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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 „Димитър Паница“ 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 „Димитър Паница“ 
през 2019 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 2019 г. Българското училище за политика „Димитър Паница“ 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, местни администрации, 
лидери на неправителствени организации, представители на бизнеса и медиите.   
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През 2019 г. дейностите по Националната програма бяха финансирани от Съвета на 
Европа и от собствени средства. В Правец се проведоха два от семинарите за учебната 
2018/2019 г. и два от семинарите за учебната 2019/2020 г.  

 
Учебна 2018/2019 г.  
• курс 3 - „Национални приоритети и национални решения” –  20-23.01.2019 г. 
• курс 4 - „Международна политика” – 24- 27.02.2019 г. 

 
Учебна 2019/2020 г. 
• курс 1 – „Лидерство, организация и комуникация” – 17-20.11.2019 г. 
• курс 2 – „Регионално развитие и местно самоуправление” – 15-18.12.2019 г. 

 
Учебната 2018/2019 г., в която участваха 39 политически и граждански лидери, 

завърши успешно през февруари 2019 г. Участниците получиха сертификатите си на 
специална церемония на 6 декември 2019 г. 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, както 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 
домашни работи. Те имаха две индивидуални домашни работи върху дърво на проблема и 
анализ на заинтересованите страни, както и едно групово задание върху права на децата и 
детски политики.    
 И през 2019 г. екипът на училището и модераторите приложиха системата за 
мониторинг и оценка на резултатите от обучението. Анализът показа средно нарастване на 
знанията на групата с 11 %. На входните тестове общите резултати на участниците бяха 69%, 
а на изходните тестове – 80%.  Направени бяха индивидуални профили на курсистите с 
техните силни страни и областите, които могат да развиват.  
 Двадесет млади политически и граждански лидери от Националната програма на 
Българското училище  за политика взеха участие и в Световния форум по демокрация от 6 до 
8 ноември 2019 г. в Страсбург. Събитието, чиято основна тема бе „В опасност ли е 
демокрацията в информационната ера“, 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 г-жа Мария 
Пейчинович Бурич и председателя на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа г-жа 
Лилиан Мори Паские. Дискусиите в различните лаборатории бяха съсредоточени върху 
предизвикателствата пред демокрацията в развиващата се бързо информационна ера, 
заплахата от фалшивите новини и пост истината, 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 г-н Йонко 
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Грозев. Те се срещнаха и с постоянния представител на България в Съвета на Европа г-жа 
Катя Тодорова. 

През 2019 г. бяха реализирани и две благотворителни каузи – на Випуск 2018 и на 
Випуск 2019. В края на януари Випуск 2018 организира благотворителна вечер, за да набере 
средства за каузата "Децата са големи, колкото са големи мечтите им".  Бяха събрани над 12 
000 лв. за обучението на три талантливи деца с увреждания, родени в най-бедния регион на 
България и ЕС – Северозападния. На събитието присъстваха над 120 гости - народни 
представители, кметове, общински съветници, граждански лидери. Випуск 2019 избра за 
своя кауза даряване на българска литература, в частност детска литература, на български 
общности в чужбина. Тяхното благотворително събитие за набиране на книги и средства се 
проведе на 8 юни 2019 г. и също събра стотици гости и завършили на БУП.  

Успешно започна и учебната 2019/2020 г. При подбора на участниците стана ясно, че 
за едно място се борят един и половина кандидати. Началото на учебната година бе на 17 
ноември, а до края на 2019 г. се проведоха два от семинарите - „Лидерство, организация и 
комуникация” (17-20.11.2019 г.) и „Регионално развитие и местно самоуправление” (15-
18.12.2019 г.). Семинарите бяха четиридневни.  В програмата и през новата учебна година 
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 
Цвета Караянчева, председател на Народното събрание на Република България, г-жа Диана 
Ковачева, омбудсман на Република България, г-жа Петя Аврамова, министър на 
регионалното развитие и благоустройството, г-жа Силвия Георгиева, изпълнителен 
директор на НСОРБ, г-жа Корнелия Нинова, председател на НС на БСП.  

 
• Регионални програми 

 
Регионална програма „Северна Африка“  

 
• Проект „Промотиране на ролята на жените в социалния и икономическия 

прогрес“ (2019 г.) 
 
 Българското училище за политика „Димитър Паница" за шести пореден път 
организира обучение за марокански жени-лидери. Двудневният семинар се проведе в 
средата на юли 2019 г. в столицата на Мароко  - Рабат, 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. Темата на тазгодишното събитие беше „Защо е важно участието на жените 
лидери в политиката?". В официалното откриване участваха и.д. изпълнителният директор 
на училището, г-жа Румяна Грозева и извънредният и пълномощен посланик на България в 
Кралство Мароко г-н Юрий Щерк. В двудневния интерактивен обучителен формат 
участниците изследваха през опита си темите „Лидерство и лидерски стилове", „Екип/ност и 
лидерски компетенции", „Лидерство и мотивация", „Ефективна комуникация" и 
„Лидерството през ролята на жените и през ролята на мъжете", модерирани от г-жа Мария 
Михайлова – организационен психолог и групов психотерапевт. Гости и лектори на форума 
бяха още г-н Юсеф Лараж – директор на Мароканското гражданско училище за политически 
науки и г-жа Ража Моржани - представител на Националния съвет по правата на човека в 
Мароко.  
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Регионална програма „Югоизточна Европа“  
 

• Регионална академия „Европейската перспектива за Западните Балкани" 
(2019 г.) 

През 2019 г. БУП успя да възроди инициативата си за регионално обучение за страните 
от Западните Балкани. Регионалната академия за Западните Балкани през 2019 г. беше 
подкрепена от Европейския фонд за демокрация. Основната й тема беше с фокус 
„Европейска перспектива на Западните Балкани". Тя следва традицията на регионалната 
програма „Политически дебат в Югоизточна Европа”, която БУП провеждаше успешно между 
2003 и 2011 г. Целта на Регионалната академия през 2019 г. беше да засили регионално 
сътрудничество и да покрепи демократичните реформи в страните от Западните Балкани, 
като по този начин работи за успешния им път към евроинтеграция. Академията  
представляваше едноседмично интензивно обучение. Целевата група бяха активни 
представители на гражданското общество и медиите от Албания, Босна и Херцеговина, 
България, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия, на възраст под 40 години. 
Събитието се проведе в София от 2 до 6 юли 2019 г. Сред гостите на Академията бяха г-жа 
Илияна Йотова, вицепрезидент на Република България, г-жа Екатерина Захариева, 
вицепремиер и министър на външните работи на Република България,                                         
г-н Андрей Ковачев, народен представител в Европейския парламент, г-н Ивайло Калфин, 
заместник министър-председател и министър на външните работи на                                    
Република България (2005-2009), г-н Станимир Илчев, председател на Парламентарната 
комисия по външни работи (2001-2003). Участниците в Академията имаха и еднодневна 
програма с посещения в български институции. Те се срещнаха с г-жа Цвета Караянчева, 
председател на Народното събрание на Република България, г-н Томислав Дончев, 
заместник министър-председател на Република България и г-жа Йорданка Фандъкова, кмет 
на Столичната община.  

 
Участниците в двете регионални програми получиха официални дипломи-сертификати и 

вече са част от стотиците възпитаници на БУП, сред които има народни представители; 
работещи в общинските и кметските управи; представители на национална и местна 
администрация; хора от гражданския сектор от страните от Северна Африка и от Югоизточна 
Европа. 

 
 Програма за работа със завършилите Българското училище за политика 
 

През годината екипът на БУП продължи да поддържа интензивни контакти с 
общността на завършилите. Всеки месец завършилите получаваха електронен бюлетин за 
дейността на БУП. Представителите на всички випуски на Националната и Регионалните 
програми получаваха и покани за събитията, които Българското училище за политика 
организира, както и резюмета и линкове към пълните текстове на интересни анализи, 
доклади, проучвания, изследвания както на училището, така и на партньорски организации. 
На 6-ти декември 2019г. 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".   
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• 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. През 2019 г. БУП 
работи по следните проекти в това направление: 
 

o Европа те чува. Гласувай! 

Основната цел на проекта „Европа те чува. Гласувай!" беше да информира българската 
младеж за добавената стойност на постиженията на Европейския съюз и на Европейския 
парламент, важността на европейските избори и на участието в демократичния процес чрез 
гласуване. Целевата група на проекта бяха млади хора на възраст 18-29 години, в градовете 
и селските райони, студенти и работеща младеж, малцинства, гласуващи за първи път от 
всички горепосочени групи. Проектът се финансира от Европейския парламент. В рамките на 
проекта бяха проведени общо 3 дебата с млади хора от университети в страната, 2 дискусии 
с хора от уязвими групи, една заключителна конференция и аудио-визуален конкурс. 

Програмата стартира с дебат на тема “Разбират ли младите езика на Брюксел?“, който се 
състоя на 8 март във Великотърновския университет. Специални гост-лектори на събитието 
бяха г-жа Илияна Йотова, вицепрезидент на Република България и бивш български 
евродепутат, г-н Иван Иванов, доктор по политология, преподавател във ВТУ и зам.-
председател на 43-тото Народно събрание, ръководителят на Информационното бюро на 
Европейския парламент г-н Теодор Стойчев и журналистът и юрист г-н Кирил Вълчев. На 18 
март в община Враца се проведе дискусията “Какво прави Европа за хората от уязвими групи 
в контекста на Европейския стълб за социални права?”. Своя опит споделиха кметът на Враца 
г-н Калин Каменов, г-н Боян Захариев от Институт “Отворено общество”, г-жа Спаска Петрова 
– сдружение “Нов път”, както и ръководителят на Бюрото на ЕП в България г-н Теодор 
Стойчев. Министерството на труда и социалната политика (МТСП) осигуриха експерт, който 
говори относно по-специфични детайли в областта. На 29 март в Пловдивския университет 
“Паисий Хилендарски” се проведе дебат на тема “Могат ли фалшивите новини да застрашат 
евроизборите?”. Гости бяха кметът на район Южен г-н Борислав Инчев, политологът г-жа 
Татяна Буруджиева, бивш депутат от БСП и г-н Росен Стоянов, преподавател по политически 
науки в НБУ. На 10 април в Кюстендил се проведе събитие-дискусия “Социалните политики 
на Европа и Европейският стълб на социалните права”, в който гостуваха г-жа Илияна 
Николова, която е посланик на Европейския стълб на социални права за България и 
изпълнителен директор на фондация “Работилница за граждански инициативи” и г-жа 
Лидия Чорбанова, която е програмен директор на Институт за европейски стратегии и 
практики и съветник на евродепутата г-жа Костадинка Кунева. На 12 април в Американския 
университет в Благоевград се проведе дебат относно предизвикателствата пред младите 
хора да си намерят място на пазара на труда. Гост-лектори в дискусията бяха г-н Иван 
Велков, член на Управителния съвет на Българската стопанска камара, г-н Добромир Иванов, 
създател и управляващ на Българската стартъп асоциация и икономистът г-н Лъчезар 
Богданов. Заключителната конференция за проекта, която разгледа резултатите от 
евроизборите през 2019г., се проведе в София на 20 юни. Гости бяха ръководителят на 
Бюрото на Европейския парламент в България г-н Теодор Стойчев, евродупутатът от ГЕРБ г-н 
Асим Адемов, социолозите г-н Добромир Живков и г-н Стефан Георгиев. На конференцията 
бяха наградени и победителите в аудио-визуалния конкурс „Европа те чува. Гласувай!“ Целта 
на конкурса беше млади хора, до 29 години, да пращат снимки, есета и видеа между 15 
февруари и 15 май същата година, с които да аргументират защо е важно да се гласува на 
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европейските избори. Голямата награда от конкурса беше пътуване до Евопейския 
парламент и среща с наши евродепутати. Победителите Николай Петров и Димитър Плачков 
пътуваха до ЕП на 9 – 10 юли и се срещнаха с депутатите Ангел Джамбазки, Ева Майдел и 
Илхан Кючюк. 

 
o Активни граждани – проспериращи общини  

Проектът „Активни граждани - проспериращи общини" се финансира от Оперативна 
програма „Добро управление" (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд на 
Европейския съюз и се изпълнява от януари 2019 до юни 2020 г. Неговата цел е по-
ефективното прилагане на принципите на демократичното управление и на обществения 
контрол върху публичните политики на местно ниво чрез по-активното гражданско участие. 
През 2019 г. в рамките на проекта бяха направени 2 проучвания на европейските и на 
българските практики и бяха изведени модели за подобряване на ситуацията на местно ниво 
в България, които ще бъдат издадени в брошура през 2020 г. В първата половина на 
годината екипът на БУП проучи практики от 10 европейски държави за включване на 
гражданите в процеса на вземане на решения на местно равнище. Бяха разгледани 
Великобритания,  Германия,  Ирландия,  Испания,  Полша,  Финландия,  Франция,  
Нидерландия, Хърватия и Швеция. Целта на проучването беше да открие и опише добри    
практики, които могат да бъдат използвани в България. Стремежът беше чрез тях да 
подпомогнем създаването и функционирането на нови форми за гражданско  участие  на  
местно  ниво,  които  да  доведат  до  по‐ефективното  прилагане  на принципите  на  
демократичното управление  и  на  обществения  контрол  върху  публичните политики. 
Между юли и септември екипът на БУП анализира съществуващите консултативни 
механизми за гражданско участие на местно ниво в България. Целта  на  проучването  беше  
да  даде  обективна  картина  за  съществуващите  механизми  за включване на гражданите в 
процеса на вземане на решения на местно ниво у нас, като обхване плюсовете и минусите на 
използваните модели и посочи защо те не работят или работят не достатъчно ефективно. 
Проучването обхвана всички 265 общини у нас. Бяха проведени и множество дълбочинни 
интервюта с експерти, местна власт и представители на НПО. 

 
o Изграждай мостове за промяна 

 „Изграждай мостове за промяна" e проект на сдружение „Нов път" - Хайредин, който 
се осъществява в партньорство с Българското училище за политика „Димитър Паница" и 
Академията за човешки права, Норвегия. Той е продължение на успешно реализирания 
проект „Насърчаване на гражданското участие на млади роми" (2015-2016 г.). Проектът 
„Изграждай мостове за промяна" се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от 
Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, финансиран по Фонд Активни граждани България по 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основната цел на 
проекта е да се увеличи броят на представители на уязвими групи, които да бъдат овластени 
чрез обучение в застъпничество, така че да се опитат да решат конкретни проблеми на 
местните си общности. Работата по проекта започна през октомври 2019 г. и  се очаква да 
завърши в края на 2020 г. В първите месеци на проекта БУП направи сайт на проекта и 
започна документално проучване на начините на въздействие на уязвимите групи върху 
политиките в общността. Бяха проучени над 50 документа за 10-годишен период, включващи 
национални и международни стратегически документи за младежки политики, за 
интеграция на уязвими групи и в частност ромска общност, документи за демографската 
перспектива на България и за нивата на икономическа активност на младите хора и на 
хората от ромска общност, международни документи и стандарти за гражданско участие, 
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анализи на водещи български и международни неправителствени организации, 
социологически проучвания. В документите се търсеха данни за нивата на гражданско 
участие на ромската общност в България, както и за ефективността на гражданските 
инструменти за въздействие, в т.ч. обществени съвети, кампании, пряка демокрация и др. 

o Младите към Европа 

 Проектът се осъществява от „Месдеу център" към Средиземноморския университет в 
Албания в партньорство с Българското училище за политика „Димитър Паница". Финансира 
се от Инструмента за предприсъединителна помощ на ЕС ИПП II 2014 г. Целта на проекта е да 
повиши обществената осведоменост за процеса на присъединяване и интеграция към ЕС, 
ценностите на ЕС и ключовите институции сред младите хора в Албания. Това ще подобри 
техните знания за въздействието на процеса на интеграция върху тяхното бъдеще. През юни 
2019 г. БУП изпрати г-жа Милица Йорданова, която е завършила програмите на училището и 
активен член на мрежата на завършилите, като експерт, който организира и проведе 
обучение за увеличаване на ангажираността на младите хора в Албания към процеса на 
присъединяване на страната към ЕС, преговорния процес и младежките политики на 
общността.  

o Проект „Заедно за правата на ЛГБТИ в България“ 

 Проектът "Заедно за правата на ЛГБТИ в България" целеше да 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. Проектът се изпълняваше 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 обединиха за 
реализиране на широка информационна кампания сред техните целеви групи в подкрепа на 
равнопоставеността на ЛГБТИ хората в България. На 26 февруари 2019 г. в рамките на 
четвърти курс от Националната програма беше включен панел по проекта. Специален гост-
лектор беше г-жа Илияна Николова, която е директор на фондация „Работилница за 
граждански инициативи" и завършил на училището. Тя презентира видеа и лични истории, 
чрез които постави въпроса за спазване на човешките права и на правата на ЛГБТИ 
общността в България. Преди това беше проведен дебат за легализирането на еднополовите 
бракове.  
 
 Политики за закрила на детето 

 
В последните четири години БУП активно работи за промотиране на детските права и 

политиките за закрила на детето. През 2019 г. БУП работи по следните проекти в това 
направление: 
 

o Проект „Гласът на българските деца“  

 Проектът „Гласът на българските деца" е проект на Българското училище за политика 
„Димитър Паница", който се финансира от фондация "Оук". Той започна през 2016 г. и 
завърши през 2019 г. Проектът беше създаден, за да се засили процесът на формулиране и 
прилагане на адекватни детски политики и да се подпомогне въвеждането на добри 
практики. Насочен беше към политическите и гражданските лидери, допринасящи за 



 

 

9 Годишен отчет за дейността: 1 януари – 31 декември 2019 г.  

формирането на детските политики. Целта на проекта беше българските деца да се чувстват 
сигурни и защитени и техният глас да бъде чут от управляващите. 
 През 2019 г. беше проведен един модул по детски политики в четвърти курс на Випуск 
2019. Той се проведе на 27 февруари и беше посветен на детското правосъдие. В него 
специални гост-лектори бяха тогавашният министър на правосъдието г-жа Цецка Цачева, 
изпълнителният директор на Националната мрежа за децата г-н Георги Богданов и съдия 
Албена Ботева, представител на Съюза на съдиите в България. Разработена беше и групова 
домашна работа, която да провокира личното мнение и позиция на участниците в 
програмата.  
 През 2019 г. бяха организирани две специализирани обучения. Темата и на двете 
обученията беше: „Синдром на „професионалното прегряване“ - методи за справяне и 
превенция.“ Първото обучение се състоя на 23 февруари 2019 г., а второто - на 23 март 2019 
г. Общо 29 участници, завършили в различни години БУП, присъстваха на обученията.  Целта 
на обученията бе да се разкрият психосоциалните фактори и източниците на стрес, да се 
представят някои от обясняващите явлението модели,  да се покаже важността на 
собствените нагласи и стратегии за управление и справяне със стреса. Акцентът в семинара 
беше върху отделните фази на професионалното прегаряне, както и върху начините за 
превенция – индивидуални, организационни, институционални. Лектор и модератор на 
обученията беше г-н Иван Иванов – клиничен психолог, доктор по политически науки и зам.-
председател на 43-то Народно събрание. 

За да очертае предизвикателствата и възможностите пред агентите на промяната  при 
формулирането на детски политики, БУП организира фокус група. Тя се проведе на  18 април 
2019 г. и в нея се включиха 12 завършили БУП през последните три години – годините, в 
които в обучителната програма на училището присъстват модули по детски политики. 

На 23 април 2019 г. се проведе заключителна конференция по проекта в София, която 
събра над 70 човека от цялата страна. Конференцията бе открита от председателя на 
Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова. Гости бяха още авторът на 
националния анализ за правата на детето г-н Ивайло Миланов; столичният омбудман г-жа 
Лилия Христова и кметът на Враца г-н Калин Каменов; д-р Джейн  Муита, представител на 
УНИЦЕФ в България и образователният експерт, докторант във ВТУ „Св. св. Кирил и 
Методий“ и в  университета „Стефан Цвайг“ в Залцбург г-жа Марияна Георгиева.  

За да разшири групата от хора, които са запознати с актуалното състояние на детските 
политики в България и за да изпрати послания към заинтересованите страни и обществото, 
БУП направи и видео клипове по проекта. Посредством материалите бяха популяризирани 
посланията от срещите и работата на заинтересованите страни през тези три години, както и 
добрите практики в областта на детските политики.  

o На фокус: Децата на България 

 Проектът „На фокус: Децата на България" се изпълнява от Българското училище за 
политика „Димитър Паница" и се финансира от фондация „Оук". Той e своеобразно 
продължение на успешно завършилия проект „Гласът на българските деца". „На фокус: 
Децата на България" има за цел да поставя и държи на първите места в дневния ред на 
политическите и гражданските лидери на България проблемите на децата в страната ни, 
както и да повиши капацитета на хора, които работят в сферата на политиките и услугите за 
деца по места. През 2019 г. бяха проведени два модула по детски политики в рамките на 
Националната програма „Управленски умения“, респективно в първи и втори курс на Випуск 
2020. Омбудсманът на България г-жа Диана Ковачева и директорът на фондация „Защитено 
жилище ЗАЕДНО“ г-н Димитър Цветков бяха лектори по темата "Детските права. Политика за 
закрила на детето в България" в първи курс от Националната програма „Управленски 
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умения“ 2019-2020 г. Панелът бе заложен и се проведе на 20 ноември 2019 г. в хотел „Риу“ – 
гр. Правец. Провеждането на първия обучителен модул в Националната програма съвпадна 
с отбелязването на 30-годишнината от приемането на Конвенцията за правата на детето на 
ООН. Вторият панел се проведе на 16 декември 2020 г. и беше посветен на детските 
политики на местно ниво. Спечелилият втори мандат кмет на община Враца и бивш 
директор на ДАЗД г-н Калин Каменов бе лектор в панела за детски политики на местно ниво. 
Негов партньор в споделянето на знания и опит с курсистите бе директорът на дирекция 
„Социални дейности“ в община Велико Търново и бивш зам.-министър на труда и 
социалната политика г-жа Росица Димитрова.  Разработени бяха обучителни материали и 
задачи към панелите, както и индивидуална домашна работа. 

 Зелени проекти 
Едно от устойчивите направления в дейността на БУП през годините остава „Устойчиво 
развитие и зелени проекти“. През 2019 г. БУП спечели в партньорство следния проект: 

o Платформа за иновации в биологичното земеделие 

Целта на проекта „Платформа за иновации в биологичното земеделие" е да увеличи 
знанията на доставчиците на курсове за възрастни относно биологично производство, 
маркетинга и брандирането на продукти чрез нова и иновативна учебна програма. В него, 
Българското училище за политика „Димитър Паница", си партнира с водещата организация 
„Център за стратегически изследвания и документация " (Северна Македония), „Сърбия 
Органика" (Сърбия), „Еко Задар" (Хърватска), „Македония Експорт" (Северна Македония) и 
„Добра земя" (Северна Македония.) Проектът се финансира от програма „Еразъм +" на 
Европейската комисия (ключово действие 2 - KA 204 - Стратегически партньорства за 
образование на възрастни). През ноември и декември 2019 г. екипът на БУП разработи 
подсайт на проекта. 

 
• Проектни предложения  

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

БУП кандидатства за финансиране пред различни донори. 
 

• На фокус: Децата на България- фондация „ОУК“ - спечелен 
• Изграждай мостове за промяна  - Фонд Активни граждани - България по 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство – 
спечелен 

• Чисти решения за мръсния въздух - Фонд Активни граждани - България по 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство – 
спечелен 

• Платформа за иновации в биологичното земеделие - програма „Еразъм +" на 
Европейската комисия – спечелен 

• Активни младежи за демократично управление на местно ниво – Министерство 
на младежта и спорта, България – спечелен, отказ от наша страна заради 
намален бюджет, който не дава възможност проектът да се изпълни, както е 
заложен 

• Медийната грамотност – лекарство срещу дезинформацията онлайн - Фонд 
Активни граждани - България по Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство - отрицателен отговор 

• Граждански дебат (не)интеграция и (не)единство: преразглеждане на ЕС“ - 
Европа за гражданите – отрицателен отговор 
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• Активна младеж – проспериращо общество - програма „Еразъм +" на 
Европейската комисия - отрицателен отговор 

• Професионална помощ – нерадикализирани деца – Гугъл - отрицателен отговор 
• Думички в действие – образователен и терапевтичен театър за деца – Тръст за 

социална алтернатива-  отрицателен отговор 
• О!ДА Европа – DG Regio – чакаме отговор 

 
• Организационно развитие 
 
 Връзки с донори и партньори 

Всеки месец БУП изпраща бюлетин за своята работа, като по този начин информира 
завършилите училището, донори и партньори. Електронните бюлетини на български и 
английски език се публикуват на интернет страницата на БУП.  
 
3. Финансиране 
 
         През 2019 г. дейностите на Българското училище за политика бяха подкрепени 
финансово от Съвета на Европа; фондация „Оук“; Международната организация на 
франкофонията; Европейския парламент; Оперативна програма „Добро управление" (ОПДУ), 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз; Европейския фонд за 
демокрация; Фонд Активни граждани - България по Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство; Инструмента за предприсъединителна помощ на ЕС ИПП II 2014 
г.;  Програмата „Права, равенство и гражданство“ към програма „Правосъдие“ на 
Европейската комисия; Програма „Еразъм +" на Европейската комисия. 
 
4. Основни дейности през 2019 г. 
 

Януари 2019 г. 
 
• Подготовка на предложение за кандидатстване за подкрепа на трети курс от 
Националната програма пред Съвета на Европа; 
• Подготовка на курс 3 от Националната програма 2018/2019 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;  
• Провеждане на курс 3 „Национални предизвикателства и национални решения“ от 
Националната програма 2018/2019 г. -  20 - 23.01.2019 г., Правец; 
• Подготовка и провеждане на благотворителен бал на Випуск 2018 – 31.01.2019 г., 
София; 
• Подготовка и подаване на проектно предложение „Медийната грамотност – 
лекарство срещу дезинформацията онлайн“;  
• Подготовка и подаване на проектно предложение „Изграждай мостове за промяна“;  
• Подготовка на отчет за Съвета на Европа за допълнителни дейности, извършени през 
декември 2018 г.; 
• Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП.  
 
 
 
 



 

 

12 Годишен отчет за дейността: 1 януари – 31 декември 2019 г.  

Февруари 2019 г. 
 
• Обработка на тестовете за проверка на знанията и анкетните карти от третия курс на 
Националната програма; 
• Подготовка на отчет за Съвета на Европа за трети курс на Националната програма; 
• Подготовка на предложение за кандидатстване за подкрепа на четвърти курс от 
Националната програма пред Съвета на Европа; 
• Подготовка на курс 4 от Националната програма 2018/2019 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 ; 
• Провеждане на курс 4 от Националната програма 2018/2019 г. „Международна 
политика” – 24 - 27.02.2019 г., Правец; 
• Подготовка и провеждане на обучение за завършилите на тема „Синдром на 
„професионалното прегряване“ – методи за справяне и превенция“ – 23.02.2019 г., София; 
• Подготовка и провеждане на обучение за екипа на БУП по проект „Активни граждани 
- проспериращи общини" – 22.02.2019 г., София; 
• Проучване на гражданското участие на местно ниво в ЕС по проект „Активни граждани 
– проспериращи общини“; 
• Подготовка и стартиране на конкурс за аудио-визуален продукт „Европа те чува! 
Гласувай!“; 
• Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП. 
 

Март 2019 г. 
 
• Обработка на тестовете за проверка на знанията и анкетните карти от четвъртия курс 
на Националната програма; 
• Подготовка на отчет за Съвета на Европа за четвърти курс на Националната програма; 
• Анализ на резултатите от оценителната система по модулите за детски политики в 
Национална програма 2018/2019 г.; 
• Подготовка и провеждане на обучение за завършилите на тема „Синдром на 
„професионалното прегряване“ – методи за справяне и превенция“ – 23.03.2019 г., София; 
• Подготовка и провеждане на дебат във ВТУ “Разбират ли младите езика на Брюксел?“ 
– 08.03.2019г., Велико Търново; 
• Подготовка и провеждане на дебат в община Враца “Какво прави Европа за хората от 
уязвими групи в контекста на Европейския стълб за социални права?” – 18.03.2019 г., Враца; 
• Подготовка и провеждане на дебат в ПУ на тема “Могат ли фалшивите новини да 
застрашат евроизборите?” – 29.03.2019 г., Пловдив; 
• Провеждане на конкурс за аудио-визуален продукт „Европа те чува! Гласувай!“; 
• Проучване на гражданското участие на местно ниво в ЕС по проект „Активни граждани 
– проспериращи общини“; 
• Подготовка и подаване на проектно предложение „Платформа за иновации в 
биологичното земеделие“; 
• Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП . 
 

Април 2019 г. 
 
• Подготовка и провеждане на дебат в община Кюстендил на тема “Социалните 
политики на Европа и Европейският стълб на социалните права” – 10.04.2019 г., Кюстендил; 
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• Подготовка и провеждане на дебат в Американския университет в Благоевград на 
тема „Предизвикателствата пред младите хора да си намерят място на пазара на труда“ – 
12.04.2019г., Благоевград; 
• Подготовка и провеждане на  фокус група по проект „Гласът на българските деца“ – 
18.04.2019 г., София; 
• Подготовка и провеждане на заключителна конференция по проект „Гласът на 
българските деца“ – 23.04.2020 г., София; 
• Провеждане на конкурс за аудио-визуален продукт „Европа те чува! Гласувай!“ 
• Анализ на резултатите от тестовете от курс 4 от Националната програма 2018/2019 г.; 
• Подготовка на статистика за резултатите от тестовете за знания от четирите курса на 
Националната програма; 
• Анализ и обобщение на груповата домашна работа на участниците от Випуск 2019 г.; 
• Проучване на гражданското участие на местно ниво в ЕС по проект „Активни граждани 
– проспериращи общини“; 
• Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП.  

 
Май 2019 г. 

 
• Стартиране на подбора за участие в Национална програма 2019/2020 г.; 
• Провеждане на конкурс за аудио-визуален продукт „Европа те чува! Гласувай!“, среща 
на журито и определяне на финалистите в конкурса; 
• Подготовка на Регионалната програма „Европейска перспектива за Западните 
Балкани“ – подбор на участниците и логистика; 
• Концепция, сценарий и реализация на видео клипове по проект „Гласът на 
българските деца“; 
• Подпомагане на колегите от Американския университет в България за организацията 
и поканите за откриване на улица на името на Дими Паница и изложба в негова чест – 
16.05.2020 г., София; 
• Организация и провеждане на годишната среща на директорите на Мрежата на 
училищата по политически науки към Съвета на Европа– 15 – 16.05.2019 г. , Пловдив; 
• Анализ и оценка на индивидуалните домашни работи на участниците от НП 2018/2019 
г.; 
• Проучване на гражданското участие на местно ниво в ЕС по проект „Активни граждани 
– проспериращи общини“ и писане на анализ; 
• Отчет по проект „Гласът на българските деца“; 
• Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП.  
 

Юни 2019 г. 
 
• Организация и пътуване на български експерт, подготовка и провеждане на обучение 
по проект „Младите към Европа“ – Албания; 
• Подготовка и провеждане на заключителна конференция по проект „Европа те чува. 
Гласувай!“ – 20.06.2020 г., София; 
• Подготовка на пътуването на победителите от конкурс за аудио-визуален продукт 
„Европа те чува! Гласувай!“ в Европейския парламент; 
• Подготовка и провеждане на благотворителен бал на Випуск 2019 – 8.06.2019 г., 
София; 
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• Подготовка на обучение за овластяването на жените в обществения и политически 
живот на Мароко; 
• Подготовка на Регионалната програма „Европейска перспектива за Западните 
Балкани“ - изработване на програма, срещи с модератори и лектори, изработване на 
обучителните задачи, предварителни материали за самоподготовка, съставяне и 
отпечатване на наръчника;  
• Събиране на кандидатурите за участие в Национална програма 2019/2020 г. 
• Проучване на гражданското участие на местно ниво в България по проект „Активни 
граждани – проспериращи общини“; 
• Подготовка и подаване на проектно предложение „Професионална помощ – 
нерадикализирани деца“; 
• Отчет по проект „Активни граждани – проспериращи общини“; 
• Отчет по проект „Младите към Европа“; 
• Отчет по проект "Заедно за правата на ЛГБТИ в България; 
• Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП.  

 
Юли 2019 г. 

 
• Провеждане на Регионалната програма „Европейска перспектива за Западните 
Балкани“ – 2-6.07.2019г., София; 
• Пътуването на победителите от конкурс за аудио-визуален продукт „Европа те чува! 
Гласувай!“ в Европейския парламент – 9 – 10.07.2019г., Брюксел; 
• Провеждане на обучение за овластяването на жените в обществения и политически 
живот на Мароко – 12 - 13.07.2019г., Рабат; 
• Обработка на картите от модераторите и от участниците за оценка на уменията и 
изработване на индивидуалните профили на участниците - Национална програма, Випуск 
2019;  
• Провеждане на входни тестове и интервюта с кандидатите за участници в 
Националната програма 2019/2020 г.; 
• Проучване на гражданското участие на местно ниво в България по проект „Активни 
граждани – проспериращи общини“ ; провеждане и анализ на дълбочинни интервюта; 
• Подготовка на проектно предложение „На фокус: Децата на България“; 
• Подготовка на проектно предложение „Думички в действие – образователен и 
терапевтичен театър за деца“; 
• Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП.  
 

Август 2019 г. 
 
• Провеждане на входни тестове и интервюта с кандидатите за участници в 
Националната програма 2019/2020 г.; 
• Подбор на кандидатите за участие в Световния форум по демокрация; 
• Обработка на картите от модераторите и от участниците за оценка на уменията и 
изработване на индивидуалните профили на участниците - Национална програма, Випуск 
2019;  
• Проучване на гражданското участие на местно ниво в България по проект „Активни 
граждани – проспериращи общини“; провеждане и анализ на дълбочинни интервюта; 
• Подготовка и подаване на проектно предложение „На фокус: Децата на България“; 
• Подготовка на проектно предложение „Чисти решения за мръсния въздух“; 
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• Подготовка и подаване на проектно предложение „Граждански дебат (не)интеграция 
и (не)единство: преразглеждане на ЕС“; 
• Подготовка и подаване на проектно предложение „Думички в действие – 
образователен и терапевтичен театър за деца“; 
• Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП. 
 

Септември 2019 г. 
 

• Провеждане на входни тестове и интервюта с кандидатите за участници в 
Националната програма 2019/2020 г.; 
• Подбор участници в Националната програма 2019/2020 г.; 
• Подготовка и подписване на договорите и документите за участие на участниците в 
Национална програма 2019/2020 г. 
• Изготвяне на матрица за знанията и уменията за Националната програма 2019/2020 г.;  
• Проучване на гражданското участие на местно ниво в България по проект „Активни 
граждани – проспериращи общини“ и писане на анализ; 
• Подготовка и подаване на проектно предложение „Чисти решения за мръсния 
въздух“; 
• Подготовка и подаване на проектно предложение „Активна младеж – проспериращо 
общество“; 
• Отчет по проект “Европа те чува. Гласувай!“ 
• Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП. 
 

Октомври 2019 г. 
 
• Подготовка на предложение за кандидатстване за подкрепа на първи курс от 
Националната програма пред Съвета на Европа; 
• Подготовка на курс 1 от Националната програмата 2019/2020 г. - обсъждане на 
програмата и обучителните задачи с модераторския екип, обсъждане с експерти и 
подготовка на индивидуалната домашна работа; разработване на материалите за 
самоподготовка; 
• Подготовка за участието на Световния форум по демокрация; 
• Работа по сайт на проекта „Изграждай мостове за промяна“; 
• Подготовка и подаване на проектно предложение „Активни младежи за 
демократично управление на местно ниво“; 
• Отчет по проект „Активни граждани – проспериращи общини“ 
• Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП. 
 

Ноември  2019 г. 
 
• Участие в Световния форум по демокрация на Съвета на Европа – 6 - 8.11.2019 г., 
Страсбург; 
• Подготовка на курс 1 от Националната програмата 2019/2020 г. - осигуряване на 
лекторите, обсъждане на програмата и обучителните задачи с модераторския екип, 
подготовка и печат на наръчника; 
• Провеждане на курс 1 от Националната програма 2019/2020 г. „Лидерство, 
организация, комуникация” – 17 - 20.11.2019 г., Правец; 
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• Анализ на тестовете за знания и анкетните карти за обратна връзка от първия курс на 
Националната програма; 
• Подготовка на курс 2  от Националната програмата 2019/2020 г. - обсъждане с 
експерти и подготовка на индивидуалната домашна работа, съставяне на тестове за знания и 
анкетни карти за обратна връзка, съставяне и отпечатване на наръчника; 
• Работа по сайт на проекта „Изграждай мостове за промяна“; 
• Документално проучване за нивото на гражданско и икономическо участие в ромска 
общност по проект „Изграждай мостове за промяна“; 
• Подготовка на проектно предложение „О!ДА Европа“;  
• Подготовка на предложение за кандидатстване за подкрепа на допълнителни 
дейности пред Съвета на Европа; 
• Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП. 
 

Декември 2019 г. 
  
• Отчет за провеждането на първи курс от Националната програма пред Съвета на 
Европа; 
• Провеждане на традиционната среща на завършилите и дипломиране на Випуск 2019 
г. – 6.12.2019 г., София; 
• 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 индивидуалната домашна работа, подготовка и печат 
на наръчника; 
• Провеждане на курс 2 от Националната програма 2019/2020 г. „Регионално развитие 
и местно самоуправление” – 15 - 18.12.2019 г., Правец; 
• Работа по брошура по проект „Активни граждани – проспериращи общини“; 
• Документално проучване за нивото на гражданско и икономическо участие в ромска 
общност по проект „Изграждай мостове за промяна“; 
• Подготовка и подаване на проектно предложение „О!ДА Европа“; 
• Отчет по проект „Младите към Европа“; 
• Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП. 
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5. Профил на участниците в Националната програма 
 
      В настоящия курс на Националната програма (2019/2020 г.) участват 40 политически и 
граждански лидери, от които 23 са мъже и 17 – жени. Процентното съотношение мъже – 
жени е 57.5% на 42.5%.   

 
 

 
 

 
Съотношението между участниците от София и тези от страната е 70%  към  30%. 

 
 
20% от участниците в курса са на изборни длъжности, 15% са представители на 
администрацията и 27.5% - активисти на парламентарно представени партии. 37.5% са хора 
от неправителствения сектор.  
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Съотношението между партийна и гражданска квота е 55% към 45%. 

 
 
 

6. Основни насоки и програма за дейностите през 2020 г.   
 

През  2020 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 2019/2020 г. и 2020/2021 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, аналитични умения, 
публично говорене.   
  В рамките на календарната 2020 г. ще бъдат извършени следните основни дейности: 

• Провеждане на два курса от учебната 2019/2020 г.;  
• Осъществяване на процедура по подбор на участниците и участие в Световния 

форум по демокрация в Страсбург; 
• Анализ и оценка на Национална програма 2019/2020 г. и подготовка на новата 

Национална програма 2020/2021 г.; 
• Подбор на участниците за учебната  2020/2021 г.; 
• Определяне на новите теми, които ще залегнат в програмата, както и 

разработването на нови обучителни задачи; 
• Начало на Националната програма 2020/2021 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 2020 г. ще кандидатстваме по проекти за провеждане на Регионалната Академия 
за Западните Балкани и на Лятната академия за укрепване на демокрацията в Евро-
Средиземноморския регион. Чрез проекта „Младите към Европа“ 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 2020 г. ще се търси 
подкрепа на работата за 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 граждански контрол, 
повишаване на прозрачността на управленските решения и отчетността пред гражданите, 
активирането на различни общности чрез проектите „Активни граждани - проспериращи 
общини“ и „Изграждай мостове за промяна“ . 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 пред 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 2020 г. 
ще продължи практиката всеки випуск от Националната програма да избира своя кауза.  

 
• Политики за закрила на детето 

 
Акцент в работата на училището през 2020 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  поддържа създадената мрежа от “Агенти на промяната”, които да 
променят политиките за децата така, че децата и техните проблеми да са във фокуса на 
вниманието на 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 пътят 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. През 2020 г. екипът на училището ще работи активно по 
проектите „Чисти решения за мръсния въздух“ и „Платформа за иновации в биологичното 
земеделие“. 
 
7. План за дейностите през 2020 г. 
 

Януари 2020 г. 
 
• Подготовка и провеждане на курс 3 от Националната програма 2019/2020 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; 
• Кандидатстване за подкрепа на курс 3 от Националната програма 2019/2020 г. от 
Съвета на Европа; 
• Отчет пред Съвета на Европа за допълнителните дейности, извършени през 
декември;  
• Писане на анализ върху проучените документи за степента на гражданско и 
икономическо участие на уязвими групи по проект „Изграждай мостове за промяна“; 
• Отчет по проект „Изграждай мостове за промяна“; 
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• Работа по проект „Младите към Европа“; 
• Проучване по проект „Платформа за иновации в биологичното земеделие“; 
• Изготвяне на брошура по проект „Активни граждани – проспериращи общини“; 
• Подготовка на месечните бюлетини за завършили и партньори. 
 

Февруари 2020 г. 
 
• Провеждане на курс 3 от Националната програма 2019/2020 г. – 9 - 12.02.2020 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; 
• Кандидатстване за подкрепа на курс 4 от Националната програма 2019/2020 г. от 
Съвета на Европа; 
• Подготовка на курс 4 от Националната програма 2019/2020 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;  
• Изготвяне на база данни по проект „Активни граждани – проспериращи общини“; 
• Проучване по проект „Платформа за иновации в биологичното земеделие“ – 
провеждане на дълбочинни интервюта; 
• Работа по проект „Младите към Европа“; 
• Подбор на участниците в обучението „Чисти решения за мръсния въздух“;  
• Подготовка на месечните бюлетини за завършили и партньори. 
 

Март 2020 г. 
 

• Подготовка и провеждане на курс 4 от Националната програма 2019/2020 г. 
„Международни политики” – 22 -25.03.2020 г., Правец; 
• Анализ на резултатите от оценителната система по модулите за детски политики в 
Национална програма 2019/2020 г.; 
• Отчет за Съвета на Европа за четвъртия курс от Националната програма; 
• Подготовка и провеждане на четири обучения за мрежата „Агенти на промяната“ по 
проект „На фокус: Децата на България“; 
• Проучване по проект „Платформа за иновации в биологичното земеделие“ – писане 
на анализ; 
• Подбор на участниците в обучението „Чисти решения за мръсния въздух“ и анализ на 
обучителните нужди; 
• Подбор на участниците в обучението по проект „Изграждай мостове за промяна“ и 
изготвяне на матрица за необходимите знания и умения; 
• Работа по проект „Младите към Европа“; 
• Отчет по проект „Активни граждани – проспериращи общини“; 
• Отчет по проект „На фокус: Децата на България“; 
• Отчет по проект „Платформа за иновации в биологичното земеделие“; 
• Подготовка на месечните бюлетини за завършили и партньори. 
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  Април 2020 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 2019/2020 г.; 
• Подготовка и провеждане на 2 обучения за мрежата „Агенти на промяната“ по 
„Синдром на професионалното прегаряне – мерки за справяне и превенция“ и „Изграждане 
на информационна кампания“ – Велико Търново 
• Подготовка и провеждане на 2 обучения за мрежата „Агенти на промяната“ по 
„Синдром на професионалното прегаряне – мерки за справяне и превенция“ и „Изграждане 
на информационна кампания“  – Пловдив 
• Подготовка на обучителна програма „Чисти решения за мръсния въздух“ 
• Организиране на фокус група по проект „Чисти решения за мръсния въздух“ 
• Подготовка и провеждане на 1 курс от обучителната програма по проект „Изграждай 
мостове за промяна“, Велико Търново; 
• Работа по проект „Младите към Европа“; 
• Подготовка на месечните бюлетини за завършили и партньори. 

 
Май 2020 г. 

 
• Анализ и оценка на индивидуалните домашни работи на участниците от НП 2019/2020 
г.; 
• Анализ и обобщение на груповата домашна работа на участниците от НП 2019/2020 г.; 
• Стартиране на подбора за участие в Национална програма 2020/2021 г.; 
• Подготовка на обучение за завършили по детски политики по проект „На фокус: 
Децата на България“ 
• Подготовка и провеждане на заключителна конференция по проект „Активни 
граждани – проспериращи общини“, София; 
• Подготовка и провеждане на обучителна програма „Чисти решения за мръсния 
въздух“, Правец; 
• Отчет по проект „Чисти решения за мръсния въздух“; 
• Подготовка и провеждане на 2 курс от обучителната програма по проект „Изграждай 
мостове за промяна“, Велико Търново; 
• Работа по проект „Младите към Европа“; 
• Работа по наръчник за биологично земеделия; 
• Подготовка на месечните бюлетини за завършили и партньори. 
 

Юни 2020 г. 
 
• 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 2020/2021 г.; 
• Подготовка и провеждане на обучение за завършили по детски политики по проект 
„На фокус: Децата на България“, Правец; 
• Мониторинг на резултатите от обучителна програма „Чисти решения за мръсния 
въздух“; 
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• Подготовка и провеждане на 3 курс от обучителната програма по проект „Изграждай 
мостове за промяна“, Велико Търново; 
• Отчет по проект „Изграждай мостове за промяна“; 
• Отчет по проект „Активни граждани – проспериращи общини“; 
• Работа по проект „Младите към Европа“; 
• Работа по наръчник за биологично земеделия; 
• Подготовка на месечните бюлетини за завършили и партньори. 
 

Юли 2020 г. 
 
• Подбор за участие в Национална програма 2020/2021 г.; 
• Подготовка на обучение за завършили по детски политики по проект „На фокус: 
Децата на България“; 
• Отчет по проект „Чисти решения за мръсния въздух“; 
• Отчет по проект „Младите към Европа“; 
• Менторска програма по проект „Изграждай мостове за промяна“ 
• Работа по наръчник за биологично земеделия; 
• Подготовка на месечните бюлетини за завършили и партньори. 
 

Август 2020 г. 
 
• Обработка на информацията за кандидатите за Националната програма 2020/2021 г.; 
• Изготвяне на матрица за знанията и уменията за Националната програма 2020/2021 г.;  
• Подготовка на обучение за завършили по детски политики по проект „На фокус: 
Децата на България“ 
• Менторска програма по проект „Изграждай мостове за промяна“ 
• Подготовка на среща на Мрежата на завършилите Програмата за активно гражданско 
включване и развитие на застъпнически умения по проект „Изграждай мостове за промяна“ 
• Подготовка на месечните бюлетини за завършили и партньори. 
 

Септември 2020 г. 
 
• Подготовка на курс 1  от Националната програмата 2020/2021 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; 
• Подготовка и провеждане на обучение за завършили по детски политики по проект 
„На фокус: Децата на България“ – Правец; 
• Подготовка и провеждане на срещата на Мрежата на завършилите Програмата за 
активно гражданско включване и развитие на застъпнически умения по проект „Изграждай 
мостове за промяна“, София; 
• Подготовка на месечните бюлетини за завършили и партньори. 
 

Октомври 2020 г. 
 
• Провеждане на курс 1 от Националната програма 2020/2021 г. „Лидерство, 
организация, комуникация”, Правец; 
• Отчет по проект „На фокус: Децата на България“; 
• Отчет по проект „Изграждай мостове за промяна“; 
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• Подготовка на месечните бюлетини за завършили и партньори. 
 

Ноември  2020 г. 
 
• Участие в Световния форум по демокрация към Съвета на Европа, Страсбург;  
• Анализ на тестовете за знания и анкетните карти за обратна връзка от първия курс на 
Националната програма; 
• Подготовка на курс 2 от Националната програмата 2020/2021 г. - осигуряване на 
лекторите, обсъждане на програмата и обучителните задачи с модераторския екип, 
обсъждане с експерти и подготовка на индивидуалната домашна работа; 
• Подготовка на заключителна конференция по проект „Изграждай мостове за 
промяна“ 
• Работа по учебна програма за биологично земеделие; 
• Подготовка на месечните бюлетини за завършили и партньори. 
 

Декември 2020 г. 
  
• Провеждане на курс 2 от Националната програма „Регионално развитие и местно 
самоуправление”; 
• Дипломиране на Випуск 2020 и провеждане на традиционната среща на 
завършилите; 
• Подготовка и провеждане на заключителна конференция по проект „Изграждай 
мостове за промяна“, София; 
• Работа по учебна програма за биологично земеделие; 
• Подготовка на месечните бюлетини за завършили и партньори. 
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8. Финансово състояние през 2019 г. 
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