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1. Мисия и цели 
 
 

Българското училище за политика „Димитър Паница” е основано от Дими Паница и 
неговата фондация "Свободна и демократична България", Политическата академия 
за Централна и Югоизточна Европа, Нов български университет и Фондация 
"Отворено общество" през 2001 г. Училището е регистрирано като неправителствена 
организация в обществена полза. То е член и основател на мрежата от училища по 
политически науки към Съвета на Европа.  
 
Мисията на Българското училище за политика e: 
 
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 2013 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 2013 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, лидери на неправителствени организации, представители на 
бизнеса и медиите.   

През 2013 година дейностите по националната програма бяха финансирани от 
фондация „Америка за България” в рамките на проекта „Свързване на 
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експертността на гражданското общество, бизнеса, изследователи и млади 
политически лидери“ (октомври 2012-октомври 2014г.) и от Съвета на Европа. В 
Правец се състояха два от семинарите за учебната 2012/2013 година и два от 
семинарите за учебната 2013/2014 година.  

Учебна 2012/2013 година  

 курс 3 - „Национални приоритети и национални решения” -  30 януари -3 
февруари 2013 

 курс 4 - „България в Европейския съюз: принципи на доброто управление” – 13-17 
март 2013 

 
Учебна 2013/2014 година 

 курс 1 – „Лидерство, организация и комуникация” – 30 октомври – 3 ноември 2013 

 курс 2 – „Регионално развитие и местно самоуправление” – 4-8 декември 2013 
 
Учебната 2012/2013 година, в която участваха 40 политически и граждански 

лидери завърши успешно през март. Участниците получиха сертификатите си на 
специална церемония на 14 декември. Лектори в рамките на обучението бяха 
авторитетни български и чуждестранни университетски преподаватели, 
евродепутати, експерти от неправителствения сектор. 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 да търсят практикоприложни решения на проблеми, важни за 
обществото ни, и да създават конкретен продукт – напр. модел на публична 
политика, анализ на заинтересованите страни и т.н. 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, енергетиката и енергийната 
ефективност и реформата в съдебната система.   
  В рамките на програмата на 15 март се проведе и станалата традиционна 
благотворителна вечер, на която бяха събрани общо 10 965 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 бе за 
реализиране на каузата на випуск 2013 „Искам бебе“ за подпомагане на семейства с 
репродуктивни проблеми.  
 И през 2013 година екипът на училището и модераторите приложиха 
системата за наблюдение и оценка на резултатите от обучението. Анализът показа 
средно нарастване на знанията на групата с 25,73%. При входните тестове общите 
резултати на групата са 60,10%, а на изходните тестове – 85,83%. Бяха изработени 
профили на участниците с техните силни страни и областите, в които могат да се 
развиват. За първи път външен оценител изработи и оценка на цялостния учебен 
процес и взаимовръзките между елементите в него. 
 Двадесет и четири млади политически и граждански лидери от Националната 
програма 2013 на Българското училище  за политика участваха в Световния форум 
по демокрация от 27 до 29 ноември в Страсбург. Събитието, чиято основна тема бе 
„Пренаписване на демокрацията: свързване на институциите и гражданите в 
дигиталната епоха”, се организира от Съвета на Европа и в него се включиха над 
500 представители на мрежата от 19 училища по политически науки под егидата на 
Съвета на Европа - в Русия, Грузия, Молдова, Вишеград, Косово, Македония, 
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Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина,  Хърватия, Румъния, Армения, Украйна, 
Азербайджан, Албания, Беларус, Тунис и Мароко.  

За първи път дискусиите в рамките на форума преминаха под формата на 
лаборатории с акцент върху различни феномени на електронната демокрация, в 
които като дискутанти участваха изявени политици, преподаватели, 
неправителствени експерти и медии. В рамките на лабораториите се търсиха начини 
как дигиталната революция може да „служи“ на демократичния процес. 
Участниците определиха с гласуване най-интересните инициативи и практики, които 
ще бъдат популяризирани от Съвета на Европа и партньорите на форума.   

Успешно започна и учебната 2013/2014 година, като при подбора на 
участниците за едно място се бориха между 2-ма и 3-ма кандидати. Началото на 
учебната година бе на 30 октомври, а на официалното откриване на програмата 
присъства посланик Пьотр Свиталски, директор на дирекция в Съвета на Европа и 
ръководител на Мрежата от училища по политически науки. До края на 2013 г. се 
състояха  два от семинарите: „Лидерство, организация и комуникация” (30.10 – 
03.11.2013) и  „Регионално развитие и местно самоуправление” (4-8.12.2013).   

За първи път бяха въведени информационни пакети за всеки курс, които се 
изпращат на участниците в програмата преди курса. Целта на пакетите е 
участниците да получат базова информация по темите, които ще бъдат разглеждани 
в курса.  

Традиционно в програмата се спазваше балансът между лекции и практически 
занимания, между предоставянето на знания и обучението в умения. Въведени бяха 
нови теми като бъдещето на Европа и предизвикателствата пред нейните лидери, 
политическата професия и политическата отговорност, мерките за решаване на 
проблема с бежанците и т.н. В курсовете от учебната 2013/2014 година участниците 
в програмата търсиха практически решения в 2 сфери: стратегическа визия за 
развитие на енергетиката у нас и повишаването на качеството на висшето 
образование и връзката му с пазара на труда. По темите бяха изработени и групови 
домашни работи.  През 2014 година предстои съставяне на групова домашна работа 
за реформата в съдебната система. Прилага се системата за оценка на резултатите 
от обучението. Отново ще бъде направен цялостен преглед на програмата и всички 
нейни елементи и ще бъдат дадени препоръки за нейното оптимизиране.  

 

 Програма за завършилите Българското училище за политика 
 

Българското училище за политика „Димитър Паница“ организира и проведе 
серия от обучения за завършилите, които бяха фокусирани върху изграждането на 
лидерски и управленски умения. Обученията са част от политиката на училището за 
продължаващо обучение и тесни връзки с общността от завършили. В рамките на 
годината бяха проведени 5 еднодневни обучения, финансирани от двама донори – 
фондация „Америка за България“ и фондация „Чарлз Стюърт Мот“. В обученията 
участваха 54 завършили от различни випуски на училището.  

На 29 юни бе проведено обучение на тема „Техники за медийно присъствие“ с 
лектори Петко Георгиев и Бойко Василев. На 28 и 30 юни се състояха две обучения 
„Стил, етикет, протокол и правила за поведение в обществото“ с лектор Анатолий 
Пазийски. На 16 ноември бе проведено обучение „Комуникация на филантропски 
каузи в социалните медии“ с водещ Жюстин Томс, а на 17 ноември завършилите 
участваха в обучение „Умения за политически дебат“ с водещ Мирослав Мавров. 
Последното обучение завърши с провеждането на реален отворен дебат на тема „За 
и против задължителното гласуване на избори“. 

 
 



 6 

 
 Тунизийско училище за политика 

 
През 2013 г., Българското училище за политика продължи да оказва 

методическа подкрепа на Тунизийското училището за политика (ТУП). По време на 
отчетния период, БУП взе участие в двете партньорски срещи, организирани в 
Тунис. На срещите присъстваха представители на четирите партньорски 
организации, създателки на ТУП – Центъра за средиземноморски и международни 
изследвания (Тунис), Холандски институт за многопартийна демокрация, Демо 
Финландия и БУП. По време на първата среща в периода 25-26 февруари, беше 
подписано новото споразумение за партньорство от всички страни, с което се 
регулират сферите на принос на всяка от организациите за развитие на ТУП. БУП 
представи и резултатите от проучването на обучителните потребности на 
участниците в програмата на ТУП, които бяха оценени като изключително полезни от 
всички партньори. Втората партньорска среща се проведе в периода 23-26 
септември като основата е й цел бе отчитане на дейностите на ТУП за първите 9 
месеца на година и стратегическо планиране за развитието на училището през 
предстоящата 2014 г. По време на срещата, БУП представи новия Наръчник на 
обучителя, който бе изготвен от екипа на училището специално за нуждите на 
тунизийските колеги. Наръчникът надгражда предоставената през 2012 година 
методология за организиране и провеждане на обучения за млади политически и 
граждански лидери.  

По време на първия курс от Национална програма 2014 (31 октомври – 3 
ноември) бе проведено обучение за трима представители от Тунизийското училище 
- Ахмед Дрис, изпълнителен директор, Зиед Хадри, програмен координатор и Фадл 
Блибех, програмен координатор. Обучението бе структурирано на основата на новия 
наръчник и имаше изключителна практическа насоченост. То включваше следните 
теми: специфика на обучението за възрастни, разработване на казуси и обучителни 
задачи, изработване на задания за групови домашни работи, окомплектоване на 
панел. Като лектори в обучението участваха членове на екипа, модератори и 
лектори в националната програма.  

Дейностите в Тунис през 2013 г. бяха осъществени в рамките на проектите 
„Институционална подкрепа на Тунизийското училище за политика“ (август-
декември 2012 г. и юни-декември 2013г.), финансирани от Международната 
организация на франкофонията. 
 
 

 Гражданско училище за политически науки - Мароко 

 

В края на 2013 г. бе поставено началото на сътрудничеството между БУП и 
Гражданското училище за политически науки в Мароко (ГУПН) като двете 
организации подписаха рамково споразумение. ГУПН беше в началото на 2013 г. и е 
член на мрежата на училища на Съвета на Европа. Целта на сътрудничеството е 
подпомагане изграждането на ГУПН като устойчива институция, както и развитие на 
проекти за съвместни дейности и обмяна на опит. БУП е първият международен 
партньор на мароканското училище.  
 
 

 Проект „Бежанци” 
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В края на 2013 г., БУП получи целево финансиране от Съвета на Европа за 
разработване на специален панел, адресиращ проблема с бежанската вълна в 
страната и включването му в Националната програма. За целта, БУП изработи 
независим анализ на ситуацията, който бе публикуван на интернет страницата на 
училището и разпространен сред мрежата от завършили на БУП. Беше изработена и 
обучителна задача, базирана на най-актуалния към момента казус – настаняването 
на бежанците в приспособени за целта имоти в различни общини на страната. За 
участие в панела бяха поканени представители на всички заинтересовани страни, 
включително председателя на Държавната агенция за бежанците (завършил на БУП) 
и кмет на населено място, засегнато от проблема.  
 

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

 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 започна през септември 2012 година и ще продължи до август 2014 

година. Той се финансира от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна 
Европа и се осъществява в партньорство 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 2013 година бяха проведени четири дебата в Националната 
програма, чиято цел бе участниците от парламентарно представените партии да се 
научат да участват в информиран дебат по ключови за обществото ни теми -
забраната за тютюнопушене на обществени места, намаляване на младежката 
безработица, задължителното гласуване на избори. 

Месец преди предсрочните парламентарни избори 2013 година бяха 
окончателно изработени и пуснати онлайн инструментите „Гласоводител“ и 
„Гласоследител“.  Те бяха представени през март и ноември 2013 в рамките на 
специализирани панели в националната програма, като участниците в програмата от 
випуски 2013 и 2014 се тестваха с двата инструмента. Бяха организирани и 3 дебата 
по теми от инструмента „Гласоводител” в предаването „Референдум” по БНТ – на 16 
април, на 23 април и на 30 април. Продължи работата по изработване на дълъг 
списък с твърдения на партиите, свързани с политиките по основни проблеми на 
обществото и ЕС във връзка с Гласоводителя за европейските избори.  
 

Социална ангажираност на политическите и граждански лидери 
 
 Една от основните цели на училището е да развива социалната ангажираност 
на българските политически лидери. За реализацията на тази цел училището 
изпълнява и се включва в следните проекти:  
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 Проект „Ролята на медиите за повишаване на гражданското 
участие в обществения живот”  

 
Проектът беше разработен в началото на 2013 година и продължителността му 

е от април 2013 до януари 2014 г. Финансира се от Балканския тръст за демокрация 
и се изпълнява в партньорство с Центъра за либерални стратегии. Целта на проекта 
е да повиши ролята на медиите за засилване на  гражданското участие в 
обществения живот. От началото на проекта до септември 2013 беше проведено 
количествено социологическо изследване преди и след предсрочните 
парламентарни избори през май 2013, както и контент анализ на медийното 
отразяване на пет предварително избрани теми от инструмента „Гласоводител” за 
периода на предизборната кампания. В края на октомври беше завършен 
аналитичния доклад от медийния контент анализ, а в края на ноември  бе изготвен 
аналитичен доклад (policy paper), озаглавен „Политически изводи от някои 
характеристики на медийното покритие на Избори 2013 в България - Анализ на 
опита от приложението на онлайн инструментите Гласоводител и Гласоследител от 
изследване на медийното покритие”. В доклада се търси отговор на въпроса дали и 
как медиите създават възможности за информиран дебат и информирано вземане 
на решения и се предлагат мерки за повишаване на тяхната роля за подпомагане на 
активното гражданство и информирано гласуване. Разработеният аналитичен 
доклад (policy paper) бе представен в Националната програма на 17 декември 2013 
година. Аналитичните доклади ще бъдат представени пред широк кръг НПО, медии 
и други заинтересовани организации на специално организирана кръгла маса през 
януари 2014.  

 

 Проект „Пътна карта към парламентарни избори 2013” 
 

В рамките на проекта на Асоциация “Прозрачност без граници” – Пътна карта 
към парламентарните избори 2013, Българското училище за политика “Димитър 
Паница” участва в Гражданска коалиция за наблюдение парламентарните избори 
заедно с още 7 водещи български неправителствени организации. Целта бе повече 
граждани да се включат в изборния процес, както и повече граждани да припознаят 
резултата от вота като легитимно тяхно представителство. На 4 април 2013 беше 
сключен Обществен договор за провеждането на свободни и честни демократични 
избори, който бе подписан от 16 партии и коалиции. Документът беше изработен 
след консултации, в които участва и БУП. Екипът на Училището участва и в 
обсъждането на изработената Пътна карта и резултатите от мониторинга на 
изборите. Препоръките за изборни правила, изработени на база на анализа от 
изборите, бяха представени в Националната програма от изпълнителния директор на 
“Прозрачност без граници” Калин Славов.   

 

 Проект „Насърчаване на филантропията в България 2012 – 2014” 
 
Проектът започна през януари 2013 и ще продължи до декември 2014 година. 

Финансира се от фондация „Чарлз Стюърт Мот”, САЩ. Целта му е да помогне повече 
хора да приемат филантропията като дългосрочен личен ангажимент и начин за 
промяна на обществото, както и да популяризира възможностите за по-добра 
комуникация на  благотворителността и филантропията.  

В рамките на националната програма бяха организирани специални панели, 
посветени на филантропията с гост-лектори посланик Иван Станчов, Елвин Гури и 
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Елица Баракова. На специална сесия бяха представени и каузите на предишните 
випуски, които подпомагат социализацията на 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.  

Въз основа на медиен контент анализ на представянето на темата за 
филантропията в медиите и образа на съвременния филантроп в България, през 
септември-октомври беше изготвен аналитичен доклад, който очертава основните 
предизвикателства пред ефективната комуникация на филантропията и 
благотворителността у нас и в какви области е необходимо да се повишат уменията 
на работещите по благотворителни каузи. На базата на изводите от анализа бяха 
определени набор от теми за обучения в областта на комуникацията на 
благотворителността и филантропията, които да бъдат предложени на завършилите 
програмите на БУП. През ноември беше проведено първото от серията обучения за 
завършили, посветено на темата за филантропията и работата по благотворителни 
каузи. Продължи и обогатяването на базата-данни с добри практики от САЩ, Европа 
и Русия, като идентифицираните ресурси са в процес на преглед и систематизиране.  

 
 

 Проект "Повече жени в европейската политика - повече жени през 

2014 година"  
 

Българското училище за политика е партньор на сдружение „Болкан асист“ по 
проект за насърчаване на участието на жените в политиката. В рамките на този 
проект ще бъдат обучени 20 жени, кандидатки да участват в политиката и изборите 
за Европейски парламент. Те са излъчени от 11 парламентарни и 
извънпарламентарни партии. За обучението  ще бъде използвана методологията на 
училището за интензивно обучение на възрастни. Програмата за обучението, избора 
на теми, лектори и модератори, както и съставянето на подходящи обучителни 
задачи ще бъде извършено от екипа на училището. През отчетния период експерти 
от екипа на БУП участваха в поредица заседания на съвместната работна група по 
проекта. На тях бе обсъден и допълнен аналитичен доклад за жените в политиката в 
България, обобщаващ всички досегашни изследвания по темата. Създадени бяха и 
критерии, по които ще бъдат подбрани 20 жени, които ще бъдат обучавани. Екипът 
на училището предложи и проект на тематичните области и групите умения, които 
трябва да бъдат обхванати от обучението на жените. Самото обучение е планирани 
за периода 10-14 февруари 2014 година.   

 
 
Политики за дългосрочно устойчиво развитие 
 
  

 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 бе издадена през май 2013 година в тираж 5000 лева.  
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Тя съдържа приказка в стихотворна форма с автор Ангелина Жекова и е 
илюстрирана от карикатуриста Ивайло Нинов. Насочена е към децата на възраст 5 – 
8 години и целта й е да представи в достъпен вид информация за различните 
източници на енергия.     

 
 

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

 
В рамките на проекта Българското училище за политика „Димитър Паница” 

беше партньор на Global Climate Forum и Смит училище по предприемачество и 
околна среда към Оксфордския университет. Проектът беше финансиран от 
Министерството на околната среда на Германия. Целта на проекта беше 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. Специално внимание беше отделено на ефектите от проекта през 
призмата на капацитета и информираността на гражданското общество, както и на 
готовността му да възприеме подобни мерки. Идентифицираха се потенциалните 
пречки и бариери и набелязани стъпки за тяхното преодоляване.  

Поради важността на проекта за българската икономика и околна среда в него 
активно участваха 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 Българското училище за политика направи  преглед на 
действащото законодателство в сферата на енергийната ефективност и климата. На 
база на това беше изготвен и документ, съдържащ всички вече приети мерки за 
намаляване на енергийния интензитет на българската икономика и потенциалните 
ефекти от тях. Проектът завърши с  избирането на петнадесет допълнителни мерки, 
които надграждат вече приетите в съществуващото законодателство. 

 
 

 Кръгла маса „Дългосрочни перспективи за инвестиции в чиста  енергия 
в България” 

 
Кръгла маса „Дългосрочни перспективи за инвестиции в чиста  енергия в 

България” се проведе в Британското посолство в София на 4 февруари 2013 година. 
Българското училище за политика беше съорганизатор на събитието заедно с 
Програмата за устойчиво лидерство на Кеймбридж и Британското посолство. Повече 
от 30 участници се събраха в резиденцията на британския посланик, включително 
заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Евгения Харитонова, 
председателят на парламентарната комисия по околната среда и водите Искра 
Михайлова – Копарова,  председателят на парламентарната комисия по икономика, 
енергетика и туризъм Мартин Димитров и директорът на ЕБВР за България Даниел 
Берг. Към тях се присъединиха лидери на местни и международни компании, 
екологични организации, икономисти и независими експерти. 

В резултат от открития и конструктивен обмен на идеи, участниците 
постигнаха съгласие за създаване на независим консултативен съвет за устойчива 
енергия, който да обхваща целия спектър от заинтересовани страни, работещи в 
областта на нисковъглеродни източници на енергия.  
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Проектни предложения  
 

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

 Проект „Модели и добри практики за легитимно гражданско представителство“, 
разработен и подаден по Програмата за подкрепа на неправителствените 
организации в България, подкрепена от финансовия механизъм на ЕИП 

 Проект „Дългосрочно устойчиво развитие на БУП чрез придобиване на онлайн 
капацитет и нови умения за фондонабиране“,  разработен и подаден по 
Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България, 
подкрепена от финансовия механизъм на ЕИП 

 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 с активното участие на БУП и подаден от 
Училището в Сърбия  

 Проект за анализ на предизвикателствата пред деинституционализацията на 
домовете за деца – разработен и подаден 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 

 
 

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.  Периодично 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. На 14 декември беше 
традиционния предколеден купон на завършилите БУП.  

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.   
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Организационно развитие 
 

 Стратегическо заседание за развитието на Българското училище за 
политика „Димитър Паница” 

Традиционната програмна среща на Българско училище за политика през 2013 
година се проведе под формата на стратегическо заседание на Управителния съвет. 
Заседанието се състоя на 2 юни. Обсъдена бе дългосрочната визия за работа на БУП 
в контекста на променената обществено-политическа обстановка. Дискутирани бяха 
стратегическите направления за развитие на БУП, ролята на училището в 
международен план и за развитие на обществената среда в България, програмите на 
училището с фокус върху националната програма. Срещата бе водена от 
председателя на УС Саша Безуханова, а в дискусията взеха участие Антоний 
Тодоров, Димитър Бечев, Меглена Русенова, Боряна Димитрова, Весела Чернева и 
Ирина Алексиева.  Голяма част от предложените идеи залегнаха в програмата за 
учебната 2013/2014 година.  

 

 

 Обучение на екипа 
 
През месец май 2013 беше проведено обучително посещение на 

представители на екипа на БУП във Великобритания, по време на което те се 
запознаха с методологията на „дарителските кръгове” и наблюдаваха 
благотворително събитие на The Funding Network. На базата на натрупания опит 
беше обогатена методологията на БУП за организиране и провеждане на 
благотворителната вечер на участниците в Националната програма. Обучението бе 
реализирано в рамките на проекта „Насърчаване на филантропията в България 2012-
2014“, финансиран от фондация „Чарлз Стюърт Мот“.  
 

 Стажантски програми 

През годината в училището работиха двама стажанти – Елена Иванова (като 
доброволчески стаж, извън задължителния й стаж в СУ „Св. Климент Охридски”) и 
Стефан Георгиев - студент по социология от СУ „Климент Охридски. Елена Иванова 
продължи проучването на филантропски практики в Русия, а Стефан Георгиев 
подпомогна проучванията за различни теми в Националната програма и участва в 
обработката на анкетни карти и тестове.  

 Връзки с донори и партньори 
 

Всеки месец екипът на училището информира своите донори и партньори за 
извършените дейности, изпращайки електронен бюлетин. Електронните бюлетини 
на български и английски език се публикуват на интернет страницата на БУП. 
Редовно се публикуват и актуални ТЕД дебати, с превод на български.  
 

3. Финансиране 
 

         През 2013 г. дейностите на Българското училище за политика бяха подкрепени 
финансово от Съвета на Европа, Фондация „Америка за България”, фондация „Чарлз 
Стюарт Мот”, Балканския тръст за демокрация, Тръста за гражданско общество в 
Централна и Източна Европа, Международната организация на франкофонията, 
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Министерството на околната среда на Германия. Училището изпълни договори и с 
ЧЕЗ.  

 
4. Основни дейности през 2013 година 
 

 
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  

 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  

 Подготовка на отчет по проекта за Тръста за гражданско общество в Централна и 
Източна Европа 

 Подготовка на кръгла маса „Дългосрочни перспективи за инвестиции в чиста  
енергия в България” 

 
Февруари 2013 

 

 Провеждане на курс 3 от Националната програма 2012/2013 

 Провеждане на дебат в рамките на Националната програма по актуални за 
обществото теми и извеждане на основни тези на различните политически партии 

 Обработка на тестовете за проверка на знанията и анкетните карти от третия курс 
на Националната програма 

 Подготовка на програмата за четвъртия курс от Националната програма – 
изработване на програма, срещи с модератори и лектори 

 Подготовка на проектно предложение пред Балканския тръст за демокрация 

 Заседание на Консултативния съвет 

 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 
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 Провеждане на  кръгла маса „Дългосрочни перспективи за инвестиции в чиста  
енергия в България” 

 Участие в партньорската среща на Тунизийското училище за политика. 
 

Март 2013 
  

 Изработване на обучителните задачи за курса и тестовете за проверка на 
знанията за четвъртия курс от Националната програма 

 Подпомагане на Випуск 2013 за организацията на благотворителната вечер 

 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 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 Съвета на Европа 

 Подготовка на отчет по проекта с фондация “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 

 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 по Гласоводителя пред участниците в Националната 
програма 

 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  
 
 
 
  Април 2013 
 

 Анализ на провеждането на Националната програма 2012/2013 от екипа на 
училището и модераторите на работата в малки групи 

 Анализ на обратната връзка от 4-те курса от НП  

 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 

 Провеждане на социологическо изследване и медиен контент анализ в рамките 
на проекта по BTD 

 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” и „Гласоследителя” 
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 Дебати по твърденията в „Гласоводител” и „Гласоследител” в предаването 
„Референдум” на БНТ 

 Провеждане на изследване / медиен контент анализ по темата за филантропията 
в рамките на проекта, финансиран от фондация Мот 

 Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП  
 

 Събиране на данни и подготовка на анализи по проекта за климата и 
икономическия растеж 

 
 

Май 2013 
 

 Провеждане на социологическо изследване и медиен контент анализ в рамките 
на проекта по BTD 

 Обработка на картите на модераторите и от участниците за оценка на уменията  

 Изработване на индивидуалните профили на участниците в Националната 
програма въз основа на данните, получени при прилагане на Системата за оценка 
на резултатите от обучението  

 Проведено обучително посещение на представители на екипа на БУП във 
Великобритания за запознаване с методологията на „дарителските кръгове” и 
наблюдение на благотворително събитие на The Funding Network. 

 Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП  
 

Юни 2013 
 

 Подготовка на Наръчник с добри филантропски практики  

 Провеждане на обучение за завършилите БУП – 2 медийни и 1 по протокол 

 Стратегическо заседание на УС  на Българското училище за политика  

 Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП  

 Обобщение на резултатите от ползването на Гласоводителя 
 

Юли 2013 
 

 Подготовка на Националната програма 2013/2014 въз основа на резултатите от 
стратегическото заседание 

 Изработване на доклад- анализ с оценка на цялостния процес при подготовката и 
провеждането на Националната програма 

 Събиране на кандидатурите за участие в Национална програма 2013/2014 

 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 2013 
 

 Обработка на информацията за кандидатите за Националната програма 2013/2014 
година 

 Изготвяне на матрица за знанията и уменията за НП 2013/2014 

 Подготовка на проектопрограми за четирите курса на Националната програма 
2013/2014 година  
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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  

 Изработване на Наръчник на обучителя за нуждите на Тунизийското училище за 
политика 

 

 

Септември 2013 
 

 Провеждане на входни тестове и интервюта с кандидатите за участници в 
Националната програма 

 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 

 Финализиране на аналитичния доклад от медийния контент анализ по проекта, 
финансиран от фондация Мот 

 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  

 Участие в партньорската среща на Тунизийското училище за политика 

 Финализиране на Наръчника на обучителя 
 

Октомври 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  

 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 

 Финализиране на доклада от медийния контент анализ по проекта на BTD 

 Провеждане на курс 1 от Националната програма 2013/2014 „Лидерство, 
организация, комуникация”  

 Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП 

 Анализ на тестовете за знания и анкетните карти за обратна връзка от първия 
курс  

 Подготовка на отчет по проекта за „Америка за България” 

 Подготовка на отчет за Съвета на Европа 

 Провеждане на обучение на представители на Тунизийското училище за политика 
в рамките на курс 1 от Националната програма 

 
 

Ноември  2013 
 

 Провеждане на обучения за завършилите БУП – 1 по дебати и 1 в сферата на 
филантропията 

 Участие в Световния форум по демокрация в Страсбург  
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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 

 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  

 Финализиране на аналитичния доклад (policy paper) по проекта на BTD 

 Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП 

 Подписване на Рамково споразумение за сътрудничество с Гражданското 
училище за политически науки – в Мароко, по време на Световния форум по 
демокрация в Страсбург 

 
Декември 2013 

  

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

 Изготвяне на анализ на ситуацията по проблема с бежанците 

 Дискусия в рамките на Националната програма по проблема с бежанците и 
участие на випуска в практически казус 

 Анализ на тестовете за знания и анкетните карти за обратна връзка от първия 
курс  

 Подготовка на отчет за Съвета на Европа 

 Подготовка на Отчет за Съвета на Европа за анализа и дебата в НП по проблемите 
с бежанците 

 Провеждане на традиционната среща на завършилите и дипломиране на випуск 
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 

 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  

 Представяне на аналитичния доклад (policy paper) по проекта на BTD пред 
участниците в Национална програма 2013 / 2014 

 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 

 Подготовка на проектно предложение за намаляване на енергийната бедност 

 Изработване на аналитичен доклад за бежанците и интегриране на специален  
панел по темата в курс 2 на Националната програма 
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5. Профил на участниците в Националната програма 
 

          В настоящия курс на Националната програма (2013/2014) 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 45% към 
55%. 
 18 % от участниците в курса са на изборни длъжности, 15% са представители 
на администрацията и 31,5% - активисти на парламентарно представени партии. 
35,5% са хора от неправителствения сектор. 
 Съотношението между партийна и гражданска квота е 60% към 40 процента.  
 

Съотношение между жени и мъже в националната програма 
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Разпределение на участниците от София и страната 
 

 
 
 

Съотношение между партийна и гражданска квота 
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6.  Основни насоки за дейността за 2014 година   
 

През  2014 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:  
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-  Провеждане на два курса от учебната 2013/2014 година и на Световния форум по 
демокрация в Страсбург. 
-  Анализ и оценка на Национална програма 2013/2014 и подготовка на новата 
Национална програма 2014/2015 
-  Провеждане на програмна конференция/стратегическо заседание на Българското 
училище за политика, 
-  Подбор на участниците в учебната  2014/2015 година 
-  Определяне на новите теми, които ще залегнат в програмата, и разработването на 
нови обучителни задачи 
-  Начало на Националната програма 2014/2015 и провеждане на първите два курса 
от програмата 
-   Провеждане на дебати в рамките на Националната програма 
- Провеждане на един отворен дебат с участие на завършилите Българското 
училище за политика 
-  Организиране на две публични лекции, едната от които на проф.Джейм Робинсън, 
автор на книгата „Защо нациите се провалят“ 
- Периодично отчитане на проекта, по който се финансира програмата, пред 
фондация „Америка за България” 
 

 Проект „Насърчаване на филантропията в България 2012 – 2014” 

 
- Организация и провеждане на две обучение на завършили в сферата на 

филантропията на базата на идентифицираните в проведеното изследване теми 
- Провеждане на 4 панела по темата в рамките на Националната програма 
- Изработване на наръчник с добри практики, научени уроци и полезни съвети от 

България и света в сферата на филантропията 
- Провеждане на благотворителна вечер на випуск 2014  
- Представяне на методологията на дарителските кръгове през завършилите, 

работещи по филантропски каузи 
- Систематизиране на базата-данни с добри филантропски практики  
 

 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 2 дебата за 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  
 

 Проект „Модели и добри практики за легитимно гражданско 
представителство“, разработен и подаден по Програмата за подкрепа на 
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неправителствените организации в България, подкрепена от финансовия 
механизъм на ЕИП 

 
- Проучване на практиките в България и изработване на анализ на 

съществуващите консултативни/обществени органи и интернет форми за 
гражданско консултиране 

- Проучване и анализ на европейските практики за консултиране и функциониране 
на консултативни/обществени органи и на интернет форми за граждански 
консултации 

- Създаване на база данни с добри практики за консултативни органи и онлайн 
форми на граждански консултации 

 

 Лятна академия „Изграждане на демокрацията чрез културна дипломация“  
 

- Подготовка и провеждане на петдневно обучение на френски език за 18 
завършили Българското училище за политика „Димитър Паница“, Тунизийското 
училище за политика и Гражданското училище за политически науки - Мароко 

 

Основни дейности през 2014 година 
 

 
Януари 2014 

 

 Подготовка на курс 3 от Националната програма 2013/2014 – 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 отчет по проекта, финансиран от фондация „Чарлз Стюарт Мот” 

 Посещение на Фредерик Мълдър и Южени Харви от The Funding Network, UK, в 
България – участие в Националната програма и среща със завършилите 

 Анализ на изявите в Европейския парламент на парламентарно представените 
партии, както и анализ на политическите позиции и платформи на партиите 
преди парламентарните избори за ЕП 

 Изработване на дълъг и съкратен списък с твърдения на партиите, свързани с 
политиките по основни проблеми на обществото във връзка с Гласоводителя и 
Гласоследителя за ЕП 

 Представяне на аналитичните доклади за ролята на медиите за повишаване на 
гражданското участие по време на избори на специално организирана кръгла 
маса  

 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  

 Подготовка на отчет по проекта за Тръста за гражданско общество в Централна и 
Източна Европа 

 Подготовка на обучението за жени-лидери – срещи с модератори и лектори, 
изработване на окончателна програма, изработване на задачи, тестове за 
проверка на знанията, анкетни карти за обратна връзка от обучението, 
разпечатване на материалите 

 Участие в конференции по проекта за жените в политиката 
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 Подготовка на проектно предложение за намаляване на енергийната бедност 

 Подготовка на проектно предложение за Minor Foundaton for Major Challenges 

 Подготовка на проектно предложение за обучение на завършили от БУП, 
Тунизийското училище за политика и Гражданското училище за политически 
науки в Мароко за финансиране от Съвета на Европа 
 

 
Февруари 2014 

 

 Провеждане на курс 3 от Националната програма 2013/2014 „ Национални 
приоритети и национални решения“ – 29 януари-2 февруари, Правец 

 Провеждане на дебат в рамките на Националната програма по актуални за 
обществото теми и извеждане на основни тези на различните политически 
партии 

 Обработка на тестовете за проверка на знанията и анкетните карти от третия курс 
на Националната програма 

 Подготовка на програмата за четвъртия курс от Националната програма – 
изработване на програма, срещи с модератори и лектори 

 Заседание на Консултативния съвет 

 Провеждане на обучение “Жените в политиката” 

 Обработка на тестовете за знания и анкетните карти за обратна връзка от 
обучението  на жените в политиката и изработване на отчет за резултатите 

 Анализ на изявите в Европейския парламент на парламентарно представените 
партии, както и анализ на политическите позиции и платформи на партиите 
преди парламентарните избори за ЕП 

 Изработване на дълъг и съкратен списък с твърдения на партиите, свързани с 
политиките по основни проблеми на обществото във връзка с Гласоводителя и 
Гласоследителя за ЕП 

 Подготовка на отчет по проекта за Балканския тръст за демокрация 

 Среща- дискусия на завършилите по темата за бежанците  

 Подготовка на пресконференция по Норвежкия проект 

 Подготовка на програмата за посещението и публичната лекция на проф. Джеймс 
Робинсън, изработване на плакати и рекламни материали, разпространяване на 
информация за събитието 

 Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП 

 Участие в партньорска среща на Тунизийското училище за политика 

 Работно посещение в Мароко в изпълнение на Рамковото споразумение за 
сътрудничество с Гражданското училище за политически науки – Мароко 

 Проучване на практиките в България и изработване на анализ на съществуващите 
консултативни/обществени органи и интернет форми за гражданско 
консултиране 

 Проучване и анализ на европейските практики за консултиране и функциониране 
на консултативни/обществени органи и на интернет форми за граждански 
консултации 

 Създаване на база данни с добри практики за консултативни органи и онлайн 
форми на граждански консултации 
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Март 2014 
  

 Изработване на обучителните задачи за курса и тестовете за проверка на 
знанията за четвъртия курс от Националната програма 

 Подпомагане на Випуск 2014 за организацията на благотворителната вечер 

 Провеждане на курс 4 от Националната програма 2013/2014 „България в ЕС – 
принципи на доброто управление” – 12 -16 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 

 Подготовка на програмата и на медийното покритие за посещението на проф. 
Джеймс Робинсън 

 Провеждане на публична лекция на проф.Джеймс Робинсън “Защо нациите 
успяват или се провалят? Поглед към България” – 20 март 

 Анализ на изявите в Европейския парламент на парламентарно представените 
 партии, както и анализ на политическите позиции и платформи на партиите 
преди парламентарните избори за ЕП 

 Изработване на дълъг и съкратен списък с твърдения на партиите, свързани с 
политиките по основни проблеми на обществото във връзка с Гласоводителя и 
Гласоследителя за ЕП 

 Представяне на работата по Гласоводителя и Гласоследителя за ЕП пред 
участниците в Националната програма 

 Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП  

 Подготовка на предложение за институционален проект, който да кандидатства 
за финансиране пред Програмата за подкрепа на НПО в България по Механизма 
за Европейското икономическо сътрудничество 

 Подготовка на предложение за проект за обучение на малцинствени групи, който 
да кандидатства за финансиране пред Програмата за подкрепа на НПО в 
България по Механизма за Европейското икономическо сътрудничество 

 Посещение на г-н Юсеф Лаарадж, директор на Гражданското училище за 
политически науки – Мароко, за участие в курс 4 на Националната програма и 
запознаване с работата на БУП. 

 Посещение на г-н Игор Игор Когут, изпълнителен директор на Украинското 
училище по политически науки, за участие в курс 4 на Националната програма 

 Проучване на практиките в България и изработване на анализ на съществуващите 
консултативни/обществени органи и интернет форми за гражданско 
консултиране 

 Проучване и анализ на европейските практики за консултиране и функциониране 
на консултативни/обществени органи и на интернет форми за граждански 
консултации 

 Създаване на база данни с добри практики за консултативни органи и онлайн 
форми на граждански консултации 
 

 
  Април 2014 
 

 Анализ на резултатите от тестовете от курс 4 от програмата 

 Подготовка на статистика за резултатите от тестовете за знания от четирите 
курса на програмата 

 Анализ на провеждането на Националната програма 2013/2014 от екипа на 
училището и модераторите на работата в малки групи 
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 Анализ на обратната връзка от 4-те курса от НП 

 Подготовка на отчет за семинара за Съвета на Европа 

 Подготовка на отчет по проекта за „Америка за България” 

    Обучения за завършилите – 2 медийни, 1 по протокол и 1 по тема, свързана с 
филантропията 

     Финализиране на съкратения списък с твърдения на партиите, свързани с 
политиките по основни проблеми на обществото във връзка с Гласоводителя и 
Гласоследителя за ЕП 

     Дебати по твърденията в „Гласоводител” и „Гласоследител” за ЕП в 
предаването „Референдум” на БНТ 

     Организиране на дискусия за Европейските избори в Представителството на ЕК в 
България, съвместно с ЦЛС 

     Публично представяне на онлайн средствата Гласоводител и Гласоследител за 
ЕП 

     Стартиране на „Гласоводителя” и „Гласоследителя” за ЕП 

     Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП  

     Изготвяне на проектни предложения за институционална подкрепа на 
Тунизийското училище за политика и Гражданското училище за политически 
науки в Мароко за финансиране от Международната организация на 
франкофонията. 

     Проучване на практиките в България и изработване на анализ на 
съществуващите консултативни/обществени органи и интернет форми за 
гражданско консултиране 

     Проучване и анализ на европейските практики за консултиране и функциониране 
на консултативни/обществени органи и на интернет форми за граждански 
консултации 

     Създаване на база данни с добри практики за консултативни органи и онлайн 
форми на граждански консултации 
 

 
Май 2014 

 

 Подготовка на отчет за Съвета на Европа 

 Анализ и оценка на индивидуалните домашни работи на участниците от НП 
2013/2014 

 Анализ и обобщение на груповите домашни работи на участниците от НП 
2013/2014 

 Подготовка на филм за посещението на проф. Джеймс Робинсън в България 

 Подготовка на Наръчник с добри филантропски практики  

 Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП  

 Изготвяне на проектни предложения за развитие на международната дейност на 
БУП 

 Проучване на практиките в България и изработване на анализ на съществуващите 
консултативни/обществени органи и интернет форми за гражданско 
консултиране 

 Проучване и анализ на европейските практики за консултиране и функциониране 
на консултативни/обществени органи и на интернет форми за граждански 
консултации 

 Създаване на база данни с добри практики за консултативни органи и онлайн 
форми на граждански консултации 
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Юни 2014 
 

 Провеждане на френскоезично обучение за завършили програмите на училищата 
в България, Тунис и Мароко 

 Изработване на индивидуалните профили на участниците в Националната 
програма въз основа на данните, получени при прилагане на Системата за оценка 
на резултатите от обучението  

 Подготовка на Наръчник с добри филантропски практики  

 Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП  

 Обобщение на резултатите от ползването на Гласоводителя 

  Проучване на практиките в България и изработване на анализ на съществуващите 
консултативни/обществени органи и интернет форми за гражданско 
консултиране 

  Проучване и анализ на европейските практики за консултиране и функциониране 
на консултативни/обществени органи и на интернет форми за граждански 
консултации 

  Създаване на база данни с добри практики за консултативни органи и онлайн 
форми на граждански консултации 
 

 
Юли 2014 

 

 Подготовка на Националната програма 2014/2015 въз основа на резултатите от 
програмната конференция 

 Стартиране на подбора за участие в Национална програма 2014-2015 

 Подготовка на Наръчник с добри филантропски практики Подготовка на 
ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП  

 Проучване на практиките в България и изработване на анализ на съществуващите 
консултативни/обществени органи и интернет форми за гражданско 
консултиране 

 Проучване и анализ на европейските практики за консултиране и функциониране 
на консултативни/обществени органи и на интернет форми за граждански 
консултации 

 Създаване на база данни с добри практики за консултативни органи и онлайн 
форми на граждански консултации 
 

 
Август 2014 

 

 Обработка на информацията за кандидатите за Националната програма 2014/2015 
година 

 Изготвяне на матрица за знанията и уменията за НП 2014/2015  

 Подготовка на Наръчник с добри филантропски практики  

 Подготовка на финален отчет по CEE Trust 

 Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП  

 Изработване на анализ на съществуващите консултативни/обществени органи и 
интернет форми за гражданско консултиране в България 
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 Проучване и анализ на европейските практики за консултиране и функциониране 
на консултативни/обществени органи и на интернет форми за граждански 
консултации 

 Създаване на база данни с добри практики за консултативни органи и онлайн 
форми на граждански консултации 

 

Септември 2014 
 

 Подготовка на курс 1  от Националната програмата 2014/2015 - 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 с добри филантропски практики  

 Заседание на Консултативния съвет 
 Провеждане на входни тестове и интервюта с кандидатите за участници в 

Националната програма 

 Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП  

 Изработване на анализ на съществуващите консултативни/обществени органи и 
интернет форми за гражданско консултиране в България 

 Проучване и анализ на европейските практики за консултиране и функциониране 
на консултативни/обществени органи и на интернет форми за граждански 
консултации 

 Създаване на база данни с добри практики за консултативни органи и онлайн 
форми на граждански консултации 

 Подготовка на предложение за проект, който да кандидатства пред Фондация 
“Америка за България” 
 

 
Октомври 2014 

 

 Провеждане на публична лекция на известен чуждестранен политик/ анализатор.  

 Организиране на обучение за завършилите по тема, свързана с филантропията 

 Провеждане на курс 1 от Националната програма 2014/2015 „Лидерство, 
организация, комуникация”  

 Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП 

 Анализ на тестовете за знания и анкетните карти за обратна връзка от първия 
курс  

 Подготовка на финален отчет по проекта за „Америка за България” 

 Подготовка на отчет за Съвета на Европа 

 Изработване на анализ на съществуващите консултативни/обществени органи и 
интернет форми за гражданско консултиране в България 

 Проучване на европейските практики за консултиране и функциониране на 
консултативни/обществени органи и на интернет форми за граждански 
консултации 

 Създаване на база данни с добри практики за консултативни органи и онлайн 
форми на граждански консултации 

 
 

Ноември  2014 
 

 Провеждане на обучение за завършилите БУП по темата за филантропията 

 Участие в Световния форум по демокрация в Страсбург  
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 Подготовка на курс 2  от Националната програмата 2014/2015 - осигуряване на 
лекторите, обсъждане на програмата и обучителните задачи с модераторския 
екип, обсъждане с експерти и подготовка на груповата домашна работа 

 Заседание на Консултативния съвет 

 Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП 

 Проучване и анализ на европейските практики за консултиране и функциониране 
на консултативни/обществени органи и на интернет форми за граждански 
консултации 

 Създаване на база данни с добри практики за консултативни органи и онлайн 
форми на граждански консултации 

 
Декември 2014 

  

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

  Анализ на тестовете за знания и анкетните карти за обратна връзка от първия 
курс  

  Подготовка на отчет за Съвета на Европа 

 Провеждане на традиционната среща на завършилите 

 Подготовка на отчет по проекта за Тръста за гражданско общество в Централна и 
Източна Европа 

 Проучване на европейските практики за консултиране и функциониране на 
консултативни/обществени органи и на интернет форми за граждански 
консултации 

 Създаване на база данни с добри практики за консултативни органи и онлайн 
форми на граждански консултации 
 

 Бъдещи проекти 
 
През 2014 година екипът на училището ще работи за осъществяването на следните 
проекти: 

 Подготовка на концепция за нов проект, който да кандидатства пред 
фондация „Америка за България” 

 „Зелен” проект, финансиран от ЕС, целящ намаляване на енергийната 
бедност 

 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  

 Ще кандидатства с институционален проект и в партньорство  с проект за 
овластяване на малцинствени групи, финансирани по Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство 

 Проекти за развитие на дейността на БУП в Тунис и Мароко към 
Международната организация на франкофонията. 
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8. Финансово състояние през 2013 г. 
 

 
Фиг.1  Реални приходи по донори 
 
 

 

 
 

 

Фиг.2  Приходи по направления 
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Фиг.3  Приходи по фондове 
 

 

 
 

 

 
Фиг.4  Разходи по бюджетни пера 

 

 

Разходи за обучителни 
модули и семинари 
322218 лв 50,33 % 

Транспорт- вътрешен и 
международен 
51661 лв. 8,07%

Материали, свързани с 
реализацията на проекти 

33704 лв.  5,26%

Заплати 
142960 лв 

22,33 %

Наем офис и поддръжка 
19934 лв. 3,11 %

Комуникация  
10856 лв. 1,70%

Други разходи-
юридическо 

обслужване и 
консумативи  

10321 лв. 1,61%

Разходи за развитие  6744 
лв. 1,05%

Данъци и осигуровки  
38262 лв. 5,98 %

Одит  
3550 лв. 0,55% 

 

 


