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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
година. Училището е регистрирано като неправителствена организация в обществена полза.
То е член и основател на мрежата от училища по политически науки към Съвета на Европа.
Мисията на Българското училище за политика e да 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 2014 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 2014 г. Българското училище за политика работи по:

Национална програма «Управленски умения»
Националната програма "Управленски умения" е насочена към развитието на
лидерските умения на представители на политическите партии и неправителствени
организации в България. Участници в програмата са представители на законодателната,
изпълнителната, съдебната власт и гражданския сектор - народни представители, кметове,
общински съветници, представители на държавни институции, областни администрации,
лидери на неправителствени организации, представители на бизнеса и медиите.
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През 2014 година дейностите по националната програма бяха финансирани от
фондация „Америка за България” в рамките на проекта „Свързване на експертността на
гражданското общество, бизнеса, изследователи и млади политически лидери“ (2012-2014г.)
и от Съвета на Европа. В Правец се състояха два от семинарите за учебната 2013/2014 година
и два от семинарите за учебната 2014/2015 година.
Учебна 2013/2014 година
 курс 3 - „Национални приоритети и национални решения” - 29 януари -2 февруари 2014
 курс 4 - „България в Европейския съюз: принципи на доброто управление” – 12-16 март
2014



Учебна 2014/2015 година
курс 1 – „Лидерство, организация и комуникация” – 20 – 23 ноември 2014
курс 2 – „Регионално развитие и местно самоуправление” – 11 - 14 декември 2014

Учебната 2013/2014 година, в която участваха 40 политически и граждански лидери
завърши успешно през март 2014 година. Участниците получиха сертификатите си на
специална церемония на 19 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 практически решения на проблеми,
важни за обществото ни, и да създават конкретен продукт – напр. модел на публична
политика, анализ на заинтересованите страни и т.н. Акцент в курсовете бе поставен върху
изграждането на умения за анализ на заинтересованите страни, дебатиране и публично
говорене.
Участниците в програмата продължиха да работят върху групови домашни работи
между курсовете по темите за образованието, енергетиката и реформата в съдебната
система.
В рамките на програмата на 15 март се проведе и станалата традиционна
благотворителна вечер, на която бяха събрани над 15 000 лева. Каузата на Випуск 2014 е
„Рехабилитация и грижа за недоносените деца на България”, а събраните средства са
предназначени за закупуване на апаратура и оборудване за неонатологичното отделение в
многопрофилната болница за активно лечение във Враца. С част от събраните средства от
благотворителния търг бяха подпомогнати каузите на предишни випуски на училището.
И през 2014 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 24,40%. При входните тестове общите резултати на групата са 59,53%, а
на изходните тестове – 83,93%. Бяха изработени профили на участниците с техните силни
страни и областите, в които могат да се развиват. 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 2014 на Българското училище за политика участваха в Световния форум по
демокрация от 3 до 7 ноември в Страсбург. Събитието, чиято основна тема бе „От участие
към въздействие: могат ли младите хора да съживят демокрацията“, се организира от
Съвета на Европа и в него се включиха над 500 представители на мрежата от 21 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,
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Украйна, Азербайджан, Албания, Беларус, Тунис, Мароко, Гърция, Турция и Вишеградското
училище.
Форумът бе открит от генералния секретар на Съвета на Европа Турбьорн Ягланд, а
основен говорител на откриващата сесия бе американският социолог, икономист и
изследовател на бъдещето Джереми Рифкин, който представи виждането си за
предизвикателствата пред бъдещото развитие на обществото. Дискусиите в различните
лаборатории се съсредоточиха върху гражданското участие на младите хора и
възможностите да се включват активно в правенето на политики. Представени бяха
множество идеи и различни инициативи за гражданско образование, участие на младите
хора в изборите, застъпничество и увеличаване на влиянието на младежта върху
управлението на местно и национално равнище. Паралелно със Световния форум по
демокрация протекоха и събития на Мрежата от училищата по политически науки към
Съвета на Европа. Участниците от Българското училище за политика „Димитър Паница“
обсъдиха с колегите си от Братислава, Прага, Солун и Загреб каква е ролята на държавитечленки на ЕС за утвърждаване на европейските демократични ценности в съседните страни.
Те участваха в двустранна среща с представителите на Гражданското училище за
политически науки в Мароко, по време на която бе подписана тригодишна рамка за
сътрудничество между българското и мароканското училище.
Успешно започна и учебната 2014/2015 година, като при подбора на участниците за
едно място се бориха 3-ма кандидати. Началото на учебната година бе на 20 ноември, а до
края на 2014 г. се състояха два от семинарите: „Лидерство, организация и комуникация” (2023.11.2014) и „Регионално развитие и местно самоуправление” (11-14.12.2014). За първи път
семинарите бяха четиридневни, като програмата беше по-интензивна и без почивен
следобед.
Традиционно в програмата се спазваше балансът между лекции и практически
занимания, между предоставянето на знания и обучението в умения. Въведени бяха нови
теми като анализ на политическата ситуация след парламентарните избори у нас, рискове
пред България и региона от конфликтите в Близкия изток и Украйна и т.н. В курсовете от
учебната 2014/2015 година участниците в програмата търсиха практически решения в 2
сфери: повишаването на качеството на висшето образование и връзката му с пазара на труда
и стратегическа визия за развитие на енергетиката у нас. По темите бяха изработени и
групови домашни работи. През 2015 година предстои работа по групова домашна работа за
реформата в съдебната система. Прилага се системата за оценка на резултатите от
обучението. Отново ще бъде направен преглед на програмата и всички нейни елементи и ще
бъдат дадени препоръки за нейното оптимизиране.
Проект „Рискове пред регионалната сигурност“
В края на 2014 г., БУП получи целево финансиране от Съвета на Европа за
разработване на специален панел в Националната програма, адресиращ проблема с
регионалната сигурност. За целта бе изработен анализ на ситуацията, който бе
разпространен сред мрежата от завършили на БУП. За участие в панела бяха поканени
експерти по кризата в Украйна и Ислямска държава.
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Регионални програми
 Лятна академия за развитие на демокрацията чрез културна дипломация
Лятната академия за развитие на демокрацията чрез културна дипломация се
проведе от 4 до 8 юни в хотел РИУ в Правец. Тя бе подкрепена финансово от Южната
програма „Укрепване на демократичната реформа в южното съседство”, която е
финансирана от Европейския съюз и се реализира от Съвета на Европа. Академията бе
първата по рода си инициатива за обмен на опит и знание между завършили националните
програмите на Българското училище за политика „Димитър Паница“, Гражданското училище
по политически науки в Мароко и Тунизийското училище за политика. Нейната цел бе да
насърчи мултикултурния диалог, да окуражи активния дебат между тях за ценности като
демокрацията, върховенството на закона, човешките права; да подпомогне дискусиите за
това как можем да се справим заедно с общите предизвикателства. В продължение на пет
дни 18 участника от трите страни – представители на политическите партии и на
неправителствения сектор, се обучаваха по теми, свързани с демокрацията и религиите,
участието на жените и младите в обществено-политическия живот, механизмите за
сътрудничество между Европа и Африка и др. Академията завърши с общ продукт на
участниците – мерки за подобряване на сътрудничеството между Европа и Южното
Средиземноморие.

 Тунизийско училище за политика
Проект «Обучение за изборния процес в Тунис в периода на преход към
демокрация»
Проектът «Обучение за изборния процес в Тунис в периода на преход към
демокрация» бе финансиран от Международната организация на франкофонията. 23 млади
тунизийци, ангажирани активно в политическия и обществения живот на страната си,
завършиха петдневно обучение на тема „Избори и демокрация“. Обучението бе
организирано от Българското училище за политика „Димитър Паница“ и се проведе в
Хамамет, Тунис, от 4 до 8 септември, непосредствено преди парламентарните избори в
страната. То бе фокусирано върху изборното законодателство и изборния процес, като целта
бе участниците да получат знания и умения, които ще им помогнат да участват активно в
изборите, да информират гражданите и да ги подтикнат да осъзнаят своите права и свободи,
да упражняват правото си на контрол и да бъдат непримирими към нарушенията. Проектът
включваше проучване на обучителните нужди, избор на участниците и лекторите, изготвяне
на програмата, провеждане на обучението и оценка на резултатите от него. Партньор в
осъществяването му бе Тунизийското училище за политика.
 Гражданско училище за политически науки - Мароко
Проект «Подпомагане създаването на многопартиен диалог във време на преход:
обмяна на опит между България и Мароко» (2014-2015 г.)
Целта на проекта „Подпомагане създаването на многопартиен диалог във време на
преход: обмяна на опит между България и Мароко” се е да се подпомогне изграждането на
активен диалог между политическите партии и гражданското общество в Мароко, а
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периодът на изпълнение е 2014-2015 година. Партньор в осъществяването му е
Гражданското училище за политически науки в Мароко. През 2014 година бе проведено
проучване и идентифицирани специфичните нужди от обучение на младите и активни
лидери от целия политически спектър и на основните актьори от гражданския сектор, които
имат влияние върху формирането на общественото мнение. Предстои БУП да окаже
подкрепа на мароканското училище в комуникацията с партиите в страната за включването
им в обучителните програми на училището. Ще бъде изработен и специален наръчник,
който ще съдържа знания и експертиза, свързани с ролята на партиите - добрите практики на
финансиране, участие в изборния процес, изграждането на стабилна многопартийна
демокрация. Марокански експерти ще посетят България за допълнително обучение,
свързано с инструментариума за създаване на подходяща среда за многопартиен диалог
между всички заинтересовани страни.
Проект „Развитие на капацитета на Гражданското училище за политически науки в
Мароко за изработване на програми за обучение на граждански и политически лидери ”
(2014)
Проектът „Развитие на капацитета на Гражданското училище за политически науки в
Мароко за изработване на програми за обучение на граждански и политически лидери” бе
подкрепен финансово от Международната организация на франкофонията. В неговите
рамки Българското училище за политика „Димитър Паница“ предаде опит, експертиза и
добри практики на мароканското училище. Въз основа на проучване на специфичните
нужди от обучение на представители на гражданските организации бе създадена матрица за
необходимите знания и умения, която да послужи като основа за бъдещи обучителни
програми на Гражданското училище за политически науки в Мароко. Разработени бяха и
програмите за три модула от обучителната програма на училището за 2015 година. В
допълнение експерти от мароканското училище гостуваха в България по време на курс от
Националната програма „Управленски умения“ и бяха обучавани по методологията,
използвана в БУП „Димитър Паница“, и процеса на програмиране на обученията.

 Украинско училище за политически науки
Проект «Обучение за обучители за експерти от Украинското училище за
политически науки»
Обучението за обучители за експерти от Украинското училище за политически науки е
съвместна инициатива на Българско училище за политика „Димитър Паница” и украинското
училище. То се състоя в София в периода 1 – 7 декември 2014 г. с подкрепата на Мрежата на
училищата за политически науки към Съвета на Европа. Целта му бе да предаде
тринадесетгодишния опит на Българското училище в областта на обучението на политически
и граждански лидери и да подпомогне методологически Украинското училище за
политически науки. В продължение на пет дни 6 завършили украинското училище, експерти
в своите области, се запознаха с различни аспекти на темите за политическите партии и
политическата култура, политическите процеси и различните методи за анализ на
обществени проблеми. Сред обсъжданите сфери бяха публичните финанси и секторните
реформи, децентрализацията и местното самоуправление, както и процесът на правене на
политики в Европейския съюз и предизвикателствата пред членството в него. Наред с това те
имаха възможност да участват в различни по формат сесии, с което обогатиха знанията и
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уменията си в областта на интерактивните методи на обучение, с цел да ги приложат в
програмата на Украинското училище.

Програма за работа със 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 72 завършили от различни випуски на
училището.
На 5 април се състоя обучение „Стил, етикет, протокол и правила за поведение в
обществото“ с лектор Анатолий Пазийски, а на 6 април „Имало едно време… или пътят до
каузата чрез история“ с лектор Любов Костова. На 11 и 12 април бяха проведени две
обучения на тема „Техники за медийно присъствие“ с лектори Петко Георгиев, Бойко
Василев и Марин Маринов. На 25 октомври се състоя обучението „Стратегическо планиране
на комуникационни кампании“ с лектор Михаил Стефанов.
Специалният координатор за работа със завършилите поддържа електронна база
данни с имената, позициите и координатите на всички завършили националната и
регионалните програми 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 на
български, английски или френски език.
Представителите на всички випуски на Националната и Регионалната програма
получават покани за събитията, които организира училището, както и резюмета и линкове
към пълните текстове на интересни анализи, доклади, проучвания, изследвания и т.н. на
партньорски организации. На 19 декември се проведе традиционното предколедно
тържество на завършилите БУП.
Продължи и регулярната комуникация на екипа на училището със завършилите чрез
затворените групи в социалната мрежа Facebook.

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

 Проект „Модели и добри практики за легитимно гражданско представителство“
Проектът “Модели и добри практики за легитимно гражданско представителство” се
осъществява в периода 2014 – юли 2015 година и се финансира в рамките на Програмата за
подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2009-2014 г. Той въплъщава разбирането, че демокрацията и доброто
управление в една държава в голяма степен се определят от активното участие на
гражданите в процеса на вземане на решения, а необходимо условие за това участие са
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ясните и прозрачни процедури, които гарантират легитимно гражданско представителство
при изработването и прилагането на публичните политики. В рамките на проекта бе
направено проучване на съществуващите консултативни съвети и интернет форми за
граждански консултации в България. Предстои да бъде завършен и анализ на опита на десет
държави в Европа, като на тази база ще бъдат изведени добри практики и модели за
създаване и функциониране на консултативни съвети и други форми за гражданско участие,
които да могат да се приложат у нас. Ще бъде проведена конференция по темата и
изработен наръчник с добри практики за обществени консултации.

 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 продължи до август 2014 година. Той
бе финансиран от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа и се
осъществи в партньорство с Центъра за либерални стратегии. Неговата цел бе да повиши
интереса на гражданите към изборите и информираното вземане на решения, да обогати
познанията на избирателите за политическите партии и техните стратегически документи. В
рамките на 2014 година бяха проведени два 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 - намаляване на младежката безработица,
официално признаване на обучението вкъщи. Месец преди изборите за Европейски
парламент 2014 година бяха окончателно изработени и пуснати онлайн инструментите
„Гласоводител“ и „Гласоследител“. Те бяха представени в рамките на специализирани
панели в националната програма, като участниците в програмата от випуски 2014 се тестваха
с двата инструмента. След официалния старт на „Гласоводителя“ на 29 април инструментът
бе попълнен от над 8 000 човека. Бяха организирани и 3 дебата по теми от инструмента
„Гласоводител” в предаването „Референдум” по БНТ.

 Проект „Ролята на медиите за повишаване на гражданското участие в
обществения живот”
Продължителността на проекта бе е от април 2013 до януари 2014 г. Той бе
финансово подкрепен от Балканския тръст за демокрация и беше изпълнен в партньорство с
Центъра за либерални стратегии. Неговата цел бе да повиши ролята на медиите за засилване
на гражданското участие в обществения живот. В рамките на проекта 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. Изработен беше и аналитичен доклад (policy paper) за политическите изводи от
някои характеристики на медийното покритие на парламентарните избори. Двата доклада
„Парламентарни избори 2013 и ролята на медиите“ и „Политически изводи от някои
характеристики на медийното покритие на избори 2013 в България“ бяха представени пред
широк кръг НПО, медии и други заинтересовани организации на специално организирана
кръгла маса през януари 2014.
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 Проект "Повече жени в европейската политика - повече жени през 2014
година"
Българското училище за политика бе партньор по проекта “Повече жени в
европейската политика, повече жени през 2014“, изпълняван от сдружение „Болкан асист“. В
рамките на този проект между 10 и 14 февруари бяха обучени 20 жени, кандидатки да
участват в политиката и изборите за Европейски парламент. Те бяха излъчени от 11
парламентарни и извънпарламентарни партии. За обучението бе използвана методологията
на училището за интензивно обучение на възрастни. Изработването на програмата, избора
на теми, лектори и модератори, съставянето на подходящи обучителни задачи, както и
цялостната организация на обучението бяха извършени от екипа на училището.

Филантропия и 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 изпълни и се
включи в следните проекти:

 Проект „Насърчаване на филантропията в България 2012 – 2014”
Проектът е двугодишен и продължи до декември 2014 година. Финансира се от
фондация „Чарлз Стюърт Мот”, САЩ. Целта му бе 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 Фред Мълдър и Йожени Харви от The
Funding Network, Цецка Радева от фондация „Светът на Мария, Надежда Савова от мрежата
„Хлебни къщи“, Ива Колева от фондация „Идея в действие“. 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 и
Центъра за настаняване от семеен тип във Велинград, работят за подпомагане на семейства
с репродуктивни проблеми и за построяване на паметник на Дими Паница. В рамките на
годината бяха проведени две обучения за завършили на темата за филантропията и работата
по благотворителни каузи. Завършилите бяха обучавани как да представят по-добре каузите
си, разказвайки своите истории, както и как се планира комуникационна кампания, свързана
с кауза. Организирана бе и специална среща на завършилите с Фред Мълдър и Йожени
Харви от The Funding Network, за да се запознаят в детайли с методологията на дарителските
кръгове. Продължи обогатяването на базата-данни с добри практики от САЩ, Европа и
Русия, като идентифицираните ресурси са в процес на преглед и систематизиране. В края на
годината в електронен формат бе издаден сборникът „Филантропията от първо лице
единствено число“, който съдържа 13 филантропски истории, написани от завършили
Българското училище за политика за каузите, по които те самите работят.
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Събития
За първи път през 2014 година Българското училище за политика „Димитър Паница“
организира две публични лекции на световноизвестни учени по „горещи“ теми на нашето
съвремие. С това бе поставено началото на инициативата на училището да кани в страната
водещи международни експерти, политици и анализатори. Събитията бяха отворени и на тях
присъстваха политици, лидери на общественото мнение, завършили и настоящи участници в
програмите на училището, представители на академичните среди, студенти и ученици,
журналисти. И двете лекции бяха финансирани от фондация „Америка за България“.

 Публична лекция на проф.Джеймс Робинсън „Защо нациите успяват или се
провалят? Поглед към България“
На 20 март зала „Тържествена“ на Централния военен клуб в София не успя да побере
желаещите да чуят лекцията на харвардския професор Джейм Робинсън. Авторът на
бестселъра “Защо нациите се провалят” представи вижданията си, че най-важни за успеха
или провала на една нация са нейните институции и как те са се развивали във времето.
Според него институциите са два вида: инклузивни и екстрактивни, като едните стимулират
развитието, а другите пречат на обществото да постигне благосъстоянието, към което се
стреми. Сред присъстващите на събитието бяха вицепремиерът по икономическото развитие
доц. Даниела Бобева, кметът на София Йорданка Фандъкова, посланици, народни
представители, кметове и общински съветници, представители на водещи неправителствени
организации в България, университетски преподаватели и студенти. В рамките на
посещението си у нас проф. Робинсън имаше поредица срещи с български политически и
граждански лидери. Той разговаря с президента на Република България Росен Плевнелиев,
кмета на София Йорданка Фандъкова, посети Американския университет в България и Нов
български университет, срещна се със студенти и представители на академичната общност.

 Публична лекция на проф.Кристофър Фийлд „Бедствията и климатичните
промени – какво да очакваме?“
На 15 септември професорът по интердисциплинарни изследвания на околната среда
в Станфордския университет Кристофър Фийлд изнесе публична лекция на тема “Бедствията
и климатичните промени - какво да очакваме?” в хотел Шератон, София. Той е
съпредседател на работна група II на Междуправителствената експертна група по
климатични промени към ООН и директор и основател на Катедрата по глобална екология
на Института за наука „Карнеги“. В лекцията си проф.Фийлд очерта проблема с климатичните
промени и неговите решения. Той заяви, че климатичните промени трябва да се разглеждат
като предизвикателство и през призмата на теорията за управление на риска и допълни, че
те влияят върху сигурността в нейните различни аспекти - прехраната на населението,
финансите, околната среда.
Професорът прогнозира, че в следващите 25 години
човечеството вероятно ще похарчи около 100 трилиона долара за инвестиции в адаптацията
към климатичните промени. В рамките на визитата си у нас проф. Фийлд се срещна с
представители на българските институции, неправителствения сектор, бизнеса и медиите.
По време на посещението си той беше придружаван от д-р Катрин Мах.
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 Отворен дебат „Новите други“
Държавната политика по отношение на бежанците беше тема на отворен дебат
между завършили училището за политика, представители на държавната администрация и
заинтересовани страни, който ще състоя на 21 февруари. В дискусията взеха участие
председателят на Държавната агенция за бежанците Николай Чирпанлиев и юристът Щерьо
Ножаров. Николай Чирпанлиев представи пред аудиторията мерките за интеграция на
бежанците в България, а Щерьо Ножаров, който е автор на учебник по бежанско право,
обясни процедурата за получаване на статут “бежанец”. Двамата отговориха на множество
въпроси на представители на неправителствения сектор и академичната общност,
Върховния комисариат по бежанците, както и хора от политическите партии.

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












Модели и добри практики за легитимно гражданско представителство – подаден
пред Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство – одобрение
Изграждане на капацитет на НПО сектора за изработване на Етични кодекси и
система на оценка на служители - подаден пред Програмата за подкрепа на НПО в
България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство –
отрицателен отговор
Съвместни действия за повишаване на осведомеността и активиране на местни
власти и общности за реагиране на и адаптация към климатичните промени подаден пред Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство в
партньорство с ЕкоОбщност – чака се отговор
Насърчаване на гражданското участие на млади роми - подаден пред Програмата за
подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство в партньорство с „Нов път Хайредин“ – чака се отговор
Предизвикателства, променящи живота - подаден пред Програмата за подкрепа на
НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство в партньорство с АГОРА – чака се отговор
Да вдъхновим околните, да направим промяната и да трансформираме обществото
- филантропията като същностна ценност на лидерите - подаден пред фондация
„Чарлз Стюарт Мот“ – одобрен
Българско училище за политика: развитие на ново поколение млади филантропи –
подаден пред „Лодестар“ – одобрен с условие да се намери американски партньор,
който да съфинансира проекта.
Стимулиране на морално етичния дебат и ценности сред завършилите Българското
училище за политика, като основа за ценностна обществена промяна – подаден
пред фондация Америка за България – чака се отговор
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Новата геополитическа реалност като резултат от кризата в Украйна - повратна
точка за целия регион - подаден пред Black Sea Trust в партньорство с училищата от
Украйна, Молдова и Румъния – отрицателен отговор
Борба с енергийната бедност чрез насърчаване на общо разбиране сред всички
заинтересовани страни – подаден пред Европейската комисия в
партньорство с организации от Румъния, Сърбия, Хърватска, Босна и Херцеговина,
Полша, Словения, Гърция, Македония, Черна гора, Албания и Косово – отрицателен
отговор
Изграждане на капацитет сред местните власти в България чрез насърчаване на
техните знания и опит в областта на смекчаване на ефектите от изменението на
климата – подаден пред
Министерство на околната среда, опазване на природата и ядрена сигурност на
Германия – отрицателен отговор
Изграждане на гъвкавост за адаптация към климатичните промени – подаден пред
Програма „Европа за гражданите 2014 -2020“ в партньорство с организации от
Румъния, Унгария и Сърбия – отрицателен отговор
Младите хора срещу младежката безработица – общи действия в България,
Румъния, Сърбия и Гърция. – подаден пред Програма „Европа за гражданите 2014 2020“ – отрицателен отговор

Организационно развитие
 Стратегическо заседание за развитието на Българското училище за политика
„Димитър Паница”
Традиционната програмна среща на Българско училище за политика през 2014 година
се проведе под формата на стратегическо заседание на Управителния съвет. Заседанието се
състоя на 16 юли. Обсъдени 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,
Меглена Русенова, Боряна Димитрова, Христо Иванов и Ирина Алексиева. Част от
предложените идеи бяха отчетени при подготовката на програмата за учебната 2014/2015
година.

 Избор на изпълнителния директор на БУП д-р Ирина Алексиева в Научния съвет
на Световния форум по демокрация
Изпълнителният директор на Българското училище за политика „Димитър Паница“
д-р Ирина Алексиева бе избрана за член на Научния съвет на Световния форум по
демокрация, който се организира от Съвета на Европа всяка година. Съветът, който включва
известни експерти и анализатори от различни държави, заседава периодично, обсъжда
„горещите“ теми от глобалния дневен ред и прави предложения за програмата на форума и
личности, които да бъдат поканени като основни говорители.
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 Стажантски програми
През годината в училището работиха двама стажанти – Никола Константинов и
Робърт Стойковски - студенти по социология от СУ „Климент Охридски. И двамата стажанти
подпомогнаха проучванията за различни теми в Националната програма и участваха 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 2014 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.

4. 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
Организиране и провеждане на среща на завършили училището с представители на The
Funding Network
Подготовка на междинен отчет по проекта, финансиран от фондация „Чарлз Стюарт Мот”
Провеждане на кръгла маса „Ролята на медиите за повишаване на гражданското участие
в обществения живот“ за представяне на анализите „Парламентарни избори 2013 и
ролята на медиите“ и „Политически изводи от някои характеристики на медийното
покритие на избори 2013 в България“
Анализ на политическите позиции и платформи на партиите преди европейските избори
2014
Изработване на дълъг и съкратен списък с твърдения на партиите, свързани с
европейските политики във връзка с изработването на онлайн инструментите
Гласоводител и Гласоследител
Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП
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Февруари 2014


Провеждане на отворен дебат за държавната политика към бежанците „Новите други“ с
участие на завършили училището, представители на държавни институции и
заинтересовани страни
 Провеждане на курс 3 от Националната програма 2013/2014 – 29.01- 02.02, Правец
 Провеждане на среща на завършили училището по темата за дарителските кръгове с
участие на Фред Мълдър и Йожени Харви
 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
 Подготовка и провеждане на обучение на 20 жени от 11 парламентарни и
извънпарламентарни партии за предстоящите избори на Европейски парламент
 Провеждане на пресконференция по проекта „Модели и добри практики за легитимно
гражданско представителство”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на
НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
2009-2014 г.
 Подготовка на отчет по проекта „Ролята на медиите за повишаване на гражданското
участие в обществения живот“, финансиран от BTD
 Анализ на политическите позиции и платформи на партиите преди европейските избори
2014
 Изработване на дълъг и съкратен списък с твърдения на партиите, свързани с
европейските политики във връзка с изработването на онлайн инструментите
Гласоводител и Гласоследител
 Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП
Март 2014


Подготовка и провеждане на публична лекция на проф.Джеймс Робинсън „Защо нациите
успяват или се провалят? Поглед към България.“
 Изработване на обучителните задачи за курса и тестовете за проверка на знанията за
четвъртия курс от Националната програма
 Провеждане на курс 4 от Националната програма 2013/2014 „България в ЕС – принципи
на доброто управление” – 12 -16 март, Правец
 Подпомагане на организацията на благотворителна вечер на випуск 2014
 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 политическите позиции и платформи на партиите преди европейските избори
2014
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Изработване на дълъг и съкратен списък с твърдения на партиите, свързани с
европейските политики във връзка с изработването на онлайн инструментите
Гласоводител и Гласоследител
Представяне на работата по Гласоводителя пред участниците в Националната програма
Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП

Април 2014










Анализ на провеждането на Националната програма 2013/2014 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 2013/2014
Анализ и обобщение на груповите домашни работи на участниците от НП 2013/2014
Провеждане на три обучения за завършили на тема „Техники за медийно присъствие“ и
„Стил, етикет и протокол“ в рамките на проекта, финансиран от фондация „Америка за
България“
Провеждане на обучение за завършили на тема „Имало едно време … или пътят до
каузата чрез история” по филантропския проект, финансиран от фондация „Чарлз Стюърт
Мот“
Публично обявяване и официално стартиране на „Гласоводител“ за европейските избори
Участие в подготовката и излъчване на дебат в предаването на БНТ „Референдум“ по
теми от „Гласоводителя“
Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП

Май 2014



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
 Подготовка на Лятна академия за развитие на демокрацията чрез културна дипломация
с участници от България, Тунис и Мароко
 Участие в подготовката и излъчване на 2 дебата в предавания на БНТ „Референдум“ по
теми от „Гласоводителя“
 Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП
Юни 2014




Провеждане на Лятна академия за развитие на демокрацията чрез културна дипломация
с участници от България, Тунис и Мароко – 4-8 юни 2014 г., Правец
Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП
Обобщение на резултатите от ползването на Гласоводителя
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Юли 2014







Стратегическо заседание на УС на Българското училище за политика
Подготовка на Националната програма 2014/2015 въз основа на резултатите от
стратегическото заседание
Изработване на анализ с оценка заа Националната програма 2013/2014
Събиране на кандидатурите за участие в Национална програма 2014/2015
Подготовка на обучение „Избори и демокрация“ в Тунис
Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП
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 проектопрограми за четирите курса на Националната програма 2014/2015
година
Подготовка на публична лекция на проф.Кристофър Фийлд на тема: Климатичните
промени – какво да очакваме?“
Подготовка на обучение „Избори и демокрация“ в Тунис
Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП

Септември 2014







Провеждане на обучение „Избори и демокрация“ в Тунис, 8-12 септември 2014 г.,
Хамамет
Участие в среща на партньорите на Тунизийското училище за политика
Провеждане на проучване на обучителните нужди на политически и граждански лидери
по време на посещение на екип на БУП в Мароко
Публична лекция на проф.Кристофър Фийлд на тема: Климатичните промени – какво да
очакваме?“ – 15 септември 2014г.
Провеждане на входни тестове и интервюта с кандидатите за участници в Националната
програма
Събиране на филантропски истории за книгата „Филантропията от първо лице
единствено число“
Октомври 2014







Провеждане на входни тестове и интервюта с кандидатите за участници в Националната
програма
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
Заседание на Консултативния съвет
Подготовка и провеждане на обучение на завършили на тема „Планиране на
комуникационна кампания“ по проекта, финансиран от фондация „Чарлз Стюърт Мот“
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Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП
Събиране и редактиране на филантропски истории за книгата „Филантропията от първо
лице единствено число“

Ноември 2014












Участие в Световния форум по демокрация в Страсбург
Провеждане на курс 1 от Националната програма 2014/2015 „Лидерство, организация,
комуникация”
Анализ на тестовете за знания и анкетните карти за обратна връзка от първия курс
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
Провеждане на специален филантропски панел в Националната програма
Подписване на Тригодишна рамка за сътрудничество с Гражданското училище за
политически науки – в Мароко, по време на Световния форум по демокрация в Страсбург
Подготовка на матрица за обучителната програма на Гражданското училище за
политически науки в Мароко
Подготовка на въпросник за изследване на практическата приложимост на знанията от
обучението „Избори и демокрация“ в Тунис и разпращане на въпросника.
Събиране и редактиране на филантропски истории за книгата „Филантропията от първо
лице единствено число“
Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП

Декември 2014














Провеждане на курс 2 от Националната програма 2014/2015 „Регионално развитие и
местно самоуправление”
Изготвяне на аналитичен доклад по проблема с регионалната сигурност през призмата на
кризата в Украйна и събитията в Близкия Изток и интегриране на специален панел по
темата в курс 2 на Националната програма
Дискусия в рамките на Националната програма по проблема с регионалната сигурност
Анализ на тестовете за знания и анкетните карти за обратна връзка от първия курс
Провеждане на обучение на представители на Мароканското училище за политика в
рамките на курс 2 от Националната програма
Подготовка на 3 програми за обучение на Гражданското училище за политически науки в
Мароко
Анализ на обучителните нужди на политическите партии в Мароко с цел създаване на
механизъм за работа с партиите и включването им в обучителните програми на ГУПН
Подготовка на отчет за Съвета на Европа за Националната програма
Подготовка на отчет за Съвета на Европа по проекта „Рискове пред регионалната
сигурност“.
Провеждане на традиционната среща на завършилите и дипломиране на випуск 2014
Публикуване на книгата „Филантропията от първо лице единствено число“
Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП
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5. Профил на участниците в Националната програма
В настоящия курс на Националната програма (2014/2015) участват 40 политически и
граждански лидери, от които 21 са мъже и 19 – жени. Процентното съотношение мъже –
жени е 47,5 към 52,5 процента. Съотношението между участниците от София и тези от
страната е 62,5% към 37,5%. 20 % от участниците в курса са на изборни длъжности, 25 % са
представители на администрацията и 30 % - активисти на парламентарно представени
партии. 25 % са хора от неправителствения сектор. Съотношението между партийна и
гражданска квота е 67,5% към 32,5 процента.
Съотношение между жени и мъже в националната програма

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

Съотношение между партийна и гражданска квота
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6. Основни насоки и програма за дейностите през 2015 година
През 2015 година екипът на Българското училище за политика ще продължи да работи
в няколко основни направления: осъществяване на националната програма „Управленски
умения“, реализация на обучителни програми и проекти в държавите от Южното
Средиземноморие и в страните от Източното партньорство, различни дейности в сферите на
гражданското участие, филантропията и зелените политики.

 Национална програма „Управленски умения“
И през учебните 2014/2015 и 2015/2016 година Националната програма „Управленски
умения” ще се провежда по метода за интензивно обучение на възрастни, съчетавайки
теоретични занятия и практически упражнения, предоставянето на знания и възпитаването
на групи умения. Ще бъдат разглеждани теми от сферата на политическия мениджмънт,
доброто управление, публичните политики на европейско, национално и регионално
равнище. Програмата ще включва и ад-хок теми по важни за България и света проблеми.
Предвижда се обучение в 6 групи умения: интегративни, комуникативни, работа в екип,
водене на преговори и управление на конфликти, анализ и работа с политически документи,
умения за участие в дебати.
В рамките на календарната 2015 година ще бъдат извършени следните основни
дейности:
 Провеждане на два курса от учебната 2014/2015 година
 Осъществяване на процедура по подбор на участниците и участие в Световния
форум по демокрация в Страсбург.
 Анализ и оценка на Национална програма 2014/2015 и подготовка на новата
Национална програма 2015/2016
 Провеждане на стратегическо заседание на УС на Българското училище за
политика,
 Подбор на участниците в учебната 2015/2016 година
 Определяне на новите теми, които ще залегнат в програмата, и разработването
на нови обучителни задачи
 Начало на Националната програма 2015/2016 и провеждане на първите два курса
от програмата
 Провеждане на серия дебати в рамките на Националната програма
 Периодично отчитане на проектите, по които се финансира отделни дейности от
програмата, пред Съвета на Европа.



Регионални програми

Училището се продължи да си сътрудничи с Тунизийското училище за политика и
Гражданското училище за политически науки в Мароко и да разширява мрежата си от
партньори в Северна Африка. Ще се търсят възможности и за задълбочаване на
сътрудничеството със страните от Източното партньорство, включително с училищата по
политически науки в Молдова и Украйна, както и с други училища, принадлежащи към
Мрежата под егидата на Съвета на Европа, като училището в Румъния.
През 2015 година ще продължи работата по проекта „Подпомагане създаването на
многопартиен диалог във време на преход: обмяна на опит между България и Мароко»
(2014-2015 г.), в рамките на който ще бъде:
 Изработен план за действие за работа на ГУПН с политическите партии
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 Проведено обучение на представители на мароканското училище с акцент върху
мултипартийния диалог
 Изработен наръчник за обучение по теми, свързани с демократичното развитие и
политическите партии
Ще бъде реализиран и проектът „Овластяване на жените – активни участнички в
политиката и процеса на вземане на решения в Мароко“, финансиран от Международната
организация на франкофонията. Предвидени са няколко основни дейности:
 Документално изследване на участието на жените в политическия и обществения
живот в Мароко
 Проучване на неправителствените организации, работещи в сферата на участието
на жените в политически живот, на женските крила на политическите партии и
медиите с фокус върху проблемите на жените
 Организиране на фокус-група с цел да се очертаят основните пречки пред
гражданското и политическо участие на жените в Мароко
 Анализ на предизвикателствата пред активното включване на жените в
обществения и политически живот с цел изработване на план за действие за
овластяването им.



Гражданско участие

Приоритет в работата на училището ще продължат да бъдат гражданското участие и
повишаване на избирателната активност. Екипът ще съсредоточи усилията си върху
усъвършенстване на някои от формите за гражданско участие и гражданския контрол,
повишаване на прозрачността на управленските решения и отчетността пред гражданите.
Стремежът е училището да разшири целевите групи, с които работи, като освен с
неправителствените организации на национално равнище, да реализира дейности с
общностни, ромски и младежки лидери.
Екипът ще продължи работата по проекта „Модели и добри практики за легитимно
гражданско представителство“, финансиран от Програмата за подкрепа на
неправителствените организации в България, подкрепена от финансовия механизъм на
ЕИП. В рамките на годината ще бъдат извършени следните основни дейности:
 Проучване на практиките в България и изработване на анализ на съществуващите
консултативни органи и интернет форми за гражданско консултиране
 Проучване и анализ на практиките за консултиране и функциониране на
консултативни органи и на интернет форми за граждански консултации в 10
европейски страни
 Изработване на модели за консултативни органи, които биха могли да се
използват в България
 Провеждане на конференция с цел популяризиране на изводите от двата анализа
и изведените модели, както и споделяне на опит от чуждестранен говорител
 Изработване на практически наръчник със стъпки как да се създават подобни
консултативни органи
 Създаване на база данни с добри практики за консултативни органи и онлайн
форми на граждански консултации

 Филантропия
Филантропията ще продължи да бъде в сърцевината на дейността на Българското
училище за политика „Димитър Паница“. Екипът на училище ще постави акцент върху
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дарителството като лична ангажираност на участниците и завършилите програмите ни, ще
подпомага гражданските и политическите лидери с информация, знания и конкретни умения
за работа по обществено значими каузи, ще поставя на публично обсъждане проблемите и
предизвикателствата, с които се сблъсква филантропията у нас. Съвместно с други
организации ще обсъжда идеи и възможности за конкретни политики, които да улеснят
процеса на даряване.
През 2015 година ще продължи практиката всеки випуск от Националната програма
да избира своя кауза и да организира благотворителна вечер, с която подкрепя нейното
осъществяване.
Училището ще работи по проекта „Да вдъхновим околните и променим обществото –
филантропията като ключова ценност на лидерите“, като ще осъществи няколко основни
дейности:
 Създаване на Клуб на филантропа с цел обмен на идеи и експертиза между
завършилите БУП, които работят по филантропски каузи
 Извършване на проучване на обучителните нужни на завършилите, които се
занимават с дарителство, и измерване на ангажираността на завършилите по
темата за филантропията
 Провеждане на две обучения, свързани с филантропията
 Организиране на периодични срещи, дискусии или сесии за консултиране с
водещи филантропи
 Провеждане на Калейдоскоп на филантропските каузи
 Организиране на специални панели за дарителството в Националната програма
 Създаване на специално онлайн пространство по темата за филантропията на
сайта на БУП
 Събиране на истории за индивидуални филантропски каузи и участие в
инициативите на Bolder Giving и тяхната глобална библиотека с филантропски
истории

 Зелени политики
Българското училище за политика „Димитър Паница” ще продължи да е активно
ангажирано с работа в сферата на климатичните промени, енергийните политики и
предизвикателствата, които те поставят. Акцент в работата ни ще бъде информираният дебат
за климатичните промени и пътя към устойчиви решения на проблемите с климата. Чрез
дейността си училището ще стимулира диалога между всички заинтересовани страни, като
провежда форуми, кръгли маси и дискусии, обсъжда политики за зелен икономически
растеж и енергийна ефективност.
През 2015 година ще бъде организирана публична лекция на известен експерт по
климатичните промени, която ще бъде подкрепена финансово от Посолството на Федерална
република Германия у нас.
Екипът на училището ще подпомогне и серия инициативи на Посолството на
Република Франция, свързани с предстоящата 21 климатична конференция в Париж COP 21.
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7. План за дейностите през 2015 година
Януари 2015













Подготовка на курс 3 от Националната програма 2014/2015 – 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
Разработване на концепция за Калейдоскопа на филантропските каузи и събиране на
индивидуални филантропски истории от завършили и участници в настоящата
Национална програма
Проучване на практиките на консултативни съвети и интернет форми за граждански
консултации в 10 европейски страни
Анализ на резултатите от проучването на практическата приложимост на знанията от
обучението „Избори и демокрация“, проведено в Хамамет, Тунис, и подготовка на
доклад с препоръки за бъдещи дейности
Подготовка на финален отчет по проекта „Насърчаване на филантропията в България
2012-2014“, финансиран от фондация „Чарлз Стюарт Мот”
Подготовка на финален отчет по проекта „Свързване на експертността на гражданското
общество, бизнеса, изследователи и млади политически лидери“, финансиран от
фондация „Америка за България“
Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП

Февруари 2015
 Провеждане на курс 3 от Националната програма 2014/2015 „ Национални приоритети и
национални решения“ – 5-8 февруари, Луковит
 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
 Изработване и изпращане на специален инфопакет за политическата комуникация на
участниците в обучението в Хамамет, Тунис
 Подготовка на концепция за бъдещи дейности в Тунис
 Работно посещение в Мароко в изпълнение на проект „Подпомагане създаването на
многопартиен диалог по време на преход: споделяне на опит между България и Мароко“
 Провеждане на Калейдоскоп на филантропските каузи
 Проучване и анализ на европейските практики за консултиране и функциониране на
консултативни 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 ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП
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Март 2015
















Изработване на обучителните задачи за курса и тестовете за проверка на знанията за
четвъртия курс от Националната програма
Подпомагане на Випуск 2015 за организацията на благотворителната вечер
Провеждане на курс 4 от Националната програма 2014/2015 „България в ЕС – принципи
на доброто управление” – 26 -29 март, Луковит
Провеждане на благотворителна вечер на випуск 2015
Обучение на четирима представители на Гражданското училище за политически науки –
Мароко за изграждане на капацитет за работа с политическите партии.
Срещи на депутати от Народното събрание и Европейския парламент, завършили БУП, с
представителите на ГУПН - Мароко
Посещение на г-н Хакан Алтънай, изпълнителен директор на Европейското училище по
политика в Истанбул, за участие в курс 4 на Националната програма
Проучване и анализ на европейските практики за консултиране и функциониране на
консултативни органи и на интернет форми за граждански консултации
Създаване на база данни с добри практики за консултативни органи и онлайн форми на
граждански консултации
Разработване на концепция и план за работа на Клуба на филантропа
Изготвяне на предложение за проект за овластяване на уязвими групи, с който се
кандидатства пред Отворено общество – Будапеща
Изготвяне на предложение за проект за обучение на народни представители от
Афганистан, съвместно с Дипломатическия институт към МВнР
Изготвяне на предложение за проект за съвместно обучение на представители на
България, Украйна, Молдова и Румъния, съвместно с Дипломатическия институт към
МВнР
Изготвяне на проектно предложение за Лятна академия с участието на завършили
училищата за политически науки в България, Тунис и Мароко
Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП

Април 2015










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 2014/2015 от екипа на училището и
модераторите на работата в малки групи
Анализ на обратната връзка от 4-те курса от НП
Подготовка на отчет за семинара за Съвета на Европа
Участие в партньорска среща на Тунизийското училище за политика
Изработване на наръчник за обучение на представители на политическите партии в
Мароко
Извършване на документално изследване на участието на жените в политическия и
обществения живот в Мароко
Изработване на модели за консултативни органи и интернет форми за гражданско
консултиране
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Създаване на база данни с добри практики за консултативни органи и онлайн форми на
граждански консултации
Проучване сред завършилите БУП за ангажираността им с филантропски каузи и
изследване на обучителните им нужди, свързани с благотворителната им дейност
Създаване на специално онлайн пространство по темата за филантропията на сайта на
БУП
Подготовка на конференция за климатичните промени и интелигентния транспорт
съвместно с Посолството на Република Франция
Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП

Май 2015











Анализ и оценка на индивидуалните домашни работи на участниците от НП 2014/2015
Анализ и обобщение на груповите домашни работи на участниците от НП 2014/2015
Стартиране на подбора за участие в Национална програма 2015-2016
Организиране и провеждане на конференция „Модели и добри практики за легитимно
гражданско представителство“
Подготовка на Наръчник със стъпки как да се създават консултативни органи
Създаване на база данни с добри практики за консултативни органи и онлайн форми на
граждански консултации
Провеждане на конференция за климатичните промени и интелигентния транспорт
съвместно с Посолството на Република Франция
Провеждане на еднодневно обучение за завършили по темата за филантропията
Извършване на документално изследване на участието на жените в политическия и
обществения живот в Мароко
Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП

Юни 2015







Изработване на индивидуалните профили на участниците в Националната програма въз
основа на данните, получени при прилагане на Системата за оценка на резултатите от
обучението
Финализиране на база данни с добри практики за консултативни органи и онлайн форми
на граждански консултации
Издаване на наръчник „Как и защо да създадем консултативен съвет?“
Проучване на неправителствените организации, работещи в сферата на участието на
жените в политически живот, на женските крила на политическите партии и медиите с
фокус върху проблемите на жените в Мароко
Среща между завършили БУП, работещи по филантропски каузи
Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП
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Юли 2015






Подготовка на Националната програма 2015/2016
Проучване на неправителствените организации, работещи в сферата на участието на
жените в политически живот, на женските крила на политическите партии и медиите с
фокус върху проблемите на жените в Мароко
Среща на завършили БУП с водещи филантропи
Подготовка на отчет по проекта „Модели и добри практики за легитимно гражданско
представителство“ по Програмата за подкрепа на НПО, финансирана от Финансовия
механизъм на ЕИП
Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП
Август 2015






Обработка на информацията за кандидатите за Националната програма 2015/2016година
Изработване на методология за фокус група за основните предизвикателства пред
участието на жените в обществения и политическия живот в Мароко
Изготвяне на матрица за знанията и уменията за НП 2015/2016
Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП
Септември 2015








Подготовка на курс 1 от Националната програмата 2015/2016 - 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
Провеждане на входни тестове и интервюта с кандидатите за участници в Националната
програма
Провеждане на фокус група за основните предизвикателства пред участието на жените в
обществения и политическия живот в Мароко
Среща на завършили БУП с водещи филантропи
Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП
Октомври 2015








Провеждане на публична лекция на известен експерт по климатичните промени,
съвместно с Посолството на Федерална република Германия у нас.
Провеждане на курс 1 от Националната програма 2014/2015 „Лидерство, организация,
комуникация”
Анализ на тестовете за знания и анкетните карти за обратна връзка от първия курс
Подготовка на отчет за Съвета на Европа
Обработка на резултатите от фокус групата в Мароко и изготвяне на анализ за основните
предизвикателства пред участието на жените в обществения и политическия живот
Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП
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Годишен отчет за дейността: 1 януари – 31 декември 2014г.

Ноември 2015







Участие в Световния форум по демокрация в Страсбург
Подготовка на курс 2 от Националната програмата 2015/2016 - 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
Провеждане на обучение за завършили БУП в сферата на филантропията
Среща-дискусия за завършили БУП по „гореща“ тема
Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП
Декември 2015






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

8. Финансово състояние през 2014 г.
Фиг. 1. Приходи по направления
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Годишен отчет за дейността: 1 януари – 31 декември 2014г.
Фиг.2. Приходи по фондове

Фиг.3. Разходи по бюджетни пера
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