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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 дебат.
То 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 насърчава прозрачността при вземането на управленски решения, отчитайки
различните мнения и следвайки обществения интерес;
Да развива у младите политици способности за участие в отворен обществен
диалог и дебат, както и включването на медиите в този процес;
Да изгражда разбиране за смисъла 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 2012 г. бе да
осигурява устойчивост на организацията: дългосрочно финансиране, повишаване
капацитета на служителите и засилване на международния авторитет на училището.

2. Програми, проекти и събития
През 2012 г. Българското училище за политика работи по:

Национална програма «Управленски умения»
Националната програма "Управленски умения" е насочена към развитието на
лидерските умения на представители на политическите партии и неправителствени
организации в България. Участници в програмата са народни представители,
кметове, общински съветници, представители на държавни институции, областни
администрации, неправителствени организации и др.
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Дейностите по националната програма бяха финансирани от фондация
„Америка за България” и Съвета на Европа. В Правец се състояха три от семинарите
за учебната 2011/2012 година и два от семинарите за учебната 2012/2013 година.
Учебна 2011/2012 година
 курс 2 – „Регионално развитие и местно самоуправление” – 25-29 януари 2012
 курс 3 - „Национални приоритети и национални решения” - 14-18 март 2012
 курс 4 - „България в Европейския съюз: принципи на доброто управление” – 9-13
май 2012
Учебна 2012/2013 година:
 курс 1 – „Лидерство, организация и комуникация” – 31 октомври – 4 ноември 2012
 курс 2 – „Регионално развитие и местно самоуправление” – 5-9 декември 2012
През май успешно завърши учебната 2011/2012 година, в която участваха 39
политически и граждански лидери. Участниците получиха сертификатите си на
специална церемония на 16 юни.
За първи път гости в рубриката „30 минути в компанията на...” на
националната програма бяха всички лидери на партиите, които имат участници в
програмата – Бойко Борисов, Сергей Станишев, Ахмед Доган, Христина Христова,
Мартин Димитров, Петя Ставрева. Лектори в програмата бяха също президентите
Росен Плевнелиев и Георги Първанов, както и бившият министър-председател
Симеон Сакскобургготски.
Сред чуждестранните лектори се открояват Ан Макгърк, ръководител на
мисията за България на МВФ (1995-98), Себастиян Барнс, ръководител на звеното
ЕС/евро в ОИСР, Мартин Мевиус, холандски журналист и специалист по най-нова
история на Унгария, Емна Джебуи, Тунис.
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. 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.
Основен акцент в курсовете бе поставен върху изграждането на умения за
дебатиране и публично говорене.
Участниците в програмата продължиха да работят върху групови домашни
работи между курсовете по темите за образованието, иновациите и
нисковъглеродната икономика.
В рамките на програмата на 12 май се проведе и станалата традиционна
благотворителна вечер, на която бяха събрани общо 8 085 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, Дома за деца лишени от родителска
грижа „Незабравка” в Стара Загора и Ателие „Прегърни ме” в София. Останалата
част от средствата ще отидат за реализиране на каузата на випуск 2012 за паметник
на Дими Паница.
За първи път от началото на националната програма екипът на училището и
модераторите приложиха системата за наблюдение и оценка на резултатите от
обучението. Изработени бяха профили на участниците с техните силни страни и
областите, в които могат да се развиват.
Двадесет и пет млади политически и граждански лидери от Националната
програма 2012 на Българското училище за политика участваха в първия Световен
форум по демокрация от 5 до 11 октомври в Страсбург. Събитието, чиято основна
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тема бе „Демокрацията: между старите модели и новите реалности”, бе
организирано от Съвета на Европа и в него се включиха над 500 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. За първи път участваха и представители на училищата в Тунис и Мароко.
Специален гост и говорител бе генералният секретар на ООН Бан Ки Мун.
Сред лекторите бе и носителката на Нобеловата награда за мир за 2011 година
Тауакул Карман, журналистка и правозащитничка от Йемен. В продължение на
четири дни участниците във форума
обсъждаха широк кръг от теми: за
демокрацията и процесите на глобализация, за промените след Арабската пролет, за
новите социални мрежи, отговорността на медиите, представителната демокрация и
ролята на гражданското общество. Българските участници участваха в специална
сесия за енергийната сигурност с колегите си от Армения, Азербайджан, Беларус,
Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Руската федерация и Украйна и посетиха
Европейския съд за правата на човека, където се срещнаха с българския съдия
Здравка Калайджиева.
Успешно започна и учебната 2012/2013 година, като при подбора на
участниците за едно място се бориха 3-ма кандидати. Началото на учебната година
бе на 31 октомври, като до края на 2012 г. ще се състояха два от семинарите:
„Лидерство, организация и комуникация” и
„Регионално развитие и местно
самоуправление”.
Традиционно в програмата се спазваше балансът между лекции и практически
занимания, между предоставянето на знания и обучението в умения. В проведените
курсове участниците в програмата търсиха практически решения в 2 сфери:
повишаването на качеството на висшето образования и връзката му с бизнеса и
повишаване на енергийната ефективност на жилищните сгради. По темите бяха
изработени и групови домашни работи. Въведени бяха и нови теми като теория на
игрите, анализ на заинтересованите страни, индекс на икономическото развитие на
регионите в България и т.н. И през тази учебна година бе прилагана системата за
оценка на резултатите от обучението. За първи път Националната програма бе
наблюдавана от външен оценител, чиято задача е да направи цялостен преглед на
програмата и всички нейни елементи и да даде препоръки за нейното
оптимизиране.

Тунизийско училище за политика
С активното участие на председателя на УС на БУП Юлиан Попов в Тунис бе
създадено училище за политика, което отвори врати на 26 февруари. Проектът бе
финансиран от Международната организация на франкофонията и Фондация
Институт Отворено общество - Европа.
Създатели на тунизийското училище – Ахмед Дрис и Емна Джеблауи,
присъстваха на втория курс от националната програма и проведоха поредица от
срещи с екипа на БУП и представители на неправителствения сектор за споделяне
на опита от единадесетгодишната работа на училището. В рамките на посещението
бяха проведени разговори за процедурата по набиране на участници в националната
програма, за технологията на правене на програмата, за механизмите на
финансиране.
Подготвен бе и наръчник за обучение, представящ опита на БУП в подбора на
участници в националната програма, методите на работа в голяма зала и в малки
групи, груповите и индивидуални домашни, начините за оценка на резултатите.
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Български експерти и политици участваха като лектори в първата програма на
тунизийското училище.
През юли председателят на УС на БУП Юлиан Попов, членът на УС Антоний
Тодоров и изпълнителният директор Ирина Алексиева бяха на посещение в Тунис за
връчване на дипломите на първия випуск на Тунизийското училище.
През октомври в рамките на първия курс от Националната програма 2012/2013
година на посещения в училището бе Зиет Хадри, мениджър «Проекти» на
Тунизийското училище за политика. Целта на визитата му бе да се запознае с
методологията на Националната програма, да присъства на занятия от програмата,
да се срещне с екипа на училището, модераторите и членове на Консултативния
съвет.
В рамките на проекта съвместно с НБУ бе направено експертно проучване на
специфичните нужди от обучение на политическите и граждански лидери,
завършващи програмата на Тунизийското училище за политика. Обект на
изследването бяха 37 участници в две сесии на Тунизийското училище за политика,
които попълниха изработени за целта анкетни карти. На място в Тунис
допълнително бяха проведени формални интервюта и неформални разговори с
участниците. Проучването дава картина от какви знания и умения се нуждаят
завършващите училището и може да послужи като основа при разработването на
бъдещи програми на БУП и НБУ.

Проект „По-голямо участие на гражданите и повече разум в изборите:
онлайн средства и публични дебати за ангажиране на гражданите в
националните и европейски избори в България”
Проектът бе разработен в първата половина на 2012, започна през септември
и ще продължи 20 месеца. Той се финансира от Тръста за гражданско общество в
Централна и Източна Европа и ще бъде осъществен в пратньорство с Центъра за
либерални стратегии. Неговата цел е да включи гражданите в политическия процес,
да повиши техния интерес към изборите и информираното вземане на решения, да
обогати познанията на избирателите за политическите партии и техните
стратегически документи. Проектът се стреми да доведе до промяна на
отношението на българските граждани към политиката, изборите и политическите
партии.
В рамките на 2012 година бяха проведени два дебата в Националната
програма, чиято цел бе да участниците от парламентарно представените партии да
се научат да участват в информиран дебат по ключови за обществото ни теми като
данъчната система и финансиране на здравеопазването.
В рамките на проекта въз основа на анализи на изявите на политическите
партии в парламента и на програмите на партиите ще бъдат актуализирани като
информация и качени на сайта на училището онлайн анкетите „Гласоводител” и
„Гласоследител”. Ще продължи организирането на дебати по ключови за страната
въпроси в рамките на националната програма на училището и извън нея.

Социална ангажираност на политическите и граждански лидери
Една от основните цели на училището е да развива социалната ангажираност
на българските политически лидери. В реализацията на тази цел училището
изпълнява следните проекти:
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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 бе да бъдат разработени модели на
политики за работа с децата. Двугодишният проект бе финансиран от независимата
благотворителна организация Бонита тръст.
В началото на 2012 година бяха проведени срещи на ръководствата на трите
институции, местните власти и екипите от завършили, които работят с децата в тях.
Периодично през годината завършилите организираха посещения в домовете и
празници на децата, свързани с Нова година, 1 март, Великден и 1 юни.
Продължени бяха договорите с арт-терапевтите, които работят с децата в
институциите. В дома във Видраре продължи доброволното участие на студенти и
специализанти по специална педагогика от СУ „Климент Охридски” в терапията на
децата, в дома в Стара Загора – участието на студенти от Тракийския университет и
ученици от местните училища. Във Велинград активно бяха включени децата от
местния клуб на Джуниър ачийвмънт.
В рамките на Националната програма 2011/2012 година завършилите
училището, които работят с децата от трите институции, представиха работата си
през участниците в програмата и потърсиха подкрепа за своите каузи.
По време на благотворителната вечер на випуск 2012 бе организирана
изложба на предмети, изработени от децата в домовете, които в последствие се
продаваха на търг. Сумата, събрана от продажбата на предметите, бе над 1000 лева.
Проектът приключи успешно в средата на октомври, като работата на
завършилите с децата от трите институции продължава.

Проект „Популяризиране на филантропията в България”
Целта на проекта бе 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 бе
финансиран от фондация Чарлз Стюарт Мот, като окончателното му одобрение стана
факт в средата на април.
До народните представители бяха разпространени обобщените идеи от
проведената в края на миналата година конференция ”Дарителите и държавата –
партньори за промяна”.
В рамките на третия курс на националната програма 2011/2012 бе проведен
специален модул, посветен на филантропията като част от ценностната система на
съвременния лидер. Такива модули бяха организирани и в първия и втория курс от
националната програма 2012/2013 година. В тях участваха изтъкнати филантропи
като Иван Станчов, Елвин Гури, Алексей Христов.
Създадена бе база данни с добри практики в областта на филантропията в
САЩ, Европа и Русия, която съдържа близо 350 документа.
Издадена бе и втора книга, посветена на добрите практики във
филантропията - „Вдъхновената филантропия – как да изготвиш своя
благотворителен план и да оставиш следа след себе си” на Трейси Гари. Тя бе
представена на конференция през октомври и разпространена сред завършилите
училището и организации, работещи в сферата на благотворителността.
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На 1 октомври се проведе конференцията „Вдъхновената филантропия – как
да въвличаме околните и да оставим следа”, организирана съвместно с Български
дарителски форум. Конференцията протече в две части – дискусия за
филантропията у нас, финансирана от проекта „Популяризиране на филантропията в
България” и представяне на политики за работа с децата от институциите и с всички
заинтересовани обществени групи, финансирано по проекта „Млади лидери в
подкрепа на социалната интеграция на децата от домовете”.
Сред говорителите бяха Калин Каменов – председател на ДАЗД, Елица
Баракова – изпълнителен директор на ФПББ и съпредседател на комитета по КСО на
Американска търговска камара в България, Илияна Николова – изпълнителен
директор на фондация „Работилница за граждански инициативи”, Десислава
Хурмузова от „Спаси Дари-на”, Добрина Чешмеджиева от БНТ, Велислава Попова –
главен редактор на вестник „Дневник” и Кирил Вълчев от Дарик-радио. Специални
презентации изнесоха трите работни групи от завършили училището, които работят
с децата от Дома за умствено изостанали 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.
Проектът приключи успешно в края на 2012 година, а училището разработи и
спечели нов проект, свързан с филантропията, чиято реализация ще започне от
януари 2013 година.

Политики за дългосрочно устойчиво развитие
Училището е ангажирано с подпомагане на политическите партии и
гражданските организации в развитието на дългосрочни идеи, които се споделят от
всички страни на политическия спектър, нямат лобистки характер, но остават често
извън вниманието на политическите партии. Такава сфера са политиките за
устойчиво развитие.

Проект „Балкански политики за зелен икономически растеж”
Проектът бе финансиран от Балканския тръст за демокрация. В неговите
рамки на 11 юни Българското училище за политика организира регионален форум
„Балкански политики за зелен икономически растеж”, в който участваха
представители от държавите от Западните Балкани, Румъния и България. Събитието
събра заедно високопоставени представители на правителствата и бизнеса инвеститори, експерти и анализатори, както и лидери на общественото мнение от
неправителствени организации и гражданския сектор. В него участваха и голяма
част от завършилите националната и регионалната програма на Българското
училище за политика – депутати, министри, кметове, бизнесмени, журналисти и т.н.
То бе спонсорирано от Световната банка, Британското външно министерство,
Фондация „Рокфелер брадърс” и GLOBUL.
Форумът се проведе непосредствено преди конференцията на световните
лидери в Рио де Жанейро. Целта му бе да допринесе за изработването на обща
позиция на страните от Западните Балкани, Румъния и България за конференцията
Рио 20+. Той завърши с обща декларация на участниците.
В рамките на събитието бе представен специално преведеният на български
език доклад “Финансови решения за чиста енергия”, изготвен от Програмата за
устойчиво лидерство на Кеймбридж и Регионалния център за изследване на
политики към университета Корвинус в Будапеща, Унгария.
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В навечерието на конференцията, на 10 юни за първи път у нас постоянният
представител на Световната банка в България Маркус Репник представи доклада на
банката за зелен растеж.

Проект „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 договор с Института за енергиен
мениджмънт.
Проучването 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.

Проект „Енергиен спестовник”
По договор с ЧЕЗ Българското училище за политика изработи наръчник със
съвети за спестяване на енергия и енергийна ефективност, който се разпространява
в центровете за работа с клиенти на компанията. Наръчникът „Енергиен
спестовник” бе издаден в тираж 10 000 броя и илюстриран от карикатуриста Ивайло
Нинов. В рамките на същия проект бе изработен и отпечатан и флайер в тираж
2 000 000 броя, който бе разпространен до всички абонати на компанията.

Проект „Къде е дядо Електричко?”
Българското училище за политика разработи концепция за създаване на
няколко книжки за различни възрастови групи, свързани с енергията и енергийната
ефективност. Концепцията бе предложена и одобрена от ЧЕЗ и въз основа на нея
училището сключи договор за написване и отпечатване на детска книжка „Къде е
дядо Електричко?”. Книжката ще бъде издадена през 2013 година.

Изследователски проект „Новите
климата и икономически растеж”

държави-членки:

опазване

на

В рамките на проекта Българското училище за политика „Димитър Паница” е
партньор на Global Climate Forum и Смит училище по предприемачество и околна
среда към Оксфордския университет. Проектът се финансира от Министерството на
околната среда на Германия. Целта на проекта е да даде обективна картина за
влиянието на човешката дейност върху околната среда чрез излъчваните емисии на
парникови газове в различните сектори на икономиката в България. На тази основа
ще се предложат мерки за намаляването им, които са икономически, социално и
политически осъществими до 2020, 2030 и 2050 г. Специално внимание ще бъде
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отделено на ефектите от тази политика през призмата на капацитета и
информираността на гражданското общество, както и на готовността му да
възприеме подобни мерки. Ще бъдат идентифицирани потенциалните пречки и
бариери и набелязани стъпки за тяхното преодоляване.
Поради важността на проекта за българската икономика и околна среда в него
активно участват администрацията на Президента на България, Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на околната среда и водите,
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията,
Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Националният
статистически институт.
В рамките на проекта на бяха проведени две работни срещи – на 24 юли и 13
ноември, в които участваха с презентации и представители на различни български
институции. Българското училище за политика изработи и представи на партньорите
си секторни анализи на 14 сектора, както и данни за развитието на всички сектори
на българската икономика за период от 1990 година до момента. Проектът
продължава с преглед на действащото законодателство в сферата на енергийната
ефективност и климата и с оценяването на потенциалните мерки за намаляване на
емисиите.

Проект „Инвестиционни механизми за енергийна ефективност”
Проектът бе финансиран от Министерството на околната среда на Германия и
в неговите рамки на 14 ноември съвместно с германското посолството в София бе
организирана конференция на тема „Инвестиционни механизми за енергийна
ефективност”.
Целта на конференцията бе да очертае политиките и оптималните механизми,
които ще доведат до успешни инвестиции в енергийна ефективност в сградите и
промишления сектор. Във форума участваха около 100 политици, бизнесмени,
инвеститори, представители на гражданския сектор и медии. В рамките на
дискусията бяха представени добри практики от Германия, бяха очертани
инвестиционните възможности, обсъдени трудностите, които срещат в работата си
институциите, отговорни за енергийната ефективност в България.

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





Двугодишен проект „Свързване на експертността на гражданското общество,
бизнеса, изследователи и млади политически лидери”, подкрепящ националната
програма на училището и финансиран от фондация „Америка за България” –
разработен и спечелен
Двугодишен проект „Насърчаване на филантропията в България 2012 – 2014”,
финансиран от фондация „Чарлз Стюарт Мот” – разработен и спечелен
Проект „Мрежа за социално-икономическо развитие, базирано на енергетиката”
в партньорство с Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Македония, Черна
гора, Сърбия и Словения, финансиран от ЕК – партньорски програми за
граждански организации – разработен и подаден от Училището в Сърбия, не
получил финансиране
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Проект за анализ на предизвикателствата пред деинституционализацията на
домовете за деца – разработена е първоначална концепция за проекта и е
подадена за мнение дали влиза в приоритетите на фондация ОАК.
Проект „Изграждане на механизъм за обществени консултации и ефективна
комуникация с гражданския сектор за насърчаване на енергийната ефективност
за смекчаване на климатичните промени” по Българо-швейцарската програма за
сътрудничество – разработен и подаден
Проект «Ролята на медиите за повишаване на гражданското участие в
обществения живот», финансиран от Балканския тръст за демокрация –
разработва се

Събития
Съвместни събития на Атлантическия клуб на България и БУП
През периода 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:
 публична лекция на Франс Тимерманс, член на парламента на Кралство
Нидерландия и държавен секретар по европейските въпроси (2007-2010) на
тема: «ЕС: история ли е нашето общо бъдеще?»
 публична лекция на Н. Пр. Филип Отие, посланик на Франция в България, на
тема „Предизвикателствата пред еврозоната”.
 публична дискусия с посланика на Кралство Дания Н.Пр. Коре Янсон и
министъра на правосъдието Диана Ковачева на тема: «ЕС през датското
председателство и къде е България».

Съвместни събития на Нов български университет и БУП
Традиционно участниците в националната програма и завършилите БУП
участват в събития, организирани съвместно с Нов български университет. Пример
за това е публичната лекция на Катрин Лалюмиер, председател на Дома на Европа в
Париж, бивш генерален секретар на Съвета на Европа (1989-94) и доктор хонорис
кауза на Нов български университет на тема: „Европа или да се затворим в себе си:
на кого да се доверим?”.

Мемориална лекция в памет на Дими Паница
През ноември и декември екипът на БУП подготви лекция в памет на Дими
Паница на тунизийския президент Н.Пр.Монсеф Марзуки. Събитието трябваше да се
проведе на 12 декември в Централния военен клуб. Лекцията не се състоя поради
отлагане на официалното посещение на президента Марзуки в България.

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
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училището в социалната мрежа Facebook. В момента данните в базата се
актуализират и попълват във формата на новата интернет страница на училището.
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.
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.
Продължи и регулярната комуникация на екипа на училището със
завършилите чрез затворените групи в социалната мрежа Facebook.

Организационно развитие
Програмна среща на Българското училище за политика „Димитър
Паница”
Третата програмна среща на Българско училище за политика с ръководители
на водещи тинк-танкове и изследователски центрове, които работят в областта на
гражданското и политическото лидерство, се проведе на 3 юли. Бяха обсъдени
необходимостта от консултативни процедури между властта и гражданите в процеса
на изработване на политики и какви са бъдещи възможности за развитие пред
училището за политика. Срещата бе водена от председателя на УС Юлиан Попов, а в
дискусията взеха участие представители на Институт „Отворено общество” – София,
Програма „Достъп до информация”, Институт за развитие на публичната среда,
Американски университет в България, списание „Вагабонд”, Център за правни
изследвания – Юридически барометър, Институт за прогресивно образование и др,
както и членове на Управителния съвет на училището. Голяма част от предложените
идеи залегнаха в програмата за учебната 2012/2013 година.

Обучение на екипа
На 18 и 19 септември Мариана Петрова, член на екипа на БУП, участва в
обучение за ангажиране на донорите с Bolder Giving. Семинарът бе организиран от
фондация „Чарлз Стюарт Мот” и се състоя в Сараево.
Екипът на училището премина и еднодневно обучение за работа с базата
данни на новия сайт на БУП.

Стажантски програми
През годината в училището работиха трима стажанти –– Елена Иванова,
студент по социология от СУ „Климент Охридски”, Антония Маринова, студент в Нов
български университет и Десислава Танева, студент в Лондон. Елена Иванова
направи проучване на филантропски практики в Русия и участва в подготовката на
конференцията за филантропията. Част от задачите й бяха свързани и с подготовка
на информационни пакети за Националната програма. Антония Маринова се включи
в организацията на Балканска зелена конференция, а Десислава Танева работи по
попълване на новата база данни на училището.
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Всеки месец екипът на училището информира своите донори и партньори за
извършените дейности, изпращайки електронен бюлетин.

3. Финансиране
През 2012 г. дейностите на Българското училище за политика бяха подкрепени
финансово от Съвета на Европа, Фондация „Америка за България”, „Бонита тръст”,
фондация „Чарлз Стюарт Мот”, Балканския тръст за демокрация, Министерството на
околната среда на Германия.
Училището изпълни договори и с ЧЕЗ и Института за енергиен мениджмънт.

4. Основни дейности през 2012 година
Януари 2012












Подготовка на курс 2 от Националната програмата 2011/2012 - осигуряване на
лекторите, обсъждане на програмата и обучителните задачи с модераторския
екип, обсъждане с експерти и подготовка на груповата домашна работа
Подготовка на третия отчет по проекта с „Бонита тръст”
Уточняване на преподавателите, които ще работят с домовете за деца в
с.Видраре, Велинград и Стара Загора, и осигуряване на материали за децата
Среща на работната група за Видраре с новоизбрания кмет Румен Гунински
В периода 25-29 януари 2012 в Правец се проведе курс 2 „Регионално развитие и
местно самоуправление”
В периода 25-29 януари 2012 година по време на курс 2 бе проведена визита на
екипа на тунизийското училище за политика.
Подготовка на зелена книжка „Енергиен спестовник” по договор с ЧЕЗ
Участие в публична дискусия с посланика на Кралство Дания Н.Пр. Коре Янсон и
министъра на правосъдието Диана Ковачева на тема: «ЕС през датското
председателство и къде е България».
Участие в публична лекция на Франс Тимерманс, член на парламента на
Кралство Нидерландия и държавен секретар по европейските въпроси (20072010) на тема: «ЕС: история ли е нашето общо бъдеще?»
Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП
Февруари 2012










Подготовка на курс 3 от Националната програмата 2011/2012 - осигуряване на
лекторите, обсъждане на програмата и обучителните задачи с модераторския
екип, обсъждане с експерти и подготовка на груповата домашна работа
Анализ на резултатите от тестовете от курс 4 от програмата
Обсъждане на програмата и резултатите от 2 курс с модераторите
Заседание на Консултативния съвет
На 19 февруари представители на БУП присъстваха на представление по
приказката „Дядовата ръкавичка” и музикален концерт, подготвени от децата от
Дома за деца и младежи с умствена изостаналост „Св. „Пантелеймон” в с.
Видраре в рамките на тяхната арт-терапия.
Подготовка на отчет за Съвета на Европа
Подготовка на съвместен проект с Центъра за либерални стратегии, финансиран
от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа
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Предпечатна подготовка и печат на зелена книжка „Енергиен спестовник” по
договор с ЧЕЗ
Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП
Март 2012









В периода 18-20 март в хотел РИУ, Правец се проведе Курс 3 от Националната
програма: „Национални приоритети и национални решения”
Изработване на Наръчник за обучение, обобщаващ опита на БУП, на английски
език за нуждите на Училището за политика в Тунис
Подготовка на отчет за Съвета на Европа
Провеждане на инициативи за 1 март от работната група завършили, която
работи с ЦНСТ във Велинград
Подготовка на проект за зелен регионален форум, финансиран от Балканския
тръст за демокрация
Анализ на резултатите от тестовете от курс 3 от програмата
Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП
Април 2012





Подготовка на курс 4 от Националната програмата 2011/2012 - осигуряване на
лекторите, обсъждане на програмата и обучителните задачи с модераторския
екип, обсъждане с експерти и подготовка на груповата домашна работа
Обсъждане на програмата и резултатите от третия курс с модераторския екип
Заседание на Консултативния съвет



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





Подготовка на проект „Мрежа за социално-икономическо развитие, базирано на
енергетиката” в партньорство с Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия,
Македония, Черна гора, Сърбия и Словения, финансиран от ЕК
Провеждане на инициативи с децата от домовете във Велинград и Стара Загора,
свързани с Великден
Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП
Май 2012











В периода 9-13 май в хотел РИУ, Правец се проведе Курс 4 от Националната
програма: „България в Европейския съюз: принципи на доброто управление”
На 12 май в Правец се проведе станалата традиционна благотворителна вечер
Анализ на програмите на всички курсове от Националната програма в периода
2002 – 2012 година
Анализ и оценка на индивидуалните домашни работи на участниците от НП
2011/2012
Анализ и обобщение на груповите домашни работи на участниците от НП
2011/2012
Анализ на обратната връзка от 4-те курса от НП
Анализ на резултатите от тестовете от курс 4 от програмата
Подготовка на статистика за резултатите от тестовете за знания от четирите
курса на програмата
Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП
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Юни 2012








На 11 юни се проведе регионален форум „Балкански политики за зелен
икономически растеж” по проекта, финансиран от Балканския тръст за
демокрация
Изработване на индивидуалните профили на участниците в Националната
програма въз основа на данните, получени при прилагане на Системата за оценка
на резултатите от обучението
Подготовка на отчет за Съвета на Европа
Подготовка на проект „Инвестиционни механизми за енергийна ефективност”,
финансиран от Министерството на околната среда на Германия
Провеждане на поредица от инициативи, свързани с 1 юни от работната група,
която работи с децата от Дома за деца, лишени от родителски грижи
„Незабравка” в Стара Загора
Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП
Юли 2012











На 2 юли се проведе програмна конференция на Българското училище за
политика с участието на утвърдени представители на неправителствени
организации
Подготовка на нов проект за Националната програма за фондация „Америка за
България”
Подготовка на четвъртия отчет по проекта, финансиран от „Бонита тръст”

На 24 юли се проведе първата работна среща с партньорите по проекта „Новите
държави-членки: опазване на климата и икономическия растеж”
Подготовка на стратегия за Националната програма 2012/2013 въз основа на
резултатите от програмната конференция
Подготовка на двугодишен проект за промотиране на филантропската култура,
финансиран от фондация „Чарлз Стюарт Мот”
Подготовка на първоначална концепция на проект за анализ за включване на
заинтересованите страни в процеса на деинституционализацията на домовете за
деца, предложена за мнение на фондация ОАК
Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП

Август 2012






Подготовка за Световния форум по демокрация в Страсбург
Обработка на информацията за кандидатите за Националната програма 2012/2013
година
Изготвяне на матрица за знанията и уменията за НП 2012/2013
Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП
Септември 2012




Подготовка за Летния университет по демокрация в Страсбург
Подготовка на курс 1 от Националната програмата 2012/2013 - осигуряване на
лекторите, обсъждане на програмата и обучителните задачи с модераторския
екип, обсъждане с експерти и подготовка на груповата домашна работа
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Провеждане на входни тестове и интервюта с кандидатите за участници в
Националната програма
Предпечатна подготовка и печат на антологията „Вдъхновената филантропия –
как да изготвиш своя благотворителен план и да оставиш следа след себе си”
Участие в обучение за ангажиране на донори, организирано от фондация „Чарлз
Стюарт Мот”.
Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП
Октомври 2012











На 1 октомври се състоя конференцията „Вдъхновената филантропия – как да
въвличаме околните и да оставим следа”
От 5 до 11 октомври се проведе Световният форум по демокрация в Страсбург, в
който участваха 25 завършили от випуск 2012 на Националната програма
Подготовка на курс 1 от Националната програма 2012/2013 - осигуряване на
лекторите, обсъждане на програмата и обучителните задачи с модераторския
екип, обсъждане с експерти и подготовка на груповата домашна работа
Подготовка на финален отчет по проекта, финансиран от „Бонита тръст”
Подготовка на финален отчет за изпълнение на проекта, финансиран от Америка
за България
Провеждане на курс 1 от Националната програма 2012/2013 в периода 31
октомври – 4 ноември
Подготовка на проект „Изграждане на механизъм за обществени консултации и
ефективна комуникация с гражданския сектор за насърчаване на енергийната
ефективност за смекчаване на климатичните промени” по Българо-швейцарската
програма за сътрудничество
Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП
Ноември 2012













Представяне на „Гласоводител” и „Гласоследител” пред участниците в НП в
рамките на съвместния проект с Центъра за либерални стратегии
Обработка на тестовете за проверка на знанията и анкетните карти
Заседание на Консултативния съвет
Разработване на обучителните задачи и казусите за втория курс от Националната
програма 2012/2013
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 втория семинар от Националната
програма
Обработка на резултатите от проведените тестове през „Гласоводител” и
„Гласоследител”
13 октомври – втора работна среща по проекта „Новите държави-членки:
опазване на климата и икономическия растеж”
14 октомври – конференция „Инвестиционни механизми за енергийна
ефективност”, съвместно с Посолството на Германия в София
Подготовка на проект „Изграждане на механизъм за обществени консултации и
ефективна комуникация с гражданския сектор за насърчаване на енергийната
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ефективност за смекчаване на климатичните промени” по Българо-швейцарската
програма за сътрудничество
Подготовка на проект за стимулиране на гражданското участие в обществения
живот по Балканския тръст за демокрация.
Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП

Декември 2012











Провеждане на втория семинар от Националната програма „Регионална политика
и местно самоуправление” – 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 третия семинар от Националната програма
Заседание на Консултативния съвет
Подготовка на финален отчет по проекта, финансиран от фондация „Чарлз
Стюарт Мот”
Подготовка на отчет за проекта, финансиран от Тръста за гражданско общество в
Централна и Източна Европа
Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП

5. Профил на участниците в Националната програма
В настоящия курс на Националната програма (випуск 2013) участват 40 политически
и граждански лидери, от които 20 са мъже и 20 – жени. Процентното съотношение
мъже – жени е 50% към 50 процента.
Съотношението между участниците от София и тези от страната е 37,5% към 62,5%.
35 % от участниците в курса са на изборни длъжности, 10% са представители на
администрацията и 27,5% - активисти на парламентарно представени партии. 27,5%
от хората са представители на неправителствения сектор.
Съотношението между партийна и гражданска квота е 72,5% към 27,5 процента.
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Съотношение между жени и мъже в националната програма
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Разпределение на участниците от София и страната
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Съотношение между партийна и гражданска квота
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Гражданска квота

През 2012г. завършили националната и регионалната програма на училището заемат
отговорни позиции в управлението на страната:
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1. Александър Ненков, випуск 2011 – депутат,
2. Антон Кутев, випуск 2004 – депутат;
3. Антоний Кръстев, випуск 2008 – депутат;
4. Белгин Шукри, випуск 2002 - депутат;
5. Бисерка Петрова, випуск 2010 – депутат;
6. Георги Андонов, випуск 2012 – депутат;
7. Димчо Михалевски, випуск 2002 - депутат;
8. Дурхан Мустафа, випуск 2003 – депутат;
9. Ердоан Ахмедов, випуск 2005 – депутат;
10. Ирена Соколова, випуск 2012 – депутат;
11. Кирил Добрев, випуск 2005 - депутат;
12. Корман Исмаилов, випуск 2003 - депутат;
13. Корнелия Нинова, випуск 2004 - депутат;
14. Мая Манолова, випуск 2005 - депутат;
15. Моника Панайотова, випуск 2009 - депутат;
16. Милена Христова, випуск 2010 – депутат;
17. Петя Раева, випуск 2011 – депутат,
18. Йорданка Фандъкова випуск 2008 - кмет на Столична община:
19. Живко Тодоров, випуск 2008 – кмет на Стара Загора;
20. Иво Димов, випуск 2011 – кмет на Димитровград
21. Турхан Каракаш, випуск 2011 – кмет на Никола Козлево
22. Исмаил Осман, випуск 2011 – кмет на Руен
23. Маджид Мандаджъ, випуск 2011 - кмет на Стамболово
24. Василена Цанкова, випуск 2012 – кмет на Бъзън
25. Пламен Църноречки, випуск 2011 – кмет на район Красно село
26. Ева Митова, випуск 2011 – кмет на район „Подуяне”
27. Антоанета Апостолова, випуск 2010 – кмет на район „Слатина”
28. Димитър Дилчев, випуск 2012 – кмет на район „Студентски”

6. Насоки за работа за бъдещ период
През 2013 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” и насоките от
програмните срещи на Българското училище за политика „Димитър Паница”.
Предвижда се:
- Провеждане на два курса от учебната 2012/2013 година и на Световния форум по
демокрация в Страсбург.
- Анализ и оценка на Национална програма 2012/2013 и подготовка на новата
Национална програма 2013/2014
- 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 2013/2014 година
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- Определяне на новите теми, които ще залегнат в програмата, и разработването на
нови обучителни задачи
- Начало на Националната програма 2013/2014 и провеждане на първите два курса
от програмата
- Периодично отчитане на проекта, по който се финансира програмата, пред
фондация „Америка за България”


Проект „По-голямо участие на гражданите и повече разум в изборите:
онлайн средства и публични дебати за ангажиране на гражданите в
националните и европейски избори в България”

- Провеждане на 4 дебата (2 за парламентарните избори през 2013 и 2 за изборите за
Европейски парламент през 2014 г.) в рамките на Националната програма по
актуални за обществото теми и извеждане на основни тези на различните
политически партии
- Провеждане на 1 отворен дебат
- Анализ на изявите в парламента на парламентарно представените партии, както и
анализ на политическите позиции и платформи на партиите преди изборите
- Изработване на дълъг и съкратен списък с твърдения на партиите, свързани с
политиките по основни проблеми на обществото
- Актуализиране на интернет средствата Гласоводител и Гласоследител
- Тестване на Гласоводителя и Гласоследителя сред участниците в Националната
програма и популяризирането им сред завършилите БУП
- Официално публично обявяване на Гласоводителя и Гласоследителя
- Обобщаване на резултатите от ползването на онлайн средствата към датата на
парламентарните избори

в
-

Изследователски проект „Новите държави-членки: опазване на климата
и икономически растеж”

Подготвяне на междинен отчет съвместно с партньорите по проекта,
Събиране и анализ на данни,
Преглед на съществуващото законодателство и мерки за енергийна ефективност и
областта на климата,
Оценка на потенциалните мерки за намаляване на емисиител
Януари 2013








Подготовка на курс 3 от Националната програма 2012/2013 – срещи с модератори
и лектори
Заседание на Консултативния съвет
Изработване на обучителните задачи за курса и тестовете за проверка на
знанията
Съставяне и отпечатване на наръчника за курс 3 от Националната програма
Подготовка на финален отчет по проекта, финансиран от фондация „Чарлз
Стюарт Мот”
Анализ на изявите в парламента на парламентарно представените партии, както
и анализ на политическите позиции и платформи на партиите преди
парламентарните избори
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Изработване на дълъг и съкратен списък с твърдения на партиите, свързани с
политиките по основни проблеми на обществото във връзка с Гласоводителя и
Гласоследителя
Събиране на данни и подготовка на анализи по проекта за климата и
икономическия растеж
Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП
Провеждане на курс 3 от Националната програма 2012/2013 „Национални
приоритети и национални решения” – 30 януари – 3 февруари, Правец
Провеждане на дебат в рамките на Националната програма по актуални за
обществото теми и извеждане на основни тези на различните политически партии
Подготовка на отчет по проекта за Тръста за гражданско общество в Централна и
Източна Европа
Февруари 2013












Обработка на тестовете за проверка на знанията и анкетните карти
Подготовка на отчет за семинара за Съвета на Европа
Подготовка на програмата за четвъртия курс от Националната програма
Заседание на Консултативния съвет
Изработване на обучителните задачи за курса и тестовете за проверка на
знанията
Съставяне и отпечатване на наръчника за курс 4 от Националната програма
Анализ на изявите в парламента на парламентарно представените партии, както
и анализ на политическите позиции и платформи на партиите преди
парламентарните избори
Изработване на дълъг и съкратен списък с твърдения на партиите, свързани с
политиките по основни проблеми на обществото във връзка с Гласоводителя и
Гласоследителя
Събиране на данни и подготовка на анализи по проекта за климата и
икономическия растеж
Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП
Март 2013









Провеждане на курс 4 от Националната програма 2012/2013 „България в ЕС –
принципи на доброто управление” – 13 -17 март, Правец
Провеждане на благотворителна вечер
Провеждане на дебат в рамките на Националната програма по актуални за
обществото теми и извеждане на основни тези на различните политически партии
Анализ на изявите в парламента на парламентарно представените партии, както
и анализ на политическите позиции и платформи на партиите преди
парламентарните избори
Изработване на дълъг и съкратен списък с твърдения на партиите, свързани с
политиките по основни проблеми на обществото във връзка с Гласоводителя и
Гласоследителя
Представяне на работата но Гласоводителя пред участниците в Националната
програма
Събиране на данни и подготовка на анализи по проекта за климата и
икономическия растеж
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Подготовка на Регионална зелена конференция – изработване на
проектопрограма, списъци с говорители и участници
Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП
Април 2013














Анализ на провеждането на Националната програма 2012/2013 от екипа на
училището и модераторите на работата в малки групи
Анализ и оценка на индивидуалните домашни работи на участниците от НП
2012/2013
Анализ и обобщение на груповите домашни работи на участниците от НП
2012/2013
Анализ на обратната връзка от 4-те курса от НП
Анализ на резултатите от тестовете от курс 4 от програмата
Подготовка на статистика за резултатите от тестовете за знания от четирите
курса на програмата
Подготовка на отчет за семинара за Съвета на Европа
Подготовка на отчет по проекта за „Америка за България”
Анализ на изявите в парламента на парламентарно представените партии, както
и анализ на политическите позиции и платформи на партиите преди
парламентарните избори
Публично представяне на онлайн средствата Гласоводител и Гласоследител
Стартиране на „Гласоводителя”
Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП
Май 2013





Подготовка на отчет за Съвета на Европа
Подготовка и провеждане на отворен дебат по актуални за обществото теми
преди парламентарните избори
Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП
Юни 2013








Изработване на индивидуалните профили на участниците в Националната
програма въз основа на данните, получени при прилагане на Системата за оценка
на резултатите от обучението
Провеждане на обучение за завършилите БУП
Програмна конференция на Българското училище за политика с участието на
утвърдени представители на неправителствени организации
Събиране на данни и подготовка на анализи по проекта за климата и
икономическия растеж
Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП
Обобщение на резултатите от ползването на Гласоводителя
Юли 2013



Подготовка на стратегия за Националната програма 2013/2014 въз основа на
резултатите от програмната конференция
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Анализ на изявите в парламента на парламентарно представените партии, както
и анализ на политическите позиции и платформи на партиите преди изборите за
Европейски парламент
Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП
Август 2012






Обработка на информацията за кандидатите за Националната програма 2013/2014
година
Изготвяне на матрица за знанията и уменията за НП 2012/2013
Анализ на изявите в парламента на парламентарно представените партии, както
и анализ на политическите позиции и платформи на партиите преди изборите за
Европейски парламент
Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП
Септември 2013









Подготовка на курс 1 от Националната програмата 2013/2014 - осигуряване на
лекторите, обсъждане на програмата и обучителните задачи с модераторския
екип, обсъждане с експерти и подготовка на груповата домашна работа
Съставяне и отпечатване на наръчника
Заседание на Консултативния съвет

Провеждане на входни тестове и интервюта с кандидатите за участници в
Националната програма
Анализ на изявите в парламента на парламентарно представените партии, както
и анализ на политическите позиции и платформи на партиите преди изборите за
Европейски парламент
Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП
Октомври 2013







Провеждане на публична лекция на известен чуждестранен политик/ анализатор.
Анализ на изявите в парламента на парламентарно представените партии, както
и анализ на политическите позиции и платформи на партиите преди изборите за
Европейски парламент
Изработване на дълъг и съкратен списък с твърдения на партиите, свързани с
политиките по основни проблеми на обществото и ЕС във връзка с Гласоводителя
и Гласоследителя
Провеждане на курс 1 от Националната програма 2013/2014 „Лидерство,
организация, комуникация”
Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП
Ноември 2013





Провеждане на обучение за завършилите БУП
Участие в Световния форум по демокрация в Страсбург
Подготовка на отчет по проекта за „Америка за България”
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Подготовка на курс 2 от Националната програмата 2013/2014 - осигуряване на
лекторите, обсъждане на програмата и обучителните задачи с модераторския
екип, обсъждане с експерти и подготовка на груповата домашна работа
Съставяне и отпечатване на наръчника
Заседание на Консултативния съвет

Анализ на изявите в парламента на парламентарно представените партии, както
и анализ на политическите позиции и платформи на партиите преди изборите за
Европейски парламент
Изработване на дълъг и съкратен списък с твърдения на партиите, свързани с
политиките по основни проблеми на обществото и ЕС във връзка с Гласоводителя
и Гласоследителя
Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП
Декември 2013








Провеждане на курс 2 от Националната програма „Регионално развитие и местно
самоуправление”
Провеждане на традиционната среща на завършилите
Анализ на изявите в парламента на парламентарно представените партии, както
и анализ на политическите позиции и платформи на партиите преди изборите за
Европейски парламент
Изработване на дълъг и съкратен списък с твърдения на партиите, свързани с
политиките по основни проблеми на обществото и ЕС във връзка с Гласоводителя
и Гласоследителя
Подготовка на отчет по проекта за Тръста за гражданско общество в Централна и
Източна Европа
Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП


Бъдещи проекти

През 2013 година екипът на училището ще работи за осъществяването на следните
проекти:
- „Зелен” проект, финансиран от Българо-швейцарската програма за
сътрудничество
- Проект за стимулиране на гражданското участие, финансиран по
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
- Проект за филантропията, финансиран от фондация „Чарлз Стюарт Мот”.
- 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 2012 г.
Фиг.1 Реални приходи по донори

ЧЕЗ България Космо България
29000 лв
9779 лв
4%
1%
Министерство на Global Climate forum
екологията Германия
7025 лв
17005 лв
1%
2%
FRB;
5417 лв
Bonita trust;
1%
19700 лв
3%
CEE Trust;
25900 лв Francophonie
4%
59854 лв

Такси за обучение в
Националната
програма
66075 лв
9%

8%
Съвет на Европа
82161 лв
12%
BTD
OSI Europe Foundation
37465 лв
37695 лв
5%
5%

Америка за
България
235890 лв
34%

Mott
75056 лв
11%

Фиг.2 Приходи по направления

Зелени инициативи
105691 лв
15%
Проекти със
Северна
Африка
97549 лв
14%

Национална
програма
410026 лв
58%

Филантропски
проекти
94756 лв
13%
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Фиг.3 Приходи по фондове

Необвързани
фондове
111879 лв
16%

Обвързани фондове
596143 лв
84%

Фиг.4 Разходи по бюджетни пера

Наем офис и
поддръжка
24320
3%

Представителни разходи
751 лв
Комуникации
0,1%
16890 лв
2%

Материали, свързани с
реализацията на проекти
37325 лв
5%
Данъци и осигуровки
31402 лв
4,5%
Заплати
156541 лв
22%

Други - юридическо
обслужване
и консумативи
8892 лв
1%
Одит
3521 лв
0,5%

Разходи за обучителни
модули и семинари
359204 лв
51%

Транспорт-вътрешен и
международен
68607 лв
10%
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