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1. Мисия и цели 
 
 Българското училище за политика „Димитър Паница” 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. Училището е регистрирано като неправителствена организация в 
обществена полза. То е член и основател на мрежата от училища по политически науки към 
Съвета на Европа.  
 
 Мисията на Българското училище за политика e да подпомага създаването на 
общност от граждански и политически лидери с активна позиция в националния, 
общоевропейския и глобален политически и обществен живот, водени от съвременни 
демократични ценности като плурализъм, толерантност и информиран дебат. 
 
 Организацията работи за постигането на следните цели:  
 

• Да осигурява възможност на млади политически и граждански лидери от целия 
спектър заедно да обсъждат проблемите от дневния ред на обществото ни и да 
търсят техните решения; 

• Да обогатява познанията им за основните принципи на доброто управление и 
практическите измерения на демократичния процес; 

• Да издига равнището на уменията им за създаване, осъществяване и оценка на 
въздействието на публични политики;  

• Да насърчава прозрачността при вземането на управленски решения и активното 
включване на гражданските организации в процеса; 

• Да развива у младите лидери способности за диалог с различни групи от 
обществото и умения за включване в публични дебати; 

• Да изгражда разбиране за смисъла на участието в политическия и гражданския 
живот и свободния обмен на идеи.  

 
     Основната задача на екипа на Българското училище за политика през 2018 г. бе да следва 
неотклонно мисията на училището и да осигурява устойчивост на организацията: 
дългосрочно финансиране, повишаване капацитета на служителите и засилване на 
международния авторитет на училището.  
 

2. Програми, проекти и събития 
 
През 2018 г. Българското училище за политика работи по: 

  
• 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. Участници в програмата са представители на законодателната, 
изпълнителната, съдебната власт и гражданския сектор - народни представители, кметове, 
общински съветници, представители на държавни институции, областни администрации, 
лидери на неправителствени организации, представители на бизнеса и медиите.   
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През 2018 г. дейностите по Националната програма бяха финансирани от Съвета на 
Европа и от собствени средства. В Правец се проведоха два от семинарите за учебната 
2017/2018 г. и два от семинарите за учебната 2018/2019 г.  

 
Учебна 2017/2018 г.  
• курс 3 - „Национални приоритети и национални решения”- 11-14.02.2018 г. 
• курс 4 - „България в Европейския съюз: принципи на доброто управление” – 18- 

21.03.2018 г. 
 
Учебна 2018/2019 г. 
• курс 1 – „Лидерство, организация и комуникация” – 28-31.10.2018 г. 
• курс 2 – „Регионално развитие и местно самоуправление” – 02-05.12.2018 г. 

 
Учебната 2017/2018 г., в която участваха 40 политически и граждански лидери, 

завърши успешно през март 2018 г. Участниците получиха сертификатите си на специална 
церемония на 7-ми декември. Лектори в Националната програма и през тази учебна година 
бяха авторитетни български и чуждестранни университетски преподаватели, евродепутати, 
експерти от неправителствения сектор. Традиционно част от темите представяха анализи, 
изследвания и проучвания на утвърдени тинк-танкове. Акцент в програмата бяха 
практическите занятия в рамките на малките групи и работата върху конкретни казуси и 
обучителни задачи. Целта бе участниците да търсят практически решения на проблеми, 
важни за обществото ни, и да създават конкретен продукт – напр. модел на публична 
политика, анализ на заинтересованите страни и т.н. Специално място в курсовете бе 
отделено за изграждане на умения за анализ на заинтересованите страни, дебатиране и 
публично говорене. 
 Между отделните курсове участниците в програмата продължиха да работят върху 
групови домашни работи по темите: права на децата и реформа в съдебната система.    
 И през 2018 г. екипът на училището и модераторите приложиха системата за 
наблюдение и оценка на резултатите от обучението. Анализът показа средно нарастване на 
знанията на групата със 17%. На входните тестове общите резултати на участниците бяха 
62%, а на изходните тестове – 79%.  Направени бяха профили на курсистите с техните силни 
страни и областите, които могат да развиват.  
 Осемнадесет млади политически и граждански лидери от Националната програма на 
Българското училище  за политика взеха участие и в Световния форум по демокрация от 19-
ти до 21-ви ноември в Страсбург. Събитието, чиято основна тема бе „Равенство между 
половете“, се организира от Съвета на Европа и в него се включиха над 500 представители на 
мрежата от 21 училища по политически науки в Централна и Източна Европа, Северна 
Африка и Европейския съюз. Всички те са под егидата на Съвета на Европа.  

Форумът бе открит от генералния секретар на Съвета на Европа Торбьорн Ягланд. 
Дискусиите в различните лаборатории бяха съсредоточени върху предизвикателствата пред 
равенството между половете, както и иновативни инициативи и подходи в демократичните 
практики, чиято цел е да подобрят ситуацията. Паралелно със Световния форум по 
демокрация протекоха и събития на Мрежата от училищата по политически науки към 
Съвета на Европа. Участниците от Българското училище за политика посетиха Европейския 
съд по правата на човека, където разговаряха с българския съдия Йонко Грозев. Те се 
срещнаха и с постоянния представител на България в Съвета на Европа Катя Тодорова. 

Успешно започна и учебната 2018/2019 г. При подбора на участниците стана ясно, че 
за едно място се борят трима кандидати. Началото на учебната година бе на 28-ми 
октомври, а до края на 2018 г. се проведоха два от семинарите - „Лидерство, организация и 



 

 

4 Годишен отчет за дейността: 1 януари – 31 декември 2018 г.  

комуникация” (28-31.10.2018 г.) и „Регионално развитие и местно самоуправление” (02-
05.12.2018 г.). Семинарите бяха четиридневни.   
 В програмата и през 2018 г. традиционно се спазваше балансът между лекции и 
практически занимания, между даването на знания и обучение и превръщането им в 
умения. Продължи работата по теми като политики, насочени към децата. Специални гости в 
обучителните модули бяха г-жа Илияна Йотова, вицепрезидент на Република България и г-жа 
Цвета Караянчева, председател на Народното събрание на Република България.  

 
• Регионални програми 

 
• Мароко 

 
• Проект „Овластяване на жените – активни участнички в политиката и процеса 

на вземане на решения в Мароко (2018 г.)“ 
 
 Българското училище за политика „Димитър Паница" за пети пореден път организира 
обучение за марокански жени-лидери. Двудневният семинар се проведе в средата на юли в 
столицата на Мароко, а партньор на БУП бе Мароканското гражданско училище за 
политически науки. И тази година събитието получи подкрепа от българското посолство в 
африканската страна и Международната организация на франкофонията. 
 „Насърчаване на жените и тяхната роля за социалното и икономическо развитие на 
обществото", бе темата на форума, който официално откри Ирина Алексиева – изпълнителен 
директор на БУП до 2017 г. и настоящ съветник на българския еврокомисар Мария Габриел. 
В обръщението си към участничките Алексиева подчерта значимостта на жената в 
държавното управление и потребността на съвременното общество от прилагане на 
политики, свързани с балансираност, гъвкавост и дългосрочно развитие. 
 Н. Пр. госпожа Боряна Симеонова, извънреден и пълномощен посланик на Република 
България в Кралство Мароко, благодари на организаторите за традиционно доброто 
сътрудничество, реален резултат от което са вече стотиците марокански възпитаници на 
БУП, преминали обучения както в Мароко, така и в България. 
 В рамките на двата дни обучаемите усвоиха умения за провеждане на 
информационни кампании и получиха знания за средствата, каналите и инструментите, 
необходими за ефикасното прилагане и утвърждаване на лидерски каузи. Гости и лектори на 
форума в Рабат бяха още Румяна Грозева - и.д. изпълнителен директор на БУП, Юсеф Лараш 
– директор на Мароканското гражданско училище за политически науки, Мария Михайлова 
– организационен психолог и групов психотерапевт, Ража Моржани - представител на 
Националния съвет по правата на човека в Мароко, PR-експерти и жени-посланици в 
Кралство Мароко, поканени лично от българския посланик Боряна Симеонова. 
 Участниците в обучителната програма получиха официални дипломи-сертификати и 
вече са част от стотиците възпитаници на БУП, сред които има членове на двете камари на 
мароканския парламент, работещи в общинските и кметските управи, както и на още много 
и различни позиции в обществения и политическия живот на Мароко. 
 
 Програма за работа със завършилите Българското училище за политика 
 

През годината екипът на БУП продължи да поддържа интензивни контакти с 
общността на завършилите. 
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 Клуб на филантропа, обучения за завършилите, участия в международни 

прояви 
  

Всеки месец завършилите получават електронен бюлетин за дейността на БУП, 
значими обществено-политически събития и актуални политически теми за дискусия на 
български, английски или френски език.  

Представителите на всички випуски на Националната и Регионалната програма 
получават покани за събитията, които организира Българското училище за политика, както и 
резюмета и линкове към пълните текстове на интересни анализи, доклади, проучвания, 
изследвания и т.н. на партньорски организации. На 7-ми декември се проведе 
традиционното предколедно тържество на завършилите БУП.  

Продължи и регулярната комуникация на екипа на училището със завършилите чрез 
затворените групи в социалната мрежа "Фейсбук".   
  
 
• Проекти 

 
 Гражданско участие и избирателна активност 
 

 Една от сферите на дейност на училището е гражданското участие, информираният 
избор и начините за стимулиране на активността по време на избори.  

 
 Политики за закрила на детето 

 
o Проект „Гласът на българските деца“  

 Проектът „Гласът на българските деца" се изпълнява от Българското училище за 
политика „Димитър Паница" и се финансира от фондация "Оук". Той започна през 2016 г. и 
ще продължи до 2019 г. Проектът е създаден, за да се засили процесът на формулиране и 
прилагане на адекватни детски политики и да се подпомогне въвеждането на добри 
практики. Насочен е към политическите и гражданските лидери, допринасящи за 
формирането на детските политики. Целта на проекта е българските деца да се чувстват 
сигурни и защитени и техният глас да бъде чут от управляващите. 
 През 2018 г. бяха проведени три модула по детски политики, съответно в трети курс 
на випуск 2017/2018 и първи и втори курс на випуск 2018/2019. Разработени бяха 
индивидуална и групова домашна работа, които да провокират личното мнение и позиция 
на участниците в програмата.  
 На 06.02.2018 г. се проведе фокус група, на която бяха обсъдени проблемите на 
децата в България и бяха предложени възможни мерки за разрешаването им. Представител 
на областната администрация, обществен посредник, общински съветник, съдия, педагог 
бяха сред участниците.  Всички те са завършили Националната програма „Управленски 
умения" на Българско училище за политика /БУП/ през различни години. Професионално 
свързани и вълнуващи се от проблемите на малките жители на страната ни, хората от фокус 
групата се обединиха около мнението, че политиките за деца в България се пишат основно 
през погледа на възрастния. Според тях е нужно гласът на малките жители на страната ни да 
бъде чут, но за целта трябва и училищата да работят за формиране на умения у децата да 
изразяват мнение. Отбелязано бе също, че съществуващите политики за деца са насочени 
основно към уязвими групи, към деца с дефицити, а талантливите малчугани, например, 
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трудно намират подкрепа. Целта на фокус групата бе да очертае предизвикателствата и 
възможностите пред лидерите на обществено мнение за по-добра информираност по 
проблемите на децата и съответните политики, които ги засягат, както и да се 
идентифицират общи цели на заинтересованите страни, които работят по проблемите на 
малките граждани на България и техните семейства. 
 На 24-ти март и 28-ми април се проведоха обучения за завършилите на тема „Как да 
организираме ефективна информационна кампания – да направим събитие, да влезем в 
полезрението на медиите, да предизвикаме интереса на потребители в социалните мрежи, 
да привлечем вниманието на национална и местна власт?“ Отговор на тези въпроси даде на 
обучаемите експертът по комуникации Михаил Стефанов. Със задача по групи, изработена 
на базата на реален проблем, идентифициран в анализа за проблемите на децата от 
Югозападна България, обучаващите се направиха симулация на информационна кампания. 
Обученията се проведоха в София и събраха завършили БУП през различни години, но 
всички те с интерес към правенето и прилагането на успешни детски политики и 
популяризиране на добри практики за децата. 
 Като част от проекта бяха проведени и три срещи. В Северна България (11.10.2018 г. - 
гр.  Велико Търново) и в Южна България (09.10.2018 - гр. Пловдив)  те бяха организирани и 
проведени съвместно със завършили БУП. Целта на срещите,  на които присъстваха 
заинтересовани страни и възпитаници на Училището от региона, бе да се представят 
данните от специално изготвения сравнителен анализ за проблемите на децата на юг и на 
север от Стара планина. Автор на изследването е Ивайло Миланов, експерт „Работа с деца и 
семейства“. Образователният експерт Марияна Георгиева сподели с участниците в двата 
форума наблюденията си за проблемите на децата в страни от Европа и действащите там 
добри практики за решаването на някои от тях. Заради спецификите  на столицата, 
Българското училище за политика извади София град от анализа за конкретния регион, към 
който принадлежи(Югозападен регион на планиране). По поръчка на БУП бе направено 
отделно изследване за проблемите на децата от област София град. То бе дело на Надежда 
Денева, експерт закрила на детето и социална работа, а резултатите от него бяха 
представени на специална среща на хора, работещи и интересуващи се от проблемите на 
децата. Форумът се състоя на 29.11.2018 в гр. София.  
 В ежемесечния бюлетин на Българско училище за политика бяха разпространявани 
новини и анализи, свързани с детските политики и провежданите от училището дейности в 
тази насока. 
 

o Проект „Заедно за правата на ЛГБТИ в България“ 

 Проектът "Заедно за правата на ЛГБТИ в България" ще повиши чувствителността към 
многообразните форми на дискриминация и предразсъдъци, с които се сблъскват ЛГБТИ 
хората в България сред учители, политици, бизнес лидери, лидери на гражданското 
общество и родители на ЛГБТИ младежи. Като основен резултат се очаква повишена 
нетърпимост към дискриминацията и мобилизиране на съюзници към движението за 
равнопоставеност на ЛГБТИ хората у нас. 
 Проектът се изпълнява от консорциум в състав: фондация „Работилница за 
граждански инициативи", Български дарителски форум, Българско училище за политика 
„Димитър Паница", синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа", фондация „Глас България" 
и младежка ЛГБТ организация „Действие". Партньорите по проекта, работещи в различни 
сфери, се обединяват за реализиране на широка информационна кампания сред техните 
целеви групи в подкрепа на равнопоставеността на ЛГБТИ хората в България. 
 Като част от проекта ирландският политик и активист по правата на човека, сенатор 
Дейвид Норис, бе специален гост в рубриката „30 минути в компанията на..." в края на 
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първия ден от четвърти курс на Националната програма „Управленски умения" 2017-2018. 
Известният политик приветства курсистите с няколко думи на български език и ги поздрави с 
това, че България в момента е столицата на Европа. Сенатор Норис започна разговора с 
темата за Истанбулската конвенция като заяви, че е запознат, че в България има трудности 
относно приемането й, докато в Ирландия това не е така. „Не смятам, че трябва да има 
натиск върху българския парламент за приемането на Истанбулската конвенция, считам този 
подход за грешен. Това трябва да стане с дебат", заяви Дейвид Норис. 
Преди 25 години хомосексуалността в Република Ирландия е криминално престъпление. 
Точно съдебните дела на Норис срещу държавата, които по-късно се гледат пред 
Европейския съд за правата на човека, карат ирландското правителство да декриминализира 
хомосексуалността през 1993 г., а преди няколко години и да одобри браковете между 
еднополовите двойки. За пътя, който е изминал, за да се пребори за правата на тази 
общност, сенатор Норис разказа пред курсистите. 

 
• Проектни предложения  

 
В рамките на периода бяха разработени проектни предложения, с които екипът на 

БУП кандидатства за финансиране пред различни донори. 
 

• Овластяване на жените – активни участнички в политиката и процеса на 
вземане на решения в Мароко – одобрен; 

• Европа те чува. Гласувай!  –  одобрен;  
• Активни граждани – проспериращи общини – одобрен; 
• Академия „Западни Балкани“ – одобрен; 
• Подкрепа за неправителствени организации за повишаване капацитета в 

сферата на политическия диалог и знанията за процеса на интеграция на 
Албания към ЕС   – одобрен; 

• Лятна Академия за Евро-средиземноморски регион - отрицателен отговор; 
• Граждани за енергиен съюз - отрицателен отговор; 
• Буквар за чистия въздух – отрицателен отговор; 
• Образовани местни власти – ефективно управление на водните ресурси – 

отрицателен отговор; 
• Изграждане на местен капацитет за развитие на социалната политика за 

младежта – отрицателен отговор; 
• Насърчаване на равенството между половете и овластяването на жените в 

Югоизточна Европа – отрицателен отговор; 
• Вземащите решения - лидери за медийна грамотност – отрицателен отговор; 
• Демократичен лидер - гаранция за успешно общество – отрицателен отговор. 

 
• Организационно развитие 
 
 Стажантски програми 

През годината в училището работи един стажант - студент по социология от СУ 
„Климент Охридски".  

 

 Връзки с донори и партньори 
Всеки месец БУП изпраща на български, английски и френски бюлетин за своята 

работа, като по този начин информира завършили училището, донори и партньори. 
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Електронните бюлетини на български и английски език се публикуват на интернет 
страницата на БУП.  
 
3. Финансиране 
 
         През 2018 г. дейностите на Българското училище за политика бяха подкрепени 
финансово от Съвета на Европа, фондация „Оук“, Международната организация на 
франкофонията.  
 
4. Основни дейности през 2018 г. 
 

Януари 2018 г. 
 
• Подготовка на курс 3 от Националната програма 2017/2018 г. – изработване на 
програма, срещи с модератори и лектори, изработване на обучителните задачи за курса и 
тестовете за проверка на знания, съставяне и отпечатване на наръчника;  
• Подготовка на отчет за Съвета на Европа за втори курс на Националната програма; 
• Подготовка на фокус група по проект „Гласът на българските деца“  
• Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП.  
 

Февруари 2018 г. 
 
• Провеждане на курс 3 „Национални предизвикателства и национални решения“ от 
Националната програма 2017/2018 г. -  11 - 14.02.2018 г., Правец; 
• Подготовка и провеждане на  фокус група по проект „Гласът на българските деца“; 
• Обработка на тестовете за проверка на знанията и анкетните карти от третия курс на 
Националната програма; 
• Подготовка на курс 4 от Националната програма 2017/2018 г. – изработване на 
програма, срещи с модератори и лектори,   
• Подготовка на отчет за Съвета на Европа за трети курс на Националната програма; 
• Подготовка на обучения за завършилите на тема „Как да организираме ефективна 
информационна кампания? 
• Подготовка и подаване на проектно предложение „Граждани за енергиен съюз“  
• Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП. 
 

Март 2018 г. 
 
• Подготовка на курс 4 от Националната програма 2017/2018 г. -  изработване на 
обучителните задачи за курса и тестовете за проверка на знания, съставяне и отпечатване на 
наръчника;  
• Провеждане на курс 4 от Националната програма 2017/2018 г. „България в ЕС – 
принципи на доброто управление” – 18-21.03.2016 г., Правец; 
• Подготовка и провеждане на обучение за завършилите на тема „Как да организираме 
ефективна информационна кампания? 
• Анализ на резултатите от оценителната система по модулите за детски политики в 
Национална програма 2017/2018 г.; 
• Отчет за Съвета на Европа за четвъртия курс от Националната програма; 
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• Подготовка и подаване на проектно предложение „Образовани местни власти – 
ефективно управление на водните ресурси“;  
• Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП . 
 

Април 2018 г. 
 
• Анализ на резултатите от тестовете от курс 4 от Националната програма 2017/2018 г.; 
• Подготовка на статистика за резултатите от тестовете за знания от четирите курса на 
програмата; 
• Анализ и оценка на индивидуалните домашни работи на участниците от НП 2017/2018 
г.; 
• Анализ и обобщение на груповите домашни работи на участниците от НП 2017/2018 
г.; 
• Подготовка и провеждане на обучение за завършилите на тема „Как да организираме 
ефективна информационна кампания?;  
• Подготовка и подаване на проектно предложение „Изграждане на местен капацитет 
за развитие на социалната политика за младежта“;  
• Подготовка и подаване на проектно предложение „Подкрепа за неправителствени 
организации за повишаване капацитета в сферата на политическия диалог и знанията за 
процеса на интеграция на Албания към ЕС“; 
• Подготовка и подаване на проектно предложение „Лятна Академия за Евро-
средиземноморски регион“; 
• Подготовка и подаване на проектно предложение „Академия Западни Балкани“; 
• Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП.  

 
Май 2018 г. 

 
• Стартиране на подбора за участие в Национална програма 2018/2019 г.; 
• Преработване на инструментите за оценяване по модулите за детски политики в 
Националната програма според изготвения анализ; 
• Подготовка на кръгла маса, посветена на овластяването на жените в обществения и 
политически живот на Мароко; 
• Подготовка и подаване на проектно предложение „Вземащите решения - лидери за 
медийна грамотност“; 
• Подготовка и подаване на проектно предложение „Буквар за чистия въздух“ 
• Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП.  
 

Юни 2018 г. 
 
• Подготовка на кръгла маса, посветена на овластяването на жените в обществения и 
политически живот на Мароко; 
• Изготвяне на 3 тематични анализа за модули по детски политики за Национална 
програма 2018/2019 г.; 
• Включване на въпроси по детски политики в диагностичния тест за Национална 
програма 2018/2019 г.; 
• Подготовка на учебния материал за модулите по детски политики за Национална 
програма 2018/2019 г. – консултации, задачи, кампания за стипендианти; 
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• Разработване на оценителна система за модулите по детски политики в Националната 
програма: въпросници и тестове; 
• Събиране на кандидатурите за участие в Национална програма 2018/2019 г. 
• Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП.  

 
 

Юли 2018 г. 
 
• Провеждане на кръгла маса, посветена на овластяването на жените в обществения и 
политически живот на Мароко; 
• Обработка на картите от модераторите и от участниците за оценка на уменията- 
Национална програма, Випуск 2018;  
• Провеждане на входни тестове и интервюта с кандидатите за участници в 
Националната програма 2018/2019 г.; 
• Изготвяне на 3 тематични анализа за модули по детски политики за Национална 
програма 2018/2019 г.; 
• Подготовка на учебния материал за модулите по детски политики за Национална 
програма 2018/2019 г. – консултации, задачи, кампания за стипендианти; 
• Разработване на оценителна система за модулите по детски политики в Националната 
програма: въпросници и тестове; 
• Подготовка и подаване на проектно предложение „Демократичен лидер - гаранция за 
успешно общество“; 
• Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП.  
 

Август 2018 г. 
 
• Изготвяне на 3 тематични анализа за модули по детски политики за Национална 
програма 2018/2019 г.; 
• Подготовка на учебния материал за модулите по детски политики за Национална 
програма 2018/2019 г. – консултации, задачи, кампания за стипендианти; 
• Разработване на оценителна система за модулите по детски политики в Националната 
програма: въпросници и тестове; 
• Подбор участници Национална програма 2018/2019 г.; 
• Изготвяне на матрица за знанията и уменията за Националната програма 2018/2019 г.;  
• Подготовка и подаване на проектно предложение „Насърчаване на равенството 
между половете и овластяването на жените в Югоизточна Европа“; 
• Подготовка и подаване на проектно предложение „Активни жени – проспериращи 
демокрации“ 
• Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП; 
 

Септември 2018 г. 
 

• Подготовка на срещи по проблемите на децата в Северна и Южна България; 
• Изготвяне на 3 тематични анализа за модули по детски политики за Национална 
програма 2018/2019 г.; 
• Подготовка на учебния материал за модулите по детски политики за Национална 
програма 2018/2019 г. – консултации, задачи, кампания за стипендианти; 
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• Разработване на оценителна система за модулите по детски политики в Националната 
програма: въпросници и тестове; 
• Подготовка на курс 1 от Националната програмата 2018/2019 г. - осигуряване на 
лекторите, обсъждане на програмата и обучителните задачи с модераторския екип, 
обсъждане с експерти и подготовка на груповата домашна работа; 
• Подготовка и подаване на проектно предложение „Европа те чува. Гласувай!“; 
• Подготовка и подаване на проектно предложение „Активни граждани – 
проспериращи общини“; 
• Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП. 
 

Октомври 2018 г. 
 
• Провеждане на срещи по проблемите на децата в Северна и Южна България; 
• Подготовка на среща по проблемите на децата в София град; 
• Подготовка на курс 1 от Националната програмата 2018/2019 г. - осигуряване на 
лекторите, обсъждане на програмата и обучителните задачи с модераторския екип, 
обсъждане с експерти и подготовка на груповата домашна работа; 
• Провеждане на курс 1 от Националната програма 2018/2019 г. „Лидерство, 
организация, комуникация” – 28-31.10. 2018 г.; 
• Провеждане на обучителен модул по детски политики в Национална програма 
2018/2019 г.; 
• Групова домашна работа по модул по детски политики в Националната програма; 
• Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП. 
 

Ноември  2018 г. 
 
• Участие в Световния форум по демокрация в Страсбург - 19-21.11.2018 г.; 
• Провеждане на среща по проблемите на децата в София град; 
• Анализ на тестовете за знания и анкетните карти за обратна връзка от първия курс на 
Националната програма; 
• Подготовка на курс 2  от Националната програмата 2018/2019 г. - обсъждане с 
експерти и подготовка на груповата домашна работа, съставяне на тестове за знания и 
анкетни карти за обратна връзка, съставяне и отпечатване на наръчник; 
• Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП. 
 

Декември 2018 г. 
  
• Подготовка на курс 2  от Националната програмата 2018/2019 г. - осигуряване на 
лекторите, обсъждане на програмата и обучителните задачи с модераторския екип, 
обсъждане с експерти и подготовка на груповата домашна работа, подготовка и печат на 
наръчника; 
• Провеждане на курс 2 от Националната програма 2018/2019 г. „Регионално развитие 
и местно самоуправление” – 02-05.12.2018 г., Правец; 
• Провеждане на обучителен модул по детски политики в Национална програма 
2018/2019 г.; 
• Участие в партньорска среща по Норвежката програма в Осло, Норвегия 
• Подготовка и подаване на проектно предложение „Бъди ловец на фалшиви новини“; 
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• Провеждане на традиционната среща на завършилите и дипломиране на Випуск 2018 
г.; 
• Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП. 
 
5. Профил на участниците в Националната програма 
 
      В настоящия курс на Националната програма (2018/2019 г.) участват 40 политически и 
граждански лидери, от които 22 са мъже и 18 – жени. Процентното съотношение мъже – 
жени е 55 на 45 процента.  Съотношението между участниците от София и тези от страната е 
65%  към  35%. 27,5% от участниците в курса са на изборни длъжности, 15% са представители 
на администрацията и 12,5% - активисти на парламентарно представени партии. 45% са хора 
от неправителствения сектор.  
Съотношението между партийна и гражданска квота е 57,5% към 42,5%.  

 
Съотношение между жени и мъже в националната програма 

 

 
 

Разпределение на участниците по профили  
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Разпределение на участниците от София и страната 
 

 
 
 

Съотношение между партийна и гражданска квота 
 

 
       
 
 
6. Основни насоки и програма за дейностите през 2019 г.   
 

През  2019 г. екипът на Българското училище за политика ще продължи да работи в 
няколко основни направления: осъществяване на Националната програма „Управленски 
умения“, реализация на обучителни програми и проекти в държавите от Южното 
Средиземноморие и в страните от Западните Балкани, различни дейности в сферите на 
гражданското участие, филантропията и зелените политики. Сериозен акцент в работата ще 
бъде поставен върху политиките за децата. 
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• Национална програма „Управленски умения“ 
 
И през учебните 2018/2019 г. и 2019/2020 г. Националната програма „Управленски 

умения” ще се провежда по метода за интензивно обучение на възрастни, съчетавайки 
теоретични занятия и практически упражнения, предоставянето на знания и възпитаването 
на групи умения. Ще бъдат разглеждани теми от сферата на политическия мениджмънт, 
доброто управление, публичните политики на европейско, национално и регионално 
равнище. Програмата ще включва и ад-хок теми по важни за България и света проблеми. 
Предвижда се обучение в няколко групи умения, сред които интегративни, комуникативни, 
работа в екип, водене на преговори и управление на конфликти, анализ и работа с 
политически документи, умения за участие в дебати.   
  В рамките на календарната 2019 г. ще бъдат извършени следните основни дейности: 

• Провеждане на два курса от учебната 2018/2019 г.;  
• Осъществяване на процедура по подбор на участниците и участие в Световния 

форум по демокрация в Страсбург; 
• Анализ и оценка на Национална програма 2018/2019 г. и подготовка на новата 

Национална програма 2019/2020 г.; 
• Подбор на участниците за учебната  2019/2020 г.; 
• Определяне на новите теми, които ще залегнат в програмата, и разработването 

на нови обучителни задачи; 
• Начало на Националната програма 2019/2020 г. и провеждане на първите два 

курса от програмата; 
• Периодично отчитане на проектите, по които се финансират отделни дейности от 

програмата, пред Съвета на Европа. 
 

• Регионални програми 
 

През 2019 г. ще се проведе Академия за Западните Балкани. Чрез проекта „Подкрепа 
за неправителствени организации за повишаване капацитета в сферата на политическия 
диалог и знанията за процеса на интеграция на Албания към ЕС“ ще допринесем за 
бъдещето присъединяване на Албания към ЕС.  Училището ще продължи да си сътрудничи с 
Тунизийското училище за политика и Гражданското училище за политически науки в Мароко 
и да разширява мрежата си от партньори в Северна Африка. През 2019 г. ще продължи 
работата по овластяване на жените – активни участнички в политиката и процеса на вземане 
на решения в Мароко. Ще се търсят възможности и за задълбочаване на сътрудничеството 
със страните от Източното партньорство, включително с училищата по политически науки в 
Молдова, Грузия и Армения както и с други училища, принадлежащи към Мрежата под 
егидата на Съвета на Европа.  
 

• Гражданско участие 
 
Приоритет в работата на училището ще продължат да бъдат повишаване на 

гражданското участие в страната. Екипът ще съсредоточи усилията си върху 
усъвършенстване на някои от формите за гражданско участие и гражданския контрол, 
повишаване на прозрачността на управленските решения и отчетността пред гражданите, 
активирането на различни общности чрез проектите „Европа те чува. Гласувай!“ и „Активни 
граждани - проспериращи общини“. Екипът ще работи по проект „Заедно за правата на 
ЛГБТИ в България“. Ще продължи популяризацията на сайта www.grajdanomer.bg . 

http://www.grajdanomer.bg/
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• Филантропия 

 
Филантропията ще продължи да бъде в основата на дейността на Българското 

училище за политика „Димитър Паница“. Екипът на училището ще постави акцент върху 
дарителството, като личен ангажимент на участниците и завършилите програмите ни. 
Гражданските и политическите лидери ще продължат да бъдат информирани по тези 
въпроси. За тях ще се организират обучителни програми, ще се развиват конкретните им 
умения за работа по обществено значими каузи и ще се поставят на публично обсъждане 
проблемите и предизвикателствата, с които се сблъсква филантропията у нас. През 2019 г. 
ще продължи практиката всеки випуск от Националната програма да избира своя кауза.  

 
• Политики за закрила на детето 

 
Акцент в работата на училището през 2019 г. ще бъде поставен върху политиките по 

защита правата на децата, както на национално, така и на местно ниво. Идеята е обучението 
на политическите и граждански лидери по политиките за децата да стане непрекъснат 
процес. Целта е да се  създаде мрежа от “Агенти на промяната”, които да променят 
политиките за децата така, че гласът на българските деца да бъде чут от властимащите. 

 
• Зелени политики 

 
Българското училище за политика „Димитър Паница” ще продължи да е активно 

ангажирано с работа в сферата на климатичните промени, енергийните политики и 
предизвикателствата, които поставят те. Акцент в работата ни ще бъде информираният дебат 
за климатичните промени и пътя към устойчиви решения на проблемите с климата. Чрез 
дейността си училището ще стимулира диалога между всички заинтересовани страни, като 
провежда форуми, кръгли маси и дискусии, обсъжда политики за зелен икономически 
растеж и енергийна ефективност. 

 
 
7. План за дейностите през 2019 г. 
 
 

Януари 2019 г. 
 
• Подготовка и провеждане на курс 3 от Националната програма 2018/2019 г. – 
изготвяне на програма, срещи с модератори и лектори, изработване и отпечатване на 
наръчник, подготовка на обучителни задача, тестове за знания и анкетни карти за обратна 
връзка; 
• Подготовка на курс 4 от Националната програма 2018/2019 г. – изготвяне на 
програма, срещи с модератори и лектори, изработване и отпечатване на наръчник, 
подготовка на обучителни задача, тестове за знания и анкетни карти за обратна връзка; 
• Подготовка на среща по проект „Европа те чува. Гласувай!“ във Велико Търново; 
• Подготовка на конкурс по проект „Европа те чува. Гласувай!“;   
• Подготовка на обучение по проект „Гласът на българските деца“; 
• Работа по проект „Заедно за правата на ЛГБТИ в България“; 
• Подготовка на обучение за завършили БУП по проект „Гласът на българските деца“; 
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• Подготовка на месечните бюлетини за завършили и партньори на български, 
английски и френски език; 
 

Февруари 2019 г. 
 
• Подготовка и провеждане на курс 4 от Националната програма 2018/2019 г. 
„Международни политики” – 24 -27.02.2019 г., Правец; 
• Обработка на тестовете за проверка на знанията и анкетните карти от третия курс на 
Националната програма; 
• Отчет за Съвета на Европа за трети курс от Националната програма; 
• Подготовка и провеждане на обучение за завършили БУП по проект „Гласът на 
българските деца“; 
• Подготовка и провеждане на обучение за служители на БУП по проект „Активни 
граждани – проспериращи общини“; 
• Изработване на международен анализ по проект „Активни граждани – проспериращи 
общини“; 
• Подготовка на срещи по проект „Европа те чува. Гласувай!“ във Велико Търново и 
Враца; 
• Подготовка на конкурс по проект „Европа те чува. Гласувай!“;  
• Провеждане на конкурс по проект „Европа те чува. Гласувай!“; 
• Работа по проект „Заедно за правата на ЛГБТИ в България“; 
• Подготовка на месечните бюлетини за завършили и партньори на български, 
английски и френски език; 
 

Март 2019 г. 
 

• Анализ на резултатите от оценителната система по модулите за детски политики в 
Национална програма 2018/2019 г.; 
• Отчет за Съвета на Европа за четвъртия курс от Националната програма; 
• Подготовка и провеждане на срещи по проект „Европа те чува. Гласувай!“ във Велико 
Търново, Пловдив и Враца; 
• Провеждане на конкурс по проект „Европа те чува. Гласувай!“; 
• Изработване на международен анализ по проект „Активни граждани – проспериращи 
общини“; 
• Подготовка на Академия за Западните Балкани; 
• Подготовка на месечните бюлетини за завършили и партньори на български, 
английски и френски език; 
 
  Април 2019 г. 

 
• Анализ на резултатите от тестовете от курс 4 от програмата; 
• Подготовка на статистика за резултатите от тестовете за знания от четирите курса на  

програмата;  
• Анализ на обратната връзка от 4-те курса от Националната програма;  
• Анализ на провеждането на Националната програма 2018/2019 г.; 
• Анализ на резултатите от оценителната система по модулите за детски политики в 

Национална програма 2018/2019 г.; 
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• Подготовка и провеждане на срещи по проект „Европа те чува. Гласувай!“ в 
Кюстендил и Благоевград; 
• Провеждане на конкурс по проект „Европа те чува. Гласувай!“; 
• Изработване на международен анализ по проект „Активни граждани – проспериращи 
общини“; 
• Подготовка на Академия за Западните Балкани; 
• Подготовка на обучение в Мароко; 
• Подготовка на месечните бюлетини за завършили и партньори на български, 

английски и френски език; 
 

Май 2019 г. 
 
• Анализ и оценка на индивидуалните домашни работи на участниците от НП 

2018/2019 г.; 
• Анализ и обобщение на груповите домашни работи на участниците от НП 2018/2019 

г.; 
• Стартиране на подбора за участие в Национална програма 2019/2020 г.; 
• Подготовка на Академия за Западните Балкани; 
• Изработване на международен анализ по проект „Активни граждани – проспериращи 
общини“; 
• Провеждане на конкурс по проект „Европа те чува. Гласувай!“; 
• Подготовка на финално събитие по проект „Европа те чува. Гласувай!“; 
• Подготовка на обучение в Мароко; 
• Подготовка на месечните бюлетини за завършили и партньори на български, 

английски и френски език; 
 

Юни 2019 г. 
 
• Подготовка на Академия за Западните Балкани; 
• Подготовка на обучение в Мароко; 
• Изработване на индивидуалните профили на участниците в Националната програма 
въз основа на данните, получени при прилагане на Системата за оценка на резултатите от 
обучението; 
• Подбор за участие в Национална програма 2019/2020 г.; 
• Подготовка на учебния материал по детски политики за Националната програма: 
консултации, учебни материали и задания, кампания за стипендианти; 
• Преработване на инструментите за оценяване по модулите за детски политики в 
Националната програма според изготвения анализ; 
• Подготовка и провеждане на финално събитие по проект „Европа те чува. Гласувай!“; 
• Изработване на анализ на български практики по проект „Активни граждани – 
проспериращи общини“; 
• Подготовка на месечните бюлетини за завършили и партньори на български, 
английски и френски език; 
 

Юли 2019 г. 
 
• Провеждане на Академия за Западните Балкани; 
• Провеждане на обучение в Мароко; 
• Подбор за участие в Национална програма 2019/2020 г.; 
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• Подготовка на Националната програма 2019/2020 г.; 
• Изработване на три тематични анализа по детски политики за Национална програма 

2019/2020 г.; 
• Включване на въпроси по детски политики в диагностичния тест за Национална 

програма 2019/2020 г.; 
• Подготовка на учебния материал по детски политики за Националната програма: 

консултации, учебни материали и задания, кампания за стипендианти; 
• Преработване на инструментите за оценяване по модулите за детски политики в 

Националната програма според изготвения анализ; 
• Изработване на анализ на български практики по проект „Активни граждани – 
проспериращи общини“; 
• Подготовка на месечните бюлетини за завършили и партньори на български, 

английски и френски език; 
 

Август 2019 г. 
 
• Обработка на информацията за кандидатите за Националната програма 2019/2020 г.; 
• Изготвяне на матрица за знанията и уменията за Националната програма 2019/2020 г.;  
• Изработване на три тематични анализа по детски политики за Националната 
програма; 
• Подготовка на учебния материал по детски политики за Националната програма: 
консултации, учебни материали и задания, кампания за стипендианти; 
• Изработване на анализ на български практики по проект „Активни граждани – 
проспериращи общини“; 
• Подготовка на месечните бюлетини за завършили и партньори на български, 
английски и френски език; 
 

Септември 2019 г. 
 

• Провеждане на входни тестове и интервюта с кандидатите за участници в 
Националната програма; 
• Изработване на три тематични анализа по детски политики за Национална програма 
2019/2020 г.; 
• Подготовка на учебния материал по детски политики за Национална програма  
2019/2020 г.: консултации, учебни материали и задания, кампания за стипендианти; 
• Изработване на анализ на български практики по проект „Активни граждани – 
проспериращи общини“; 
• Подготовка на месечните бюлетини за завършили и партньори на български, 
английски и френски език; 
 

Октомври 2019 г. 
 
• Подготовка на курс 1  от Националната програмата 2019/2020 г. – изготвяне на 
програма, осигуряване на лекторите, обсъждане на програмата и обучителните задачи с 
модераторския екип, обсъждане с експерти и подготовка на груповата домашна работа; 
• Изработване на модели по проект „Активни граждани – проспериращи общини“; 
• Подготовка на месечните бюлетини за завършили и партньори на български, 
английски и френски език; 
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Ноември  2019 г. 
 
• Провеждане на курс 1 от Националната програма 2019/2020 г. „Лидерство, 
организация, комуникация”;  
• Участие в Световния форум по демокрация в Страсбург;  
• Подготовка на курс 2 от Националната програмата 2019/2020 г. - осигуряване на 
лекторите, обсъждане на програмата и обучителните задачи с модераторския екип, 
обсъждане с експерти и подготовка на груповата домашна работа; 
• Провеждане на обучителен модул по детски политики в Национална програма 
2019/2020 г.; 
• Групова домашна работа по модул по детски политики в Национална програма; 
• Изработване на модели по проект „Активни граждани – проспериращи общини“; 
• Подготовка на месечните бюлетини за завършили и партньори на български, 
английски и френски език; 
 

Декември 2019 г. 
  
• Провеждане на курс 2 от Националната програма „Регионално развитие и местно 
самоуправление”; 
• Провеждане на трета годишна среща „Агенти на промяната“ 
• Анализ на тестовете за знания и анкетните карти за обратна връзка от първия курс; 
• Дипломиране на Випуск 2019 и провеждане на традиционната среща на 
завършилите; 
• Провеждане на обучителен модул по детски политики в Национална програма 
2019/2020 г.; 
• Изготвяне на индивидуални домашни работи по обучителен модул по детски 
политики в Националната програма; 
• Изработване на модели по проект „Активни граждани – проспериращи общини“; 
• Подготовка на месечните бюлетини за завършили и партньори на български, 
английски и френски език; 
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Приходи по направления 

Национална 
програма; 

122773; 35%

Работа  със 
завършилите; 

9980; 3%

Регионална 
програма 
Северна 

Африка; 19558; 
6%

Проекти по 
детски 

политики; 
142597; 41%

Годишно 
събитие на  СоЕ 

в Страсбург; 
16592; 5%

Проекти 
гражданско 

участие; 
34684; 10%

 



 

 

20 Годишен отчет за дейността: 1 януари – 31 декември 2018 г.  

 
Разходи по бюджетни пера 

 

 


	8. Финансово състояние през 2018 г.

