 2009/2010 на тема „Предизвикателства пред младежкото участие и младежките 
политики на Балканите: добри практики и научени уроци”  

                                                                      
 

  Април 2010 
 
• В периода 16-20 април в хотел РИУ, Правец се проведе Курс 3 от Националната програма: 

„Лидерство, организация, комуникация”. 
• Изработване на програмата за курс 4  
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• Обсъждане на програмата и резултатите от третия курс с модераторския екип 
• Заседание на Консултативния съвет  
• Разработване на проект за обучение на заместник-кметове на райони в София за социалните 

услуги за граждани 
 

Май 2010 
 
• На 14 май, съвместно с Департамента по политически науки на Нов български университет, 

организирахме семинар „Избирателни системи и демократични политически институции” 
• От 26 до 30 май в хотел РИУ, Правец, се проведе Курс 4 от  Националната програма: „България в 

дневния ред на Европейския съюз”. 
• Обсъждане на резултатите от третия курс и на обобщените резултати от програмата с 

модераторския екип 
• Заседание на Консултативния съвет  
• На 31 май с конференцията „Енергийната революция – коя страна на барикадата ще изберем” в 

Народното събрание започна първата „зелена” седмица. 
• На 31 май бе организирана специална изложба в Народното събрание за Пътна карта 2050.  
• Подготвена и отпечатана бе „Зелена книжка” и зелени късметчета.   
 
 

Юни 2010 
 
• На 4 юни се проведе и кампания по засаждане на дръвчета от българските депутати. 
• От 17 до 21 юни се състоя третия курс от Регионалната програма 2009/2010 година на тема 

„Младежките политики и перспективи за регионално сътрудничество на Балканите”. 
• На 20 юни бе проведено заседание на Работната група по Регионалната програма (Regional 

Steering Group) . 
• На 23 юни се състоя срещата за Пътна карта 2050, в която участваха представители на 

неправителствени организации, медии, научни и бизнес среди, политически партии, Столична 
община. Презентация направи Драйс Ацке от Европейската климатична фондация.  

• На 23 юни бе представена и изложба на Пътна карта 2050. 
• От 28 юни до 2 юли се проведе Летният университет по демокрация в Съвета на Европа в 

Страсбург. 
 

 
Юли 2010 

 
• От 4 до 7 юли 2010 година по линия на Международната организация на франкфоните 

организирахме обучение за 8 представители на политически партии, администрация, граждански 
организации и медии от 6 африкански държави – Бенин, Централноафриканска република, 
Камерун, Гвинея, Мароко и Мавритания. 

• Разработване на проекти за фондация „Америка за България”, фондация „Бонита”, Програма 
„Младежта в действие”, Националния фонд за демокрация, Вашингтон . 

 
Август  2010 

 
• Провеждане на конкурс за координатор на Националната програма и отговорник за връзка със 

завършилите училището.  
• Изработване на диагностичен тест за установяване на общото равнище на групата, която ще се 

обучава в Националната програма 2010/2011, съвместно с експерти от НБУ.  
• Разработване на проекти за фондация „Америка за България”, фондация „Бонита”, Програма 

„Младежта в действие”, Националния фонд за демокрация, Вашингтон. 
 

Септември  2010 
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• Подготвена и отпечатана брошура на Българското училище за политика на български и на 
английски език.  

• Провеждане на подбор на кандидатите за Националната програма 2010/2011.  
• Разработване на проекти за фондация „Америка за България”, фондация „Бонита”, Програма 

„Младежта в действие”, Националния фонд за демокрация, Вашингтон. 
• Изработване на програмата за курс 1  
• Обсъждане на програмата с модераторския екип 
• Заседание на Консултативния съвет  
 

 
Октомври 2010 

 
• От 18 до 22 октомври се проведе втората „зелена” седмица в Народното събрание. Тематичната 

дискусия се състоя на 19 октомври под надслов „Новата зелена икономика-българският отговор”. 
• На 19 декември бе организирана специална изложба в Народното събрание за новата зелена 

икономика.   
• От 27 до 31 октомври в хотел РИУ, Правец, се проведе първият курс от Националната програма 

2010/2011 на тема:”Лидерство, организация, комуникация”, в който участват 43 представители на 
политическите партии и граждански организации.  

• Завършване на изследване „Климатични изменения – проучване на обществените нагласи и 
медийното отразяване в България” за периода септември-октомври 2010.  

 
Ноември 2010 

 
• Изработване на програмата за курс 2  
• Обсъждане на програмата и резултатите от курс 1 с модераторския екип 
• Заседание на Консултативния съвет  
• На 11 ноември Българското училище за политика организира среща-семинар на тема 

"Възобновяеми енергийни източници и българското законодателство. Ще успеем ли да изпълним 
целите на ЕС до 2020 г. за възобновяема енергия?".  Лектор на семинара беше Кенет Лефковиц, 
Председател на Надзорния съвет на Българската ветроенергийна асоциация. 

• На 11 ноември бе организирана и специална изложба от снимки за измененията в климата и 
последствията за човечеството.  

• От 10 до 14 ноември в Дуръс, Албания, се проведе първият курс на Регионалната програма 
2010/2011, в който участваха 32 представители от Албания, Босна и Херцеговина, България, 
Косово, Македония, Сърбия, Черна гора, и Хърватска. Темата на курса бе „Политическо 
лидерство и устойчиво развитие”. 

• На 17 ноември екипът на БУП организира и участва в обучение за обучители в рамките на 
проекта по програма МАТРА 

• На 18 ноември бе организирана програмна работна среща на Българското училище за политика с 
участие на 20 представители на неправителствени организации. Целта на срещата бе да се 
обсъдят основните проблеми, пред които е изправен днес българският граждански и политически 
лидер.  

• Разработване на проект за подкрепа на филантропията в България пред фондация МОТТ – 
разработен и подаден, чака се решение 

• Разработване на проект за институционално развитие на училището пред Тръста за гражданско 
общество в Централна и Източна Европа – разработен и подаден, чака се решение. 

 
 

Декември 2010 
 
• От 8 до 12 декември в хотел РИУ, Правец ще се проведе вторият курс от Националната програма 

2010/2011 на тема: „Регионално развитие и местно самоуправление” 
• На 10 декември се състоя Коледно парти за завършилите училището за политика 
• Разработване на проект за подкрепа на филантропията в България пред фондация МОТТ – 

разработен и подаден, чака се решение 
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• Разработване на проект за институционално развитие на училището пред Тръста за гражданско 
общество в Централна и Източна Европа – разработен и подаден, чака се решение. 

 
 
 
 
 
 
 
9. Профил на участниците в обучението  
  
Национална програма 
 
Випуск жени мъже Общ  брой 
2010 56% 44% 40 
2009 38% 62% 37 
2007 44% 56% 48 
2006 65% 35% 48 
2004 48% 52% 44 
2003 40% 60% 44 
2002 40% 60% 44 
 
Випуск Изборни 

длъжности  
Държавна, областна и 
общинска 
администрация 

Партийна 
администрация 

НПО,  
журналисти, 
независими  

2010 15% 3% 42% 40% 
2009 18% 24% 29% 29% 
2007 14% 21% 39% 26% 
2006 40% 14% 18% 28% 
2004 38% 34% 12% 16% 
2003 34% 25% 6% 35% 
2002 46% 26% 5% 23% 
 
Випуск София Извън София От политически 

партии  
Гражданска квота 

2010 67% 33% 75% 25% 
2009 62% 38% 71% 29% 
2007 51% 49% 75% 25% 
2006 38% 62% 75% 25% 
2004 32% 68% 72% 28% 
2003 34% 66% 72% 28% 
2002 37% 63% 72% 28% 
 
През 2010г. участници в Националната и Регионална програма на училището заеха отговорни 
позиции в управлението на страната: 
 

1. Йорданка Фандъкова випуск 2008 - кмет на Столична община: 
2. Антон Кутев, випуск 2004 – депутат; 
3. Белгин Шукри, випуск 2002 - депутат; 
4. Димчо Михалевски, випуск 2002 - депутат; 
5. Ивелин Николов, член на Консултативния съвет БУП - депутат; 
6. Димитър Горов, член на Консултативния съвет БУП – депутат; 
7. Кирил Добрев, випуск 2005 - депутат; 
8. Корман Исмаилов, - депутат; 
9. Корнелия Нинова, випуск 2004 - депутат; 
10. Мая Манолова, випуск 2005 - депутат; 
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11. Моника Панайотова, випуск 2009 - депутат; 
12. Живко Тодоров, випуск 2008 – депутат; 
13. Милена Христова, випуск 2010 – депутат; 
14. Бисерка Петрова, випуск 2010 – депутат; 
15. Валентин Николов, випуск 2010 – депутат. 

 
 
 
Регионална програма 
 
Випуск жени мъже Общ  брой 
2010 37% 63% 32 
 
 
Випуск Изборни 

длъжности  
Държавна, областна и 
общинска 
администрация 

Представители 
на партии 

НПО,  
журналисти, 
независими  

2010 3% 6% 71% 20% 
 
10. План за следващ период 
 
Съгласно разработената концепция за развитие на училището се предвижда: 
 

• Национална програма 
 

През 2011 година Националната програма „Управленски умения” ще се развива въз основа на идеите, 
разработени в проекта за фондация „Америка за България”. Предвижда се:  
 

-  Успешно развитие и приключване на Национална програма 2010/2011 след провеждането на 
следните курсове:  

 Курс 3 „Национални приоритети и национални решения” - 26 – 30 януари 2011 г., Правец  
 Курс 4 „България в Европейския съюз: принципи на доброто управление” – 16- 20 март 2011 

г., Правец 
 
-  Анализ и оценка след приключване на Национална програма 2010/2011 и подготовка на новата 
Национална програма 2010/2011 
 
-  Нова философия на Националната програма – да се опита да създаде механизъм, по който 
експертни предложения за развитие на ключови сектори да се превръщат в политически действия и 
практически решения.  
 
- За първи път в Националната програма 2010/2011 година във всеки от курсовете под рубриката 
„Дългосрочните стратегии на България” ще бъдат разглеждани области, решаването на проблемите 
в които, ще имат ключово значение за увеличаване на производителността на труда – основен 
проблем за българската икономика:  

 образование и квалификация – защото ниската производителност на труда е резултат от 
несрещане на нуждите на бизнеса с клалификацията и образованието на трудовите ресурси;  

 иновации и предприемачество – защото ако България не предприеме мерки да навакса 
изоставането си в сферата на иновациите и не насърчи частното предприемачество, 
завинаги ще остане най-бедната и най-корумпираната страна в европа; 

 енергоефективна икономика, защото в момента няма друга страна, която да е толкова 
енергоемка, колкото България, което води до високи цени на електроенергията и прави 
разходите на бизнеса високи. 
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   - Преди да влязат в програмата основните проблеми в горепосочените области ще бъдат 
идентифицирани на работни срещи с експерти. Целта е както по време на курсовете, така и между 
тях, участниците в програмата да изработват заедно практически решения на тези проблеми – 
модели на политики, които могат да бъдат приложени на национално или местно равнище. 

  
- За първи път в програмата домашните работи на участниците ще бъдат приемани от жури, в което 
влизат представители на изпълнителната власт, на партиите, работодателите, синдикатите, експерти 
в съответните области.   
 
 - Предвижда се и популяризиране на моделите и представянето им на заинтересовани институции 
на национално и  местно ниво, 
 
- Ще продължи и развитието на интерактивните елементи от програмата – работа по групи, казуси, 
групови и team building игри, 
 
- Веднъж годишно в рамките на националната програма ще се състои благотворителна вечер, на 
която ще вземат участие освен курсистите в програмата, и завършилите училището, екипите, които 
работят по проекта с Бонита тръст, както и тези, които работят по проекта с МОТТ.  
 
- Също веднъж годишно ще се провежда Програмна конференция на Българското училище за 
политика с участието на утвърдени представители на неправителствени организации, която да 
очертава основните насоки за развитие на училището и неговата национална програма, 
 
 

• Регионална програма 
 

- Успешно развитие и приключване на Регионална програма 2010/2011 с провеждането на следните 
семинари 
 

 Курс 2 „Предизвикателства пред политическите лидери на Балканите в процеса на 
европейска интеграция: енергийни пазари, възобновяеми енергийни източници и 
енергийна независимост” – 16 – 20 февруари 2010 г. , Загреб, Хърватска  

 Курс 3 „Перспективи на регионалното сътрудничество на Балканите: устойчиви политики, 
насочени към климатичните промени и енергийната сигурност” - 11 – 15 май 2011 г. – 
София, България 

 
-  Обсъждане на бъдещата Регионална програма 2011/2012 на среща на Regional Steering Group 
-  Подбор на участниците в учебната  2011/2012 година 
-  Начало на Регионалната програма 2011/2012 и провеждане на първия курс от програмата. 
-  Активна работа с общността на завършилите и ежемесечни бюлетини за дейностите на 
училището 
 

• Проект „Млади лидери в подкрепа на социалната интеграция на децата от домовете” 
 
- Подпомагане на дейността на завършилите при организиране на срещи в домовете във Велинград, 
Стара Загора и с.Видраре 

- Създаване и поддържане на база данни с потенциални донори и добри практики 
- Подпомагане на работните групи от завършили при подбора на преподаватели в артстудията  
- Подпомагане на организацията на благотворителна вечер с благотворителна изложба  
 

• Проект „Институционално развитие на Българското училище за политика” 
 

- Обсъждане на механизъм за "отваряне" на българския обществен и политически елит - както в 
национален план, така и на международно ниво, както и излизането му от изолация;  
- Изграждането на мрежа от тинк танкове, изследователски центрове, неправителствени 
организации и партньори на училището от България и чужбина, която да подпомогне чрез знание, 
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експертност и информация процеса на обучение на политическите и граждански лидери в рамките 
на националната и регионалната програма, като така допринесе за повишаване качеството на 
обучение. 
- Стимулиране на структуриран публичен дебат по ключови теми/политики с широко участие на 
гражданското общество  
- Преодоляване на популизма в публичния дискурс и налагането на образа на българския 
политически лидер като почтен, открит и отговорен управленец 
 

• Проект „Насърчаване на културата на филантропия в България”, подкрепян от 
фондация МОТТ 

 
- Насърчаване на познанието за филантропията в целевата група, с която работи училището – млади 
политически и граждански лидери, и създаването на филантропска общност в България  
- Организиране на годишна среща-дискусия с представители на гражданския, политическия и 
бизнес елит, на която да се обсъдят предизвикателствата и проблемите пред установяването на 
устойчиви филантропски практики и постигането на нов тип филантропска култура 
- Съставяне на първа за България антология от текстове, в т.ч. на български изследователи и 
общественици от първата половина на ХХв, както и водещи съвременни автори от Западна Европа 
и САЩ  
 

• Бъдещи проекти 
 
През 2011 година се предвиждат следните проекти:  

- Съвместен проект с Атлантическия клуб 
- Съвместен проект с Департамента по политически науки на НБУ 
- Възможни проекти по линия на USAID, в страни като Косово, Македония и Черна гора 
- Съвместен проект по Черноморския фонд 
- Проучване на възможностите за по-близка работа с политическите фондации на 

европейско ниво  
- Идентифициране на нови източници на финансиране за Регионалната програма 

 
11. Финансово състояние   
 
 
Отчет за финансовото състояние     
     
Към 31 декември 2010 година     
     
В хиляди лева  2010  2009 
   
Дълготрайни активи     
Дълготрайни материални активи  24  31 
Общо дълготрайни активи  24  31 
  
Краткосрочни активи     
Парични средства   104  84 
Вземания  12  8 
Общо краткосрочни активи  116  92 
     

ОБЩО АКТИВИ  140  123 
  
Краткосрочни пасиви     
Краткосрочни задължения  8  8 
Краткосрочно финансиране  114  103 
Общо краткосрочни пасиви  122  111 

Резерви 

 

18  12 
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ОБЩО РЕЗЕРВИ И ПАСИВИ  140  123 

 

 

Отчет за всеобхватния доход 

 

За годината, приключваща на 31 декември 2010 година 
     
В хиляди лева  2010  2009 
     
ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА     
Приходи от финансирания  634  463 
Приходи от дарения под условие   10  3 
Други приходи  65  41 
Общо приходи от дейността  709  508 
   
РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА     
Разходи за материали  28  28 
Разходи за външни услуги  509  486 
Разходи за амортизации  12  13 
Разходи за възнаграждения и социално 
осигуряване 

 
123  61 

Други разходи за дейността  29  16 
Общо разходи за дейността  701  604 
   
ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ   
Финансови разходи  2 2 
 

 
 

 
 

РЕЗУЛТАТ ОТ НЕСТОПАНСКА 
ДЕЙНОСТ 

 
6 (94) 

   
Друг всеобхватен доход   
Общо всеобхватен доход за периода  6 (94) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


