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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 и има 
статут на център за продължаващо обучение към Нов български университет.  
 
Мисията на Българското училище за политика e: 
 
Българското училище за политика подготвя 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 диалог. 
 
То работи за постигането на следните цели:  
 

 Да насърчава развитието на отговорна и етична общност от политически лидери и 
лидери на гражданското общество, както и да ги подкрепя при пренасянето на усвоените 
знания и умения в техните собствени социални контексти; 

 Да разширява познанията на обучаемите за основните принципи на доброто управление 
като върховенство на закона, законност, прозрачност, отчетност, достъпност и зачитане 
на човешките права;  

 Да даде възможности за събиране на политически и граждански лидери от целия 
спектър на обществения живот, които заедно да дискутират по множество различни 
политически, социални и икономически въпроси;  

 Да насърчава прозрачността при вземане на решения в законодателния процес, имайки 
предвид различните обществени интереси и мнения;  

 Да обогати знанията и уменията на обучаемите по отношение на практическите 
измерения на демократичния процес;  

 Да разшири способността на обучаемите за участие в отворен обществен дебат, както и 
включването на медиите в този процес;   

 Да създаде разбиране за ценностите на участието в политическия и гражданския живот, 
на свободния обмен на идеи, с цел подпомагане изграждането на жизнено и активно 
гражданско общество.  

 
Основната задача на екипа на Българското училище за политика за 2011 г. бе да осигурява 
устойчивост на организацията: дългосрочно финансиране, повишаване капацитета на 
служителите и засилване на международния авторитет на училището.  
 

 
2. Програми и проекти 
 
През 2011 г. Българското училище за политика работи по следните програми и проекти: 
  

 Национална програма «Управленски умения» 
 

Националната програма "Управленски умения" е насочена към развитието на лидерските 

умения на представители на политическите партии и неправителствени организации в 

България. Основната цел на програмата е да обучи и вдъхнови бъдещите създатели и 

изпълнители на публични политики, да ги подготви с визия, знания и отговорност за 
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ефективно управление и лидерство, основани на върховенството на закона, спазване на 

човешките права, отчетност и открит диалог. Участници в програмата са народни 

представители, кметове, общински съветници, представители на държавни институции, 

областни администрации, неправителствени организации, медии и др.   

 
Дейностите по националната програма през периода 2011 г. бяха финансирани от програма 
МАТРА на холандското външно министерство, Съвета на Европа и фондация „Америка за 
България”. През периода успешно завърши учебната 2010/2011 година, в която участваха 43 
политически и граждански лидери.  
 
През годината бяха проведени три от семинарите за учебната 2010/2011 година и един 
семинар от учебната 2011/2012 година:  
 
Учебна 2010/2011 година 
- курс 3 - „Национални приоритети и национални решения” -  26 – 30 януари 2011, Правец 
- курс 4 - „България в Европейския съюз: принципи на доброто управление” - 16 – 20 март 
2011, Правец  
- курс 5 – Летен университет по демокрация – 27-29 юни 2011, Страсбург 
 
Учебна 2011/2012 година 
- курс 1 – „Лидерство, организация, комуникация” – 30 ноември – 4 декември 2011, Правец 
 
Основен акцент в курсовете бе поставен върху изграждането на умения за дебатиране. В 
рамките на трите семинара в Правец бяха организирани дебати по темите за националния 
бюджет, дали бившите служители на ДС трябва да заемат висши държавни длъжности, „за” 
и „против” България да стане член в еврозоната сега, предизборен дебат за това как 
бъдещият президент ще представя страната ни пред света, както и какъв е конфликтът в 
Катуница. Част от дебатите протекоха в рамките на симулации на телевизионното предаване 
„Референдум” и на радиопредаването „Седмицата”, а останалите бяха проведени като 
политически дебати по модела Карл Попър.   
 
Традиционно част от темите в програмата 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. Почти всяка 
теоретична лекция бе следвана от работа в малките групи върху обучителна задача. Целта 
бе участниците в програмата да търсят практикоприложни решения на проблеми, важни за 
обществото ни, и да създават конкретен продукт – напр. модел на публична политика.  
 
Участниците в програмата продължиха да работят върху групови домашни работи между 
курсовете по темите за образованието, иновациите и нисковъглеродната икономика. 
Презентациите им бяха приемани от специално жури от експерти и представители на 
политическите партии, които оценяваха предлаганите решения по няколко критерия: 
адекватност, реалистичност, социална и политическа приемливост и финансова 
ефективност.  
 
Ключов елемент в програмата бяха дискусиите с участието на представители на различните 
политически сили – депутати в националния и в Европейския парламент. По време на 
курсовете за националните политики и за европейските политики се състояха по две такива 
дискусии, които предизвикаха засилен интерес и активно участие на курсистите.  
 
Училището продължи практиката в рамките на Националната програма да работи с 
политическите фондации у нас, като по време четвъртия курс от учебната 2010/2011 година 
бяха организирани съвместни панели с фондациите „Фридрих Еберт”, „Фридрих Науман” и 
„Конрад Аденауер”.   
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В рамките на първия курс от учебната 2011/2012 година панелът за арабската пролет и 
онлайн революциите бе организиран в сътрудничество с МВнР, което съдейства за 
осигуряване на лектори от Египет и Тунис.  
  
Особено силно бе присъствието на чуждестранни лектори в курса за европейските 
политики. В него участваха: Славомир Сиераковски, ръководител и създател на Критика 
политична, Пирита Сорса, ръководител на отдел за анализи в ОИСР, Йенс Бастиан, старши 
изследовател във фондация ELIAMEP, Марк Мейнардус, ръководител на фондация Фридрих 
Еберт, Рене Клаф, регионален директор на фондация Фридрих Науман, Йън Маркуард, 
специалист по изграждането на персонален имидж и предизборни кампании. 
 
Гости на програмата в рубриката „30 минути в компанията на...” бяха Дими Паница, Цецка 
Цачева, Меглена Кунева, Н.Пр. Джеймс Уорлик, Н.Пр. Карел ван Кестерен, Франк Бауър, 
Н.Пр. Шийла Камерер, Минко Балкански.  
 
След края на четвъртия курс всички участници в програмата представиха и индивидуални 
заключителни материали – развитие на политика за решаване на общественозначим проблем 
от местно и/или национално значение. 
   
В рамките на програмата на 19 март се проведе и станалата традиционна благотворителна 
вечер, на която бяха събрани общо 10 695 лева. С част от събраните средства от 
благотворителния търг бяха подпомогнати децата от Дома за деца и младежи с умствена 
изостаналост „Св. Пантелеймон” в с. Видраре, Центъра за настаняване от семеен тип във 
Велинград и Дома за деца лишени от родителска грижа „Незабравка” в Стара Загора. 
Останалата част от средствата ще отидат за реализиране на каузата на випуск 2011 
«Толерантност». 
 
Двадесет и пет човека от випуск 2011 се включиха в Шестия летен университет по 
демокрация от 27 до 29 юни в Страсбург, организиран от Съвета на Европа. Основна тема 
на университета тази година бе „Етиката и политиката”. В дискусиите участваха над 400 
представители на мрежата от училища по политически науки под егидата на Съвета на 
Европа - в Русия, Грузия, Молдова, Косово, Македония, Сърбия, Черна гора, Босна и 
Херцеговина, Хърватия, Румъния, Армения, Украйна, Азербайджан, Албания и Беларус. 
Сред лекторите България бе представена от члена на УС на Българското училище за 
политика Саша Безуханова, която говори за електронната демокрация и различните 
равнища, на които може да се разглежда етиката в бизнеса и управлението. Българските 
участници проведоха двустранни срещи с колегите си от Албания и Румъния и посетиха 
Европейския съд за правата на човека, където се срещнаха с българския съдия Здравка 
Калайджиева. Летният университет по демокрация и българското участие в него беше 
основна тема на едночасовото предаване „Европейски проекти”, излъчено на 6 юли по 
Програма „Христо Ботев” на Българското национално радио.  

На специална церемония на 3 юли в София 43-та участници в Националната програма на 
Българското училище за политика получиха дипломите си от председателя на УС на 
Българското училище за политика Юлиан Попов. В церемонията участва и членът на УС 
Меглена Русенова.  

За първи път при подбора на участниците в Националната програма 2011/2012 година бе 
въведен входен тест за установяване на равнището на групата, който включваше специален 
раздел с въпроси по български и английски език.    
 
За първи път от началото на националната програма екипът на училището и модераторите 
разработиха Система за оценка на резултатите от обучението, която бе завършена в края 
на август. Системата включва оценка на знанията, уменията и промяната в поведението на 
участниците и завършилите програмата.  Бяха разработени въпросници за оценка на 
знанията и уменията, които бяха тествани в рамките на трети и четвърти курс от учебната 
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2010/2011 година. След поредица от обсъждания екипът от модератори разработи и 
въпросници, които ще се попълват от випускниците на училището и техни преки 
ръководители и ще дават информация за промени в поведението след завършване на 
програмата. В нейната цялост системата започва да се прилага в учебната година 2011/2012 
година. Чрез нея екипът ще получава обективна информация за резултатите от обучението, 
която да бъде използвана като база за промени в програмата и нейното усъвършенстване, а 
партиите и неправителствените организации, които номинират  участниците в програмата – 
информация за това какви резултати са постигнати те и кои са потенциалните области, в 
които е необходимо да се развиват.   
 

 

 Проект „Млади лидери в подкрепа на социалната интеграция на децата от 
домовете” 

 
Проектът подкрепя усилията на общността на завършилите при работата им с три 
институции за деца -  „Свети Пантелеймон” в с. Видраре,  Центъра за настаняване от 
семеен тип във Велинград и  Дома за деца, лишени от родителска грижа „Незабравка” в 
Стара Загора. Целта му е да бъдат разработени модели на политики за работа с децата. 
Основните дейности са свързани със създаването на арт студия и работни групи, в които 
децата да придобиват умения, необходими за бъдещата им реализация, както и да 
поддържат непрекъснати контакти с общността на завършилите, което е важно за тяхната 
социализация.  Планирани са периодични срещи на завършилите с децата от домовете, 
както и организирането на благотворително събитие с изложба на предмети, изработени от 
децата. Двугодишният проект се финансира от независимата благотворителна организация 
Бонита тръст.  

В началото на 2011 година бяха проведени срещи на ръководствата на трите институции  и 
екипите от завършили, които работят с децата в тях. Целта на срещите бе да се установят 
основни дефицити на домовете към момента, в чието преодоляване реалистично могат да 
насочат усилията си завършилите училището. Като резултат и в трите институции бяха 
наети арт-терапевти, които започнаха работа с децата. 

За нуждите на децата от дома във Видраре бе ангажиран специалист по специална 
педагогика, който разработи подходяща програма за арт-терапия на децата от Дома във 
Видраре. По инициатива на випуск 2010 програмата се реализирана чрез участието на 
студенти и специализанти по специална педагогика от СУ „Климент Охридски”, които 
работят с децата на доброволен принцип.  

Випуск 2008 на училището и фирма „Стела 97” дариха обзавеждане за две нови кухни, в 
които децата от Центъра за настаняване от семеен тип във Велинград се учат да готвят. Те 
работят заедно с представителите на фирма „Премиера-97”, която произвежда прочутата 
„Меденка Любимка”. Завършилите БУП осигуриха също допълнителни часове за 
преподавател по изобразително изкуство, който да работи в творчеството ателие с децата.  

Екипът от завършили, който работи с Дома за деца, лишени от родителска грижа 
„Незабравка” в Стара Загора, подпомогна дейността на преподавател, който провежда арт-
терапията на децата.  

 
По време на благотворителната вечер на випуск 2011, която се състоя на 19 март в Правец, 
бе организирана изложба на 30 предмета, изработени от децата в домовете, които в 
последствие се продаваха на търг. Сумата, събрана от продажбата на предметите, бе 2120 
лева.  

Периодично през годината завършилите организираха посещения в домовете и празници на 
децата, свързани с Нова година, 1 март и 1 юни.  В рамките на проекта децата от Дома за 
деца, лишени от родителска грижа, „Незабравка” в Стара Загора организираха две 
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инициативи по повод Деня на детето – 1 юни – благотворителна изложба-базар и концерт. 
Екипът, който работи с дома във Видраре, пък осъществи акция за осигуряване на летни 
дрехи за децата.  

В периода май – юли 2011 година екипът на училището проведе срещи с завършилите, 
които работят с трите институции.  Целта на срещите бе да се обсъди единен подход, по 
който работните групи ще анализират основните проблеми на децата от институциите и ще 
предложат политики за тяхното решаване. Въз основа на разговорите бе изработена 
матрица, която всеки един от екипите попълни и която ще стане основа за цялостната 
разработка на предложенията на групите.   

През периода бе  подготвена и отпечатана цветна листовка за проекта, която популяризира 
усилията на завършилите Българското училище за политика да променят към по-добро 
живота на децата в институциите. Листовката е в тираж 1000 броя и бе разпространена с 
помощта на работните групи сред местните общности, като целта е за каузата за бъдат 
привлечени повече хора. 

 Проект „Популяризиране на филантропията в България” 
 
Целта на проекта е да насърчи филантропията сред младите политически и граждански 
лидери, като ги обедини в общност и подтикне участието им в решаването на значими 
социални проблеми на цялото ни общество. Проектът се финансира от фондация Чарлз 
Стюарт Мот, като окончателното му одобрение стана факт в средата на април. 
 
През септември бе издадена първата част от антология, посветена на филантропията. 
„Дарителството в съвременна България” съдържа текстове, които описват съвременните 
тенденции и състоянието на дарителството в България. Съставител на антологията е доц. 
Петя Кабакчиева,  а всички текстове в нея са предоставени безвъзмездно от носителите на 
авторски права.   
 
Във връзка с този проект училището сключи споразумение със СУ „Климент Охридски” за 
приемането на двама стажанти от специалност „Социология”, които направиха подробно 
проучване на научни и интернет източници, посветени на филантропията и практиките, 
описани в български, западноевропейски и американски издания Проучването ще бъде 
ползвано при подготовката на втората част от антологията, посветена на филантропията, 
фокусът на която ще е върху практиките в света..   
 
Екипът на училището проведе срещи с основните неправителствени организации, които се 
занимават с проблемите на дарителството – Български дарителски форум, Работилница за 
граждански инициативи и фондация „Помощ за благотворителността”.  По време на 
разговорите бяха очертани основните проблеми пред филантропията у нас, които залегнаха 
в програмата на годишната конференция за филантропията. 
 
Конференцията ”Дарителите и държавата – партньори за промяна” се проведе на 15 
ноември в хотел „Радисън блу”. Основен гост-лектор бе Стефани Шърли, посланик на 
филантропията във Великобритания. По време на конференцията бе представена и първата 
част от антологията, издадена от училището. Във форума участваха завършили училището, 
депутати, представители на изпълнителната власт и на неправителствения сектор.  
 

 Проучване на международни практики на методологии за намаляване на 
потреблението на енергия чрез информационни кампании за енергийна 
ефективност.   

  
Българското училище за политика направи проучване на международни практики и опит в 
разработването и използването на методологии за намаляване на потреблението на енергия 
чрез информационни кампании за енергийна ефективност.  Проучването бе осъществено по 
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договор с Института за енергиен мениджмънт. То ще се ползва от енергийните компании, 
защото прилагането на световния опит и у нас ще доведе до по-ниски разходи, намалено 
енергопотребление и съответно по-слабо натоварване на преносната мрежа, ще подобри 
репутацията им сред клиенти, доставчици и служители. С въвеждането на подобни 
методологии в практиката енергийните компании ще демонстрират ресурсна ефективност 
на бизнеса си, доказваща, че разпознават отговорността си към околната среда.  
 

 
 Проектни предложения 

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

- Проект за продължение на проекта по МАТРА, включващ нова интернет страница на 
училището, както и издаване и представяне на „Наръчник на обучителя в 
Българското училище за политика”  – одобрен и изпълнен 

- Проект за разработване на методология за оценка на въздействието на кампании за 
енергийна ефективност – изпълнен 

- Проект за създаване на механизъм за обществени консултации за смекчаване на 
промените в климата, финансиран от Програмата за малки проекти на Глобалния 
екологичен фонд – разработен и подаден, чака се решение  

- Проект за финансиране на едноседмичен курс на Регионалната програма 2010/2011 
пред Програмата „Изток-Изток” на „Отворено общество” –  не получил одобрение  

- Проект за съвместна рубрика „Зелена светлина” с Българската национална телевизия 
– разработен, в процес на търсене на финасиране  

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

 

 Комуникация със завършилите 
 
 
Специалният координатор за работа със завършилите поддържа електронна база данни с 
имената, позициите и координатите на всички завършили националната и регионалната 
програма на училището, както и комуникация с тях в профилите на училището  в социалната 
мрежа Facebook.   
 
Всеки месец завършилите получават електронен бюлетин за дейността на училището, 
значими обществено-политически събития и актуални политически теми за дискусия. 
Подаването на темите и във Facebook осигурява възможност завършилите да водят диалог 
по тях.  
 
В курсовете на националната програма през 2011 година се регистрира засилено участие на 
завършилите като лектори и модератори в програмите на училището. Участници в тях са 
Ергин Емин, Калин Първанов, Христо Панчугов, Прошко Прошков, Ирена Тахова, Ален 
Томов, Иван Илиев, Елена Харизанова, Елисавета Петрова, Марта Василева, Надя Дилова, 
Корман Исмаилов и т.н. 
 
Представителите на всички випуски на Националната и Регионалната програма получават 
покани за всички събития, които организира училището, както и резюмета и линкове към 
пълните текстове на интересни анализи, доклади, проучвания, изследвания и т.н. на 
партньорски организации. 
 
Все по-често завършили училището канят своите колеги на събития, организирани от 
институциите, в които работят, чрез електронния бюлетин на БУП.  
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Продължи и регулярната комуникация на екипа на училището със завършилите чрез 
затворените групи в социалната мрежа Facebook.   
 
 

 Организационно развитие 
 

В рамките на продължението на проекта на МАТРА бе разработена нова интернет страницата 
на училището, която е тясно интегрирана със социалните мрежи Facebook и Twitter и дава 
възможност за коментари и форуми.  Страницата има версии на български, английски и 
френски език. Предвидени са възможности за въвеждане на модули за дистанционно 
обучение.   

На 2 юли се проведе Втората програмна среща на Българско училище за политика с 
представители на водещи тинк-танкове и изследователски центрове, които работят в 
областта на гражданското и политическото лидерство. Целта на срещата беше да обсъди 
пред какви предизвикателства е изправен българският граждански и политически лидер в 
следващите 5 години и какви са възможности за развитие пред Българско училище за 
политика. В срещата взеха участие представители на Институт „Отворено общество” – 
София, Института за пазарна икономика, Програма „Достъп до информация”, Институт за 
развитие на публичната среда, ЕС „За Земята”, Американски университет в България и др, 
както и членовете на Управителния съвет на училището. Очертани бяха основни теми, които 
да залегнат в Националната програма за учебната 2011/2012 година. 

През годината в училището работиха четирима стажанти –– Росица Антова  и Диляна 
Караджова, студенти по социология от СУ „Климент Охридски”, Анна Кьосова, студентка в 
Queen Mary University of London, и Клеман Шесу, който завършва магистърската си степен 
по международно и европейско право в Paris-Sud 11 University. Анна Кьосова направи 
проучване на ситуацията в Украйна и възможните области, в които училището би могло да 
разработи проекти с украински партньор. Задачите на Клеман Шесу бяха да изработи 
профили на няколко държави от Северна Африка и база данни с организациите, 
финансиращи проекти в тези държави.   

Всеки месец екипът на училището информира своите донори и партньори за извършените 
дейности, изпращайки електронен бюлетин.  
 
 

3. Инициативи и събития 
 
 Съвместна инициатива на БУП и Представителството на Европейската комисия у нас  

„Европейски дебати” 
 
В началото на годината Българското училище за политика и Представителството на 
Европейската комисия в България започванаха нова инициатива, наречена „Европейски 
дебати”. Нейната основна цел е младите български политически и граждански лидери да се 
включат активно в дебата за бъдещето на Европа и да провокират широко обществено 
обсъждане на ключови теми за България и ЕС, като катализатор за изработването и 
прилагането на нови политики.  
 
Един път в месеца в залата на Информационния център на ЕС в София се канят изявени 
политици, министри, посланици, ръководители на държавни институции и водещи 
неправителствени организации, анализатори които ще представят вижданията си по 
наболели проблеми от обществено-политическия живот. Темите са дискусионни и се 
избират в областта на икономиката, националната и европейската политика, 
демократизацията и гражданското общество.  
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Активни участници в обсъжданията са настоящи участници и завършилите програмите на 
Българското училище за политика. За участие каним също и преподаватели и студенти от 
различни университети, представители на неправителствени организации, работещи в 
съответната област, водещи експерти и др. Всички те получават възможността да обсъждат 
различни идеи за решаване на проблемите, да сблъскат мнения и позиции, а в последствие 
и да се включат активно в процеса на формиране на нови политики по теми от обществен 
интерес, като станат част от лидерите на общественото мнение в България.   

В рамките на инициативата „Европейски дебати” през годината бяха проведени срещи с: 

- Кристалина Георгиева, еврокомисар за международното сътрудничество, 
хуманитарната помощ и реакцията при кризи.  По време на презентацията си „В свят на 
промени” Кристалина Георгиева постави акцент върху работата за превенция на бедствията 
и авариите и изрази надежда, че европейските държави ще полагат все повече усилия в 
тази област. Въпросите към еврокомисаря бяха свързани с горещите точки в света, работата 
на Европейската комисия, сътрудничеството с НАТО и, разбира се, с България. 

- Томислав Дончев, министър по управлението на средствата от Европейския съюз, 
който сподели вижданията на правителството за новите приоритети на кохезионната 
политика през следващия бюджетен период. В презентацията си „Правителствената 
политика за деинституционализация на децата в Република България”  министър Дончев 
обърна специално внимание на това как средствата от Европейския съюз могат да се 
използват за финансиране на реформи и правене на нови политики в тази област. 
 

- Йордан Костадинов, бивш изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй” и депутат в 
40-о Народно събрание, и председателят на Съвета на Института за пазарна икономика 
Красен Станчев дискутираха темата „За и против изграждането на АЕЦ Белене през 
европейската перспектива”.  

 
-  Георги Ангелов, старши икономист в Институт «Отворено общество», Евгени Кънев, 

съосновател на Европейския институт за стратегии и политики, и Калоян Стайков, експерт 
"Публични финанси" в Центъра за икономическо развитие бяха участници в дебата  
„Плюсовете и минусите на членството на България в пакта "Евро плюс" през призмата на 
ситуацията в еврозоната”,.  

 
- Елена Немировская, основател и директор на Московското училище за политически 

изследвания, която представи обществено-политическата и икономическа ситуация в Русия 
и акцентира върху предизвикателствата, пред които е изправена страната. Фокус на 
последвалата дискусия бяха европейските перспективи пред Русия и отношенията Русия-ЕС. 
 

 Конференция  „Въздействие на нисковъглеродните инвестиции върху 
икономиката”, организирана от БУП съвместно с посолствата на Германия и 
Великобритания. 

 
На 28 ноември 2011 г. Българското училище за политика, Посолството на Федерална 
Република Германия в София и Посолството на Великобритания в София организира 
конференция на тема „Въздействие на нисковъглеродните инвестиции върху икономиката”. 
Целта на конференцията бе да представи и дискутира възможностите и 
предизвикателствата на ниско въглеродните инвестиции за българската икономика в 
навечерието на 17-ата конференция на ООН по изменението на климата в Дърбан, Южна 
Африка. 

 
На форума се дискутираха възможностите за инвестиции в технологии с ниски емисии на 
въглероден диоксид и различните национални, европейски и глобални източници за такива 
инвестиции. Участниците обсъждаха потенциалната роля на България като регионален 
център на ЕС за развитие и финансиране на нисковъглеродно развитие и най-новите 
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икономически изследвания за това как новите, по-амбициозни цели на ЕС за намаляване на 
емисиите ще повлияят върху националните икономики. По време на конференцията се 
осъществи обмен на знания и идеи между немски, английски и български политици, 
икономически анализатори и бизнес лидери. Гост-лектори бяха водещи български и 
чуждестранни експерти, както и представители на министерства и отговорни институции.                   
 

 Съвместни събития на Атлантическия клуб на България и БУП  
 
През годината Българското училище за политика и Атлантическият клуб в България 
продължиха успешното си сътрудничество и осъществиха поредица от събития, в които 
активно участие взеха завършили от различни випуски на училището:   
 

- лекция на Ханс Ван дер Луу, вицепрезидент на „ШЕЛ интернешънъл”, на тема 
„Бъдещето на транспорта”- 13 май,   

- конференция на тема „Евро-Атлантическа интеграция на Западните Балкани: 
прилагайки опита на Вишеградската конференция“ - 16 юни, 

- лекция на Карел де Гухт – еврокомисар за търговия, на тема „Европейският съюз и 
света: търговски перспективи за следващите 20 години” – 12 юли,   

- публична дискусия с посланика на Република Полша - Н. Пр. Лешек Хенсел, 
 и министъра на икономиката, енергетиката и туризма - Трайчо Трайков, озаглавена 
"ЕС през полското председателство и къде е България" -  14 юли,  

- лекция на Майте Нкоана Машабане – министър на международните отношения и 
сътрудничество на Южна Африка на тема „Външната политика на Южна Африка” – 2 
септември,  

- лекция на унгарския президент Пал Шмит на тема „Национални решения на 
регионални предизвикателства”- 9 септември. 

- лекция на Андрис Пиебалгс, еврокомисар по развитието на тема „Как развитието на 
европейското сътрудничество спомага за трансформацията на глобалния ред” – 20 
октомври   

 

 Съвместни събития на Нов български университет и БУП  
 

- Дебат „Политици и избори” 

Дебатът „Политици и избори” се проведе в Българското училище за политика на 3 февруари 
т.г. Събитието бе организирано от училището и департамент „Политически науки” към Нов 
български университет. Поводът бяха новите книги „Българският политик” с автор доц. 
Анна Кръстева и „Избори 2009”, чийто съставители са доц. Анна Кръстева и доц. Антоний 
Тодоров. В обсъждането участваха доц. Румяна Коларова, преподавател в СУ „Св. Климент 
Охридски”, представители от Национална програма „Управленски умения” 2010/2011 на 
БУП, преподаватели и докторанти от НБУ. 

     - Международна конференция „Право и политика: конституиране на демокрацията в 
Централна и Източна Европа”. 
 
Конференцията бе организирана от Департамента по политически науки в НБУ и фондация 
„Конрад Аденауър” и се състоя на 24 и 25 февруари в сградата на университета. За участие 
в нея бяха поканени и активно взеха участие завършили от различни випуски на 
Българското училище за политика.  

 
    - Онлайн дебат „Интернет политика и нови форми на младежко участие”  

 
Дебатът се състоя на 17 април и бе организиран с Нов български университет. Той бе 
излъчван по интернет с възможност да се задават въпроси в реално време. В него се 
включиха активно участници и завършили националната програма на училището.  
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   - Конференция „Конституционна традиция и местна власт“, организирана от 
Департамента по политически науки на Нов български университет.  

Събитието се състоя на 7 юли, а в него участваха завършили от различни випуски, които се 
включиха активно в дискусиите.  

 Зелени събития 
 
-  Форум „Зелена икономика” 

Защо зелената икономика е шанс за България? Какви политики могат да ускорят нейното 
развитие? Как чрез зелени инвестиции страната ни може да постигне енергийна 
независимост и високо качество на живот? Това са част от въпросите, които политици, 
мениджъри и международни експерти разискваха по време форума "Зелена икономика", 
организиран от Българското училище за политика и в. "Капитал". Той се проведе на 22 
февруари в столицата и бе под патронажа на Министерството на околната среда и водите и 
Световната банка.Събитието беше официално открито от посланика на Кралство Норвегия в 
България Тове Скарстейн. Програмата включваше дискусии за стимулите за екобизнеса, 
"позеленяването" на градската среда и възможностите за чисти производства и нови зелени 
работни места. Участие взеха министърът на околната среда и водите Нона Караджова и 
министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев, 
представителят на Световната банка у нас Маркус Репник и столичният кмет Йорданка 
Фандъкова, съветникът на Европейската климатична фондация и председател на УС на БУП 
Юлиан Попов. Опита си споделиха водещи европейски компании и банки и представители на 
академичните среди. 

-  „Узана Поляна Фест”, организиран от Програмата за малки проекти на Глобалния 
екологичен фонд 

Българското училище за политика се включи активно в подготовката и провеждането на 
„Узана Поляна Фест”, който се проведе на 16 и 17 юли и представи проекти от цялата 
страна, свързани с устойчивото развитие в областта на екотуризма, опазването на околната 
среда, биоразнообразието, почвите, водите и здравословния начин на живот. Българското 
училище за политика участва със специална изложба за климатичните промени и 
последствията от тях, изработена по проект „Медиите в България в подкрепа на 
политически мерки за ограничаване на климатичните промени”, финансиран от ГЕФ и 
реализиран от училището. Събитието беше открито от министрите Нона Караджова и 
Томислав Дончев и от кмета на община Габрово Николай Сираков.  

-  Кръгла маса „Промените в климата и значението им за институциите и гражданите в 
България”, организирана от Представителството на ЕК в България, WWF и фондация 
"Европейски екологичен фестивал"  

Събитието, в което участваха представители на екипа на БУП и завършили училището, се 
състоя на 26 май и специална лекция изнесе Кристалина Георгиева - еврокомисар за 
международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи.  

-  Лекция на Джон Аштън, организирана от посолството на Великобритания у нас, 
вестник „Пари”, клуб «Next Generation» и фондация «Empower United». 

Представители на различни випуски на училището взеха участие в лекцията на Джон Аштън, 
специален представител на британското външно министерство по въпросите на 
климатичните промени. Лекцията беше на тема „Нисковъглеродната икономика – начин за 
излизане от икономическата криза” и се състоя на 27 юли в резиденцията на британския 
посланик в София.  
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 Подготовка, издаване и представяне на „Наръчник на обучителя в Българското 
училище за политика” 

 
В рамките на удължаването на проекта по програма МАТРА бе подготвена и издадена и 
книгата „Наръчник на обучителя в Българското училище за политика”. Наръчникът 
представя натрупания опит от Българското училище за политика в обучението на млади 
политически и граждански лидери. Неговата цел е да сподели близо десетилетната 
практика на училището, като представи философията му, организацията му на работа, 
конкретните подходи и методи на обучение в него. За първи път наръчникът прави опит да 
обобщи добрите практики в работата на училището с българските политици. Текстовете в 
наръчника са подготвени Венцеслав Панчев, един от водещите на малки групи, които 
работят с училището от самото му създаване. В книжката са използвани също материали, 
разработвани от екипите на училището и обучителите в малки групи през изминалите 
години. Книгата е резултат от тригодишен съвместен проект „Обучение за демокрация” 
между БУП и холандския Институт за политическо участие и се финансира от програма 
МАТРА на холандското правителство. 
 
Наръчникът бе представен на 15 март в зала „Комодо”. Презентации направиха Йохум де 
Грааф от Института за политическо участие и Венцеслав Панчев, автор на наръчника. На 
представянето присъстваха лектори и модератори на училището, университетски 
преподаватели и студенти, както и завършили програмите на БУП. На следващия ден 
наръчникът бе представен и пред директорите от Мрежата на училищата по политически 
науки под егидата на Съвета на Европа.  
 

 Организиране на среща на директорите от Мрежата на училищата по политически 
науки под егидата на Съвета на Европа.  

 
На 16 март в Правец екипът на училището организира среща на директорите от Мрежата на 
училищата по политически науки под егидата на Съвета на Европа. В нея участваха 
директорите на училищата в България, Черна гора, Македония, Сърбия, Албания, Босна и 
Херцеговина, Косово, Румъния, Армения, Азербайджан, Беларус, Русия, Украйна и Молдова, 
както и четиричленен екип от Съвета на Европа.  
 
Срещата бе открита от основателя на БУП Дими Паница, а програмата й включваше 
обсъждане на предстоящия Летен университет по демокрация в Страсбург и идеи за бъдещо 
развитие на мрежата. Българското училище за политика предложи като лектори в програма 
за Страсбург да бъдат включени Ирина Бокова, Саша Безуханова, Меглена Кунева и Пирита 
Сорса. 
 
В допълнителната програма, инициирана от Българското училище за политика, бяха 
включени две презентации – на Йохум де Грааф от холандския Институт за политическо 
участие и на Венцеслав Козарев, програмен координатор в Българското училище за 
политика. Холандският експерт представи пред директорите резултатите от съвместния 
проект „Обучение за демокрация”, финансиран от програма МАТРА, а Венцеслав Козарев -  
„Наръчника на обучителя в Българското училище за политика. 
 
Директорите на училищата по политически науки участваха и в дискусия за пътищата за 
присъединяването към Европейския съюз, модерирана от председателя на УС на училището 
Юлиан Попов. Говорители бяха членовете на УС на училището Меглена Кунева, бивш 
еврокомисар, и Димо Бечев, ръководител на софийския офис на Европейския съвет по 
международни отношения.  
 
Специални гости на официалната вечеря бяха Анна Янишевска – Ниетувич, първи секретар 
на посолството на Полша у нас, и Славомир Сиераковски, създател и ръководител на 
Критика политична.  
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 Обмяна на опит с Института за политическо участие, Холандия 

Между 22 и 26 март представители на екипа на Българско училище за политика участваха в 
работно посещение в Холандия. Целта бе обмяна на опит с Института за политическо 
участие и обсъждане на идеи за нови инициативи. Холандският партньор сподели 
натрупания опит от трансформацията си в «Дом на демокрацията и управлението на 
закона». Участниците в работното посещение наблюдаваха как се провеждат програмите по 
гражданско образование, които холандският институт осъществява с ученици от средните 
училища. Направено бе специално представяне на проекта за онлайн обсъждане на 
общинските бюджети, като и на европейската мрежа на неправителствени организации 
NECE. Посещението бе част от проекта «Обучение за демокрация», финансиран от програма 
МАТРА на холандското правителство. 

 Участие в програмите на Московското училище за политически изследвания 

Трима представители от Национална програма 2011 - Севал Мустанова,  Атанас Зафиров и 
Пламен Църноречки, участваха в първия от серията от семинари, организирани от 
Московското училище за политически изследвания, който се състоя между 5 и 11 юни. Към 
тях по време на втория семинар – 17-23 юли, се присъединиха  и двама завършили 
училището в предходни години – Вълчо Чолаков и Станимир Кайтазки, Семинарите се 
проведоха в близкия до Москва гр. Голицино и тази година темата бе „Право, политика, 
икономика и медии”.  Българските участници подготвиха и представиха презентация за град 
София, която се нареди в челната тройка на неформалната класация. Всеки от участниците 
получи сертификат, удостоверяващ завършването на серията от семинари на федерален 
клас 2011 г. на Московското училище за политически изследвания.     

 Международната конференция „Преходът в Централна и Източна Европа и 
промените в Близкия изток”, организирана от Министерството на външните работи 

По време на конференцията, която се проведе между 5 и 7 май, председателят на 
Управителния съвет на Българското училище за политика Юлиан Попов представи уникалния 
опит на училището в обучението на млади политически и граждански лидери.   

 Международна видео конференция „Пътят на мирното взаимодействие в 
съвременното общество”, организирана от Руския фонд за мир 

По предложение на Българското училище за политика представителят  на випуск 2011 на 
Националната програма Атанас Зафиров взе участие в международна видео конференция на 
тема „Пътят на мирното взаимодействие в съвременното общество”, организирана от 
Руския фонд за мир. Конференцията се състоя на 28 юни в руския град Ставропол и в нея 
участваха още представители от Русия, Украйна и Полша. Изказванията ще бъдат издадени 

в специален сборник. 

 Лекция на Джим Пери, организирана от посолството на Великобритания 

По покана на Мира Иванова от випуск 2009 завършили училището участваха в лекция на 
тема „Олимпийството като либерална идея: универсални ценности, мултикултурализъм, 
мир и международно разбирателство, връзка с консолидацията на либералните демокрации 
в Европа през ХХ век”, която се състоя на 25 юли в резиденцията на британския посланик. 
Гост-лектор беше Джим Пери – професор по философия на спорта в университетите в Лийдс 
и Прага. 
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4. Финансиране 
 
През 2011 г. дейностите на Българското училище за политика бяха подкрепени финансово 
от програма МАТРА на холандското външно министерство, Съвета на Европа, Фондация 
„Америка за България”, „Бонита тръст”, фондация „Чарлз Стюарт Мот”, Програмата за 
малки проекти на Глобалния екологичен фонд. 
 

  

5. Основни дейности през 2011 година 
 
 

Януари 2011 
 

 Подготовка на „Наръчник на обучителя в Българското училище за политика” в рамките 
на продължението на проекта по МАТРА 

 Подготовка на курс 3  от Националната програмата 2010/2011 - осигуряване на 
лекторите, обсъждане на програмата и обучителните задачи с модераторския екип, 
обсъждане с експерти и подготовка на груповата домашна работа 

 Разработване на проект за методология за оценка на въздействието на кампании за 
енергийна ефективност  

 Уточняване на преподавателите, които ще работят с домовете за деца в с.Видраре, 
Велинград и Стара Загора, и осигуряване на материали за децата 

 От 26 до 30 януари в хотел РИУ, Правец се проведе курс 3 от Националната програма 
„Национални приоритети и национални решения”  

 
Февруари 2011 

 

 На 3 февруари в БУП се проведе дебатът „Политици и избори”  

 На 4 февруари със среща с еврокомисаря Кристалина Георгиева стартира „Европейски 
дебати”  - новата инициатива на училището, съвместно с Предствителството на 
Европейската комисия 

 Среща на завършилите от випуск 2010 с децата и директора на дома „Свети 
Пантелеймон” в с.Видраре  

 Изработване на програмата за курс 4, осигуряване на лекторите, обсъждане на 
програмата за курс 4 и резултатите от третия курс с модераторския екип 

 Заседание на Консултативния съвет 

 Подготовка на отчет за първото тримесечие от проекта с „Бонита тръст” 

 На 22 февруари се проведе форум „Зелена икономика”, организиран от БУП съвместно с 
вестник „Капитал” и под егидата на МОСВ и Световната банка 

 На 25 и 25 февруари БУП и завършилите активно участваха в международната 
конференция „Право и политика: конституиране на демокрацията в Централна и Източна 
Европа”, организирана от Департамента по политически науки в НБУ и фондация 
„Конрад Аденауър” 

 Подготовка и отпечатване на „Наръчник на обучителя в Българското училище за 
политика”  

 Разработване на проект за финансиране на третия курс на Регионалната програма 
2010/2011 пред Програмата „Изток-Изток” на „Отворено общество” 

 
 

Март 2011 
  

 На 1 март се проведе среща на екипа на БУП и завършили с децата, от Центъра за 
настаняване от семеен тип във Велинград, представители на местната и регионална 
власт, фирми, подпомагащи дома  
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 Разработване на проект за съвместна „зелена” рубрика с Българската национална 
телевизия пред Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд 

 На 9 март се проведе среща с министър Томислав Дончев в рамките на инициативата 
„Европейски дебати” 

 На 15 март пред лектори, модератори и завършили училището бе представен 
отпечатаният „Наръчник на обучителя в Българското училище за политика” 

 На 16 март в Правец се проведе среща на директорите на училищата от Мрежата на 
училища за политически науки под егидата на Съвета на Европа 

 В периода 16-20 март в хотел РИУ, Правец се проведе Курс 4 от Националната програма: 
„България в Европейския съюз: принципи на доброто управление” 

 На 19 март в Правец се проведе станалата традиционна благотворителна вечер 

 От 22 до 26 март екипът на Българското училище за политика бе на работно посещение в 
Холандия, организирано от Института за политическо участие.  

                                                                      
 

  Април 2011 
 

 Обсъждане на програмата и резултатите от четвъртия курс с модераторския екип 

 Заседание на Консултативния съвет  

 Подготовка на отчет на четвъртия семинар и срещата на директорите за Съвета на 
Европа 

 Подготовка на отчет за първото шестмесечие на проекта с „Америка за България” 

 Експертна среща за обсъждане на системата за оценка на резултатите от националната 
програма 

 На 17 април съвместно с НБУ се проведе онлайн дебат „Интернет политика и нови 
форми на младежко участие”  

 На 19 април в рамките на „Европейски дебати” се проведе дебат „За и против АЕЦ 
Белене през европейската перспектива” с участието на Йордан Костадинов и Красен 
Станчев.  

 Подготовка за Летния университет по демокрация в Страсбург 
 
 

Май 2011 
 

 БУП бе представено на Международната конференция „Преходът в Централна и Източна 
Европа и промените в Близкия изток”, организирана от Министерството на външните 
работи – 5-7 май 

 Подготовка на поредната среща от инициативата „Европейски дебати”  

 Подготовка на отчет за цялостното изпълнение на проекта, финансиран по програма 
МАТРА 

 Подготовка за Летния университет по демокрация в Страсбург 

 Работа на новия сайт на училището 

 На 13 май се проведе публична лекция на вицепрезидента на Шел интернешънъл Ханс 
ван дер Луу, организирана от Атлантическия клуб с подкрепата на училището 

 Участие в кръгла маса „Промените в климата и значението им за институциите и 
гражданите в България”, организирана от Представителството на ЕК в България, WWF и 
фондация "Европейски екологичен фестивал"  на 26 май 

 
 

Юни 2011 
 

 На 14 юни се проведе среща на екипа на училището, модераторите и представител на 
„Америка за България” за обсъждане на системата за оценка на резултатите от 
обучението в рамките на Националната програма 

 В периода 27 до 29 юни в Страсбург се проведе Летният университет по демокрация  
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 Конференция на тема „Евро-Атлантическа интеграция на Западните Балкани: прилагайки 
опита на Вишеградската конференция“ -  16 юни, 

 Организирано бе участие на трима представители на ГЕРБ, БСП и ДПС в програмата на 
Московското училище за политически изследвания - 5 и 11 юни  

 Атанас Зафиров, випуск 2011, участва в международна видео конференция „Пътят на 
мирното взаимодействие в съвременното общество”, организирана от Руския фонд за 
мир -  28 юни 

 
 

Юли 2011 
 

 На 2 юли се проведе програмна конференция на Българското училище за политика с 
участието на утвърдени представители на неправителствени организации  

 БУП участва в подготовката и реализацията на конференция „Конституционна традиция и 
местна власт“, организирана от Департамента по политически науки на Нов български 
университет на 7 юли  

 Участие в лекция на Карел де Гухт – еврокомисар за търговия, на тема „Европейският 
съюз и света: търговски перспективи за следващите 20 години” – 12 юли, организирана 
от Атлантическия клуб   

 БУП подпомогна Атлантическия клуб в провеждането на публична дискусия с посланика 
на Република Полша - Н. Пр. Лешек Хенсел,  и министъра на икономиката, енергетиката 
и туризма - Трайчо Трайков, озаглавена "ЕС през полското председателство и къде е 
България" -  14 юли,  

 БУП участва активно в организацията и провеждането на „Узана Поляна Фест” – 
инициатива на Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд – 16-17 юли 

 Участие на трима представители в програмата на Московското училище за политически 
изследвания - 17 и 23 юни 

 Участие на завършилите и екипа в лекция на Джим Пери, организирана от посолството 
на Великобритания, на тема „Олимпийството като либерална идея: универсални 
ценности, мултикултурализъм, мир и международно разбирателство, връзка с 
консолидацията на либералните демокрации в Европа през ХХ век” - 25 юли 

 Участие на завършилите и екипа в лекция на Джон Аштън, организирана от посолството 
на Великобритания у нас, вестник „Пари”, клуб «Next Generation» и фондация «Empower 
United» на тема „Нисковъглеродната икономика – начин за излизане от икономическата 
криза” - 27 юли 

Август 2011 

 Експертна среща за обсъждане на системата за оценка на резултатите от националната 
програма – 1 август  

 Експертна среща за обсъждане на системата за оценка на резултатите от националната 
програма – 25 август 

 
Септември 2011 

 

 Участие на завършилите и екипа в лекция на Майте Нкоана Машабане – министър на 
международните отношения и сътрудничество на Южна Африка на тема „Външната 
политика на Южна Африка”, организирана от Атлантическия клуб – 2 септември,  

 Участие на завършилите и екипа в лекция на унгарския президент Пал Шмит на тема 
„Национални решения на регионални предизвикателства”- 9 септември, организирана от 
Атлантическия клуб.   
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Октомври 2011 
 

 Селекция по документи на кандидатите за Националната програма и подготовка на 
график за интервюта 

 Провеждане на входни тестове и интервюта с кандидатите 

 Подготовка на шестмесечен отчет за изпълнение на проекта, финансиран от Америка за 
България 

 Подготовка за програмата за първия курс от Националната програма – срещи с лектори и 
модератори 

 Работа на новия сайт на училището 

 Предпечатна подготовка и печат на антологията „Дарителството в съвременна България” 

 Подготовка на програма на годишната конференция за филантропията по проекта с Мот – 
кореспонденация с лекторите, разпращане на покани до участниците 

 Подготовка на план за действие за следващото шестмесечие – ноември 2011 – април 2012 
година по проекта с Бонита тръст, съвместно с работните групи за трите дома 

 Проучване на  международни практики на методологии за намаляване на потреблението 
на енергия чрез информационни кампании за енергийна ефективност.  

 Подготовка на конференция на тема „Въздействие на нисковъглеродните инвестиции 
върху икономиката” – кореспонденция с лектори и участници 

 Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП  

 Участие на завършилите и екипа в лекция на Андрис Пиебалгс, еврокомисар по 
развитието на тема „Как развитието на европейското сътрудничество спомага за 
трансформацията на глобалния ред” – 20 октомври   

 
 

Ноември  2011 
 

 Заседание на Консултативния съвет 

 Разработване на обучителните задачи и казусите за първия курс от Националната 
програма 

 Разработване на въпросниците за проверка на знанията 

 Подготовка на анкетните карти за оценка на организацията и провеждането на курса 

 Съставяне и отпечатване на наръчниците за първия семинар от Националната програма 

 Срещи с работните групи за трите дома за деца за вътрешно обсъждане на 
предложените политики 

 Срещи на работните групи с новоизбраните кметове в Правец, Стара Загора и Велинград 

 Провеждане на годишната конференция за филантропията за 2011 г.”Дарителите и 
държавата – партньори за промяна”  – 15 ноември 

 Издаване на  антологията „Дарителството в съвременна България” и публичното й 
представяне 

 Проучване на  международни практики на методологии за намаляване на потреблението 
на енергия чрез информационни кампании за енергийна ефективност.   

 Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП 

 Провеждане на конференция на тема „Въздействие на нисковъглеродните инвестиции 
върху икономиката”, организирана от БУП съвместно с Посолството на Федерална 
Република Германия и Посолството на Великобритания в София – 28 ноември  

 Организиране на програмата на посещението на принцеса Лорентин  в София 

 Разработване на проект за създаване на механизъм за обществени консултации за 
смекчаване на промените в климата, подаден за финансиране от Програмата за малки 
проекти на Глобалния екологичен фонд 
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Декември 2011 
  

 Провеждане на първия семинар от Националната програма „Лидерство, организация, 
комуникация” – 30 ноември -4 декември в Правец 

 Организация на Коледно парти на завършилите училището  

 Обработка на тестовете за проверка на знанията и анкетните карти 

 Подготовка на отчет за семинара за Съвета на Европа 

 Подготовка на програмата за втория семинар от Националната програма 

 Заседание на Консултативния съвет 

 Среща на групата, работеща с Видраре, с децата от дома, студентите специална 
педагогика и представители на други НПО 

 Финализиране на проучването на  международни практики на методологии за 
намаляване на потреблението на енергия чрез информационни кампании за енергийна 
ефективност.   

 Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП  

 Лекция на принцеса Лорентин в НБУ – 7 декември 
                                              

 

6. Профил на участниците в Националната програма 
 
В настоящия курс на Националната програма (випуск 2012) участват 40 политически и 
граждански лидери, от които 21 са мъже и 19 – жени. Процентното съотношение мъже – 
жени е 52% към 48 процента.   
Същото е съотношението и между участниците от София и тези от страната. 
25 % от участниците в курса са на изборни длъжности, 8% са представители на 
администрацията и 35% - активисти на парламентарно представени партии. 32% от хората са 
представители на неправителствения сектор. 
Съотношението между партийна и гражданска квота е 68% към 32 процента.  
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През 2011г. завършили националната и регионалната програма на училището заемат 
отговорни позиции в управлението на страната: 
 

1. Йорданка Фандъкова випуск 2008 - кмет на Столична община: 
2. Антон Кутев, випуск 2004 – депутат; 
3. Белгин Шукри, випуск 2002 - депутат; 
4. Димчо Михалевски, випуск 2002 - депутат; 
5. Кирил Добрев, випуск 2005 - депутат; 
6. Корман Исмаилов, випуск 2003 - депутат; 
7. Корнелия Нинова, випуск 2004 - депутат; 
8. Мая Манолова, випуск 2005 - депутат; 
9. Моника Панайотова, випуск 2009 - депутат; 
10. Живко Тодоров, випуск 2008 – депутат; 
11. Милена Христова, випуск 2010 – депутат; 
12. Бисерка Петрова, випуск 2010 – депутат; 
13. Валентин Николов, випуск 2010 – депутат, 
14. Петя Раева, випуск 2011 – депутат, 
15. Александър Ненков, випуск 2011 – депутат, 
16. Иво Димов, випуск 2011 – кмет на Димитровград 
17. Турхан Каракаш, випуск 2011 – кмет на Никола Козлево 
18. Исмаил Осман, випуск 2011 – кмет на Руен 
19. Маджид Мандаджъ, випуск 2011 - кмет на Стамболово 
20. Пламен Църноречки, випуск 2011 – кмет на район Красно село 
21. Ева Митова, випуск 2011 – кмет на район „Подуяне” 
22. Антоанета Апостолова, випуск 2010 – кмет на район „Слатина”  

 
 

7.  Програма за следващ период 
 
 
През  2012 година екипът на училището ще продължи да работи по следните проекти: 

 
 Национална програма 
 

Националната програма „Управленски умения” ще се развива въз основа на идеите, 
разработени в проекта за фондация „Америка за България”. Предвижда се:  
 
-  Провеждане на три курса от учебната 2011/2012 година и на Летния университет по 
демокрация в Страсбург, който ще се състои през октомври 2012 г. 
-  Анализ и оценка на Национална програма 2011/2012 и подготовка на новата Национална 
програма 2012/2013 
-  Периодично ще се провежда Програмна конференция на Българското училище за 
политика с участието на утвърдени представители на неправителствени организации, която 
да очертава основните насоки за развитие на училището и неговата национална програма, 
-  Подбор на участниците в учебната  2012/2013 година 
-  Определяне на новите теми, които ще залегнат в програмата, и разработването на нови 
обучителни задачи 
-  Начало на Националната програма 2012/2013 и провеждане на първите два курса от 
програмата 
-  Успешно приключване и отчитане на проекта, по който се финансира програмата, пред 
фондация „Америка за България” 
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 Проект „Млади лидери в подкрепа на социалната интеграция на децата от 
домовете” 

 
- Подпомагане на дейността на завършилите при организиране на срещи в домовете във 

Велинград, Стара Загора и с.Видраре 
- Поддържане и доразвиване на база данни с потенциални донори и добри практики 
- Подпомагане на работните групи от завършили при работата с преподаватели в артстудията  
- Провеждане на работни срещи в домовете във Велинград, Стара Загора и Видраре с 

участието на представители на местната власт и неправителствени организации 
- Разработване на политики за работа с децата  
- Организиране и провеждане на конференция за представяне на тези политики пред всички 

заинтересовани страни 
- Успешно приключване на проекта и отчитането му пред „Бонита тръст” 
  

 

 Проект „Популяризиране на филантропията в България”, подкрепян от 
фондация МОТТ 

 
- Насърчаване на познанието за филантропията в целевата група, с която работи училището 
– млади политически и граждански лидери, и създаването на филантропска общност в 
България  
- Организиране на годишна среща-дискусия с представители на гражданския, политическия 
и бизнес елит, на която да се обсъдят предизвикателствата и проблемите пред 
установяването на устойчиви филантропски практики и постигането на нов тип 
филантропска култура 
- Съставяне на   първа за    България     антология от     текстове, в т.ч. на     български 
изследователи и общественици от първата половина на ХХв, както и водещи съвременни 
автори от Западна Европа и САЩ 
- Провеждането на поне една среща от инициативата „Европейски дебати”, свързана с 
темата за филантропията 
- Организиране на панел и/или дискусия в рамките на Националната програмата по темата 
за изграждането на нов тип филантропска култура у нас 
- Организиране на благотворителна вечер   
 
 
 

Януари 2012 
 

 Провеждане на курс 2 от Националната програма „Регионално развитие и местно 
самоуправление” – 25 -29 януари, Правец 

 Среща в рамките на съвместната инициатива на БУП и Представителството на 
Европейската комисия „Европейски дебати” 

 
Февруари 2012 

 

 Конференция за климата, организирана съвместно с посолствата на Германия и 
Великобритания 

 Среща в рамките на съвместната инициатива на БУП и Представителството на 
Европейската комисия „Европейски дебати” 

 Започване на работа по проекта за климата при евентуалното му одобрение от ГЕФ 
 

Март 2012 
  

 Провеждане на курс 3 от Националната програма „Национални приоритети и национални 
решения” – 14 -18 март, Правец 
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 Среща в рамките на съвместната инициатива на БУП и Представителството на 
Европейската комисия „Европейски дебати” 

                                                                
 

  Април 2012 
 

 Конференция за политиките за работа с децата от институциите по проекта с „Бонита 
тръст” 

 Среща в рамките на съвместната инициатива на БУП и Представителството на 
Европейската комисия „Европейски дебати” 

 
 

Май 2012 
 

 Провеждане на курс 4 от Националната програма „България в ЕС – принципи на доброто 
управление” – 9 -13 май, Правец 

 Провеждане на благотворителна вечер 

 Конференция, съвместно с Народното събрание, за парламентарното сътрудничество в 
Югоизточна Европа 

 Среща в рамките на съвместната инициатива на БУП и Представителството на 
Европейската комисия „Европейски дебати” 

 
 

Юни 2012 
 

 Програмна конференция на Българското училище за политика с участието на утвърдени 
представители на неправителствени организации 

 „Зелена” конференция за Югоизточна Европа 
 

Юли 2012 
 

 Отчет на изпълнението на проекта за „Америка за България” 

 Печат на антологията за филантропията – втора част 

 
 

Септември 2012 
 

 Отчет на изпълнението на проекта за „Бонита тръст” 

 Среща в рамките на съвместната инициатива на БУП и Представителството на 
Европейската комисия „Европейски дебати 

 
 

Октомври 2011 
 

 Провеждане на Летния университет по демокрация в Страсбург – 7-13 октомври 

 Провеждане на курс 1 от Националната програма „Лидерство, организация, 
комуникация” 

 Среща в рамките на съвместната инициатива на БУП и Представителството на 
Европейската комисия „Европейски дебати 

 
 

Ноември  2011 
 

 Годишна конференция за филантропията по проекта с МОТТ 
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 Провеждане на форум в Народното събрание – за мерките за смекчаване на промените в 
климата  

 Среща в рамките на съвместната инициатива на БУП и Представителството на 
Европейската комисия „Европейски дебати 

 
 

Декември 2011 
  

 Провеждане на курс 2 от Националната програма „Регионално развитие и местно 
самоуправление” 

 Провеждане на традиционната среща на завършилите 

 Подготовка на отчет по проекта с МОТТ  
 

 Бъдещи проекти 
 
През 2012 година екипът на училището ще работи за осъществяването на следните 
проекти:  

- „Зелен” проект, финансиран от ЕИП – очаква се схемата да бъде отворена в края 
на годината 

- Проект за националната програма, финансиран от фондация „Америка за 
България”  

- Проект, подкрепящ работата на завършилите, финансиран от „Бонита тръст” 
- Проект за филантропията, финансиран от МОТТ.  
- Съвместен проект с Атлантическия клуб 
- Съвместен проект с Департамента по политически науки на НБУ 
- Възможни проекти по линия на USAID, в страни като Косово, Македония и Черна 

гора 
- Възможен проект по Черноморския фонд 
- Проучване на възможностите за по-близка работа с политическите фондации на 

европейско ниво  
- Идентифициране на нови източници на финансиране за Регионалната програма 
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8. Финансово състояние през 2011 г. 
 

 

 
Фиг.1  Реални приходи по донори 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фиг.2  Приходи по направления 

 

 

 

Филантропски 

проекти; 

93377 лв

 20%

Зелени 

инициативи 

24022 лв

 5%

Национална 

програма; 

343378 лв

75%

 
 

 

 

 

 

 

 

GEF/SGP; 4952; 1%

Посолство на 

Германия 

19070 лв

 4%

Фондация Америка 

за България 125000 

лв

 28%

Matra

 67575 лв

 15%

Такси за обучение в 

Националната 

програма

70950 лв

15%

Съвет на Европа

 79853 лв

17%

Mott

68688 лв

15%

Bonita

24689 лв

 5%
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Фиг.3  Приходи по фондове 

 

 

Обвързани 

фондове

389827 лв

 85%

Необвързани 

фондове

 70950 лв

 15%

 
 

 

 

 
Фиг.4  Разходи по бюджетни пера 

 

 

 

Наем офис и 

поддръжка 

23299 лв

 5%

Заплати

 120200лв

26%

Данъци и осигуровки 

25280лв

5%

Материали за 

реализацията на 

проекти

 31981лв

7%

Офис оборудване  

2800 лв

1%

Транспорт

50615 лв

11%
Хонорари;

 40034 лв

 9%

Разходи за 

обучителни модули и 

семинари

144453 лв

31%

Одит; 

1714 лв

 0%

Други - юридическо 

обслужване 

и консумативи; 

7833лв

2%

Представителни 

разходи 

626 лв

0%

Комуникации; 

14018 лв 

3%

 


