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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 подпомага създаването на общност от 
граждански и политически лидери с активна позиция в националния, общоевропейския и 
глобален политически и обществен живот, водени от съвременни демократични ценности 
като плурализъм, толерантност и информиран дебат. 
 
Организацията работи за постигането на следните цели:  
 

 Да осигурява възможност на млади политически и граждански лидери от целия спектър 
заедно да обсъждат проблемите от дневния ред на обществото ни и да търсят техните 
решения; 

 Да обогатява познанията им за основните принципи на доброто управление и 
практическите измерения на демократичния процес; 

 Да издига равнището на уменията им за създаване, осъществяване и оценка на 
въздействието на публични политики;  

 Да насърчава прозрачността при вземането на управленски решения и активното 
включване на гражданските организации в процеса; 

 Да развива у младите лидери способности за диалог с различни групи от обществото и 
умения за включване в публични дебати; 

 Да изгражда разбиране за смисъла на участието в политическия и гражданския 
живот и на свободния обмен на идеи.  

 
Основната задача на екипа на Българското училище за политика за 2015 г. бе да следва 
неотклонно мисията на училището и да осигурява устойчивост на организацията: 
дългосрочно финансиране, повишаване капацитета на служителите и засилване на 
международния авторитет на училището.  
 

2. Програми, проекти и събития 
 
През 2015 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, 
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общински съветници, представители на държавни институции, областни администрации, 
лидери на неправителствени организации, представители на бизнеса и медиите.   

През 2015 година дейностите по националната програма бяха финансирани от Съвета 
на Европа и със собствени средства. Два от семинарите за учебната 2014/2015 година се 
състояха в Луковит, а два от семинарите за учебната 2015/2016 година се проведоха в 
Правец.  

Учебна 2014/2015 година  

 курс 3 - „Национални приоритети и национални решения” -  5 - 8 февруари 2015 

 курс 4 - „България в Европейския съюз: принципи на доброто управление” – 26 - 29 март 
2015 

 
Учебна 2015/2016 година 

 курс 1 – „Лидерство, организация и комуникация” – 12 – 15 ноември 2015 

 курс 2 – „Регионално развитие и местно самоуправление” – 18 - 21 декември 2015 
 
Учебната 2014/2015 година, в която участваха 40 политически и граждански лидери 

завърши успешно през март 2015 година. Участниците получиха сертификатите си на 
специална церемония на 11 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. Специално място в курсовете бе 
отделено за изграждане 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 28 март се проведе и станалата традиционна 
благотворителна вечер, на която бяха събрани 12 500 лева. Каузата на Випуск 2015 е 
„Изграждане на мрежа за подкрепа на хора с онкологични заболявания”, а събраните 
средства са предназначени за изграждане на онлайн платформа, която да дава медицинска 
информация, мнения на лекари и да разказва истории на хора, които се борят с рака. 
 И през 2015 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 21,45%. При входните тестове общите резултати на групата са 64,64%, а 
на изходните тестове – 86,09%. Бяха изработени профили на участниците с техните силни 
страни и областите, в които могат да се развиват.  
 Двадесет и един млади политически и граждански лидери от Националната програма 
на Българското училище  за политика участваха в Световния форум по демокрация от 18 до 
20 ноември в Страсбург. Събитието, чиято основна тема бе „Свобода и контрол – 
демократичният отговор“,  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, Украйна, Азербайджан, Албания, Беларус, 
Тунис, Мароко, Гърция, Турция и Вишеградското училище.  
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Форумът бе открит от генералния секретар на Съвета на Европа Турбьорн Ягланд. 
Дискусиите в различните лаборатории се съсредоточиха върху това къде да е балансът 
между мерките за сигурност и гражданските свободи. 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“ 
участваха в двустранна среща с представителите на Македонското училище по публични 
политики, с които обсъдиха проблемите, пред които са изправени двете държави по 
отношение на бежанската вълна. Участниците от Българското училище за политика посетиха 
Европейския съд по правата на човека, където разговаряха с българския съдия Йонко Грозев. 
Те се срещнаха и с постоянния представител на България в Съвета на Европа Катя Тодорова, 
която представи приоритетите на България за председателството на Съвета на Европа.  

По време на Световния форум по демокрация Българското училище за политика се 
включи в организацията на лаборатория, посветена на миграционните процеси в Европа. 
Лабораторията бе модериран от д-р Ирина Алексиева, директор на Българското училище за 
политика. В нея участваха  Герт Вестервеен, представител на Агенцията на ООН за бежанците 
в Европейските институции в Страсбург, Любица Вренцев, програмен директор на Гръцкото 
училище за политика и Хурия Еслами, представител на Националната комисия по човешки 
права в Мароко, д-р Ахмед Дрис, директор на Тунизийското училище за политика. 
Българският лектор в лабораторията бе  Деница Боева, завършила Националната програмата 
програма на БУП през 2015 и Лятната академия за развитие на демокрацията в Евро-
средиземноморския регион през 2015, която се провежда в България и включва завършили 
от училищата в България, Тунис и Мароко. В рамките на дискусията Деница Боева представи 
изводите и предложенията на участниците в Лятната академия, включени в общ финален 
документ за сигурността в Евро-средиземноморския регион. Тя разказа за 5-дневните усилия 
на 17-те участника от  Академията и представи техния анализ на ситуацията по отношение на 
сигурността, основните рисковете пред региона, мерките, които трябва да се предприемат, 
за да намалят тези рискове, както и визията за региона, ако предложените мерки бъдат 
осъществени.  

Успешно започна и учебната 2015/2016 година, като при подбора на участниците за 
едно място се бориха 2 кандидати. Началото на учебната година бе на 12 ноември, а до края 
на 2015 г. се състояха  два от семинарите: „Лидерство, организация и комуникация” (12-
15.11.2015) и  „Регионално развитие и местно самоуправление” (18-21.12.2015). Семинарите 
бяха четиридневни.   

Традиционно в програмата се спазваше балансът между лекции и практически 
занимания, между предоставянето на знания и обучението в умения. Въведени бяха нови 
теми като политики, насочени към децата. Специални гости в обучителните модули бяха г-н 
Росен Плевнелиев, президент на Република България, и г-жа Цецка Цачева, председател на 
Народното събрание. В курсовете от учебната 2015/2016 година участниците в програмата 
търсиха практически решения в 2 сфери:  реформа в съдебната система и стратегическа 
визия за развитие на енергетиката у нас. По темите бяха изработени и групови домашни 
работи. През 2016 година предстои груповата домашна работа за повишаването на 
качеството на висшето образование и връзката му с пазара на труда. Прилага се системата за 
оценка на резултатите от обучението. Предстои и обсъждане на програмата и всички нейни 
елементи, чиято цел е да бъдат дадени препоръки за нейното оптимизиране.  
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Регионални програми 
 

 
 Лятна академия за развитие на демокрацията в Евро-средиземноморския 

регион 
Лятна академия за развитие на демокрацията в Евро-средиземноморския регион се 

проведе от 2 до 7 юни в хотел Силвър Хаус в София.  Тя бе подкрепена финансово от Южна 
програма 2 „Към укрепено демократично управление в Южното Средиземноморие” (2015-
2017), която е финансирана от Европейския съюз и се реализира от Съвета на Европа.  

Академията се проведе за втора поредна година. Тя е съвместна инициатива на 
Българското училище за политика „Димитър Паница“, Гражданското училище по 
политически науки в Мароко и Тунизийското училище за политика Българското училище за 
политика. Нейната цел е да подкрепи протичащите демократични реформи в Южното 
Средиземноморие чрез споделянe на опит и сътрудничество между активни участници в 
политическия живот на държавите от региона и ЕС.  Водещата тема на Лятната академия 
през 2015 беше „Сигурност и култура”. Форумът бе открит от вицепрезидента Маргарита 
Попова, а сред лекторите бяха министърът на външните работи Даниел Митов, заместник-
генералният секретар на Съюза на Средиземноморието Делфин Борион, координаторът на 
Южна програма 2 Христо Христов, генералният секретар на международната Федерация по 
човешките права Амина Буаяш, регионалният директор за Западна Азия и Северна Африка в  
International IDEA Шейна Кайзер и др.  

Целта бе участниците да насочат вниманието си към общите предизвикателства пред 
сигурността на региона, като вземат предвид географската близост и културните връзки на 
Европа и Северна Африка. В продължение на шест дни 17 участника от трите страни  – 
представители на политическите партии и на неправителствения сектор, се обучаваха по 
теми, свързани с демокрацията и сигурността, 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 – анализ на ситуацията по отношение на 
сигурността в  Евро-средиземноморския регион, рисковете пред региона, мерките, които да 
намалят рисковете, както и как би изглеждал регионът в бъдеще, ако тези мерки бъдат 
осъществени.  

 
 Мароко 
 

Проект «Подпомагане създаването на многопартиен диалог във време на 
преход: обмяна на опит между България и Мароко» (2014-2015 г.) 

 
Изпълнението на проекта „Подпомагане създаването на многопартиен диалог във 

време на преход: обмяна на опит между България и Мароко” започна през 2014 година и 
продължи до края на юли 2015 година. Неговата цел бе да се подпомогне изграждането на 
активен диалог между политическите партии и гражданското общество в Мароко, а 
партньор в осъществяването му е Гражданското училище за политически науки в Мароко. 
Проектът бе финансиран от фондация „Робърт Бош“. 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.  През 2015 година БУП 
разработи план за действие в 5 основни стъпки, които да подпомогнат мароканското 
училище в комуникацията с партиите в страната. В рамките на посещение в Мароко 
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изпълнителния директор на БУП и координаторът на проекта проведоха поредица от среща 
с високопоставени представители на 6-те парламентарни и 4 извънпарламентарни партии, 
както и фокус-група с 25 участника - политици, избрани на местно ниво, завършили 
Гражданското училище за политически науки и Лятната академия за развитие на 
демокрацията в района на Средиземноморието, както и членове на Научния съвет към 
Гражданското училище за политически науки в Мароко. Целта бе да се представят 
резултатите от проучването на обучителните нужди на младите политически и граждански 
лидери, да се обсъдят механизмите за сътрудничество между партиите и Гражданското 
училище за политически науки в Мароко, както и предложенията за критерии, по които те да 
бъдат включвани в програмите на училището.  По време на работното посещение бяха 
проведени и срещи с Дрис Ел Язами, президент на Националния съвет по човешки права, и 
Мустафа Кхалфи, министър на комуникациите и говорител на правителството. Екипът по 
проекта изработи специален наръчник по теми, свързани с мултипартийната демокрация, 
демократичните ценности, държавното управление и публичните политики, регионалното 
развитие и местното самоуправление. Наръчникът съдържа и материали за различни умения 
– комуникационни, водене на преговори, решаване на конфликти. Четирима марокански 
експерти – от екипа и Научния съвет към ГУПН посетиха България и участваха в интензивно 
обучение с акцент върху инструментариума за създаване на среда за многопартиен диалог и 
диалог между партиите и всички заинтересовани страни. Проектът бе високо оценен от 
финансиращата организация. 
 

 Проект „Овластяване на жените – активни участнички в политиката и процеса 
на вземане на решения в Мароко (2015г.)“ 
 

Независимо че законодателството в Мароко въвежда квоти за участие на жените в 
органите на законодателната и изпълнителната власт, пред активното им включване в 
обществено-политическия живот все още стоят редица предизвикателства. Затова и целта на 
проекта „Овластяване на жените – активни участнички в политиката и процеса на вземане на 
решения в Мароко" бе да подкрепи жените, които вече са тръгнали по този път и да им 
вдъхне увереност за важността на тяхното участие. Проектът бе финансиран от 
Международната организация на франкофонията. Направено бе документално проучване на 
женското участие в политическия и обществения живот,  въз основа на статистиката и 
изследвания и анализи на марокански и международни организации. Едновременно с това 
бяха определени организациите, които работят в сферата на женското участие – 
неправителствени сдружения, женски крила на политически партии, медии. Целта бе техни 
представители да бъдат включени във фокус-група, която да верифицира и допълни 
изводите от направеното изследване. Кръглата маса се проведе на 9 октомври 2015 г. в 
Рабат и в нея се включиха 25 представители на неправителствени организации за защита 
правата на човека и на женските и младежки крила на основните политически партии. 
Специални гости на събитието и активни участници в дискусията бяха и посланиците на 
България, Сърбия, Румъния и Португалия в Кралство Мароко.  Изводите от обсъждането бяха 
включени в окончателния текст на проучването с цел той до послужи като база за анализ на 
обучителните нужди на жените – активни участнички в процеса на вземане на решения, за 
определяне на знанията и уменията, които са им необходими, както и за планиране на 
обучения за тях, отговарящи на техните потребности.   
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Програма за работа със завършилите Българското училище за политика 
 

През годината екипът на БУП продължи да поддържа интензивни контакти с 
общността на завършилите. 

 

 Проект „ Стимулиране на дебат между завършилите Българското училище за 
политика“ 

Проектът “Стимулиране на дебат между завършилите Българското училище за 
политика” започна през юни 2015 и ще продължи до март 2017 година. Той се осъществява с 
финансовата подкрепа на фондация „Америка за България”. Основните дейности са 
свързани с проучване на промените в обществено-политическата среда в България и 
дефицитите на демокрацията у нас през призмата на възприятията на завършилите 
Българското училище за политика – млади политически и граждански лидери от 
парламентарно-представените партии и водещи неправителствени организации, 
представители на съдебната власт, бизнеса и медиите. Въз основа на резултатите от 
проучването ще бъдат определени три ключови проблеми области за страната, които ще 
бъдат анализирани и ще бъдат предложени мерки за преодоляване на дефицитите. 
Анализите ще послужат като база за качествени промени в програмата за работа със 
завършилите Българското училище за политика и в Националната програма.  

За осъществяване на изследването за състоянието на демокрацията у нас беше 
разработена  специална методология, обединяваща опита на международната 
неправителствена организация International IDEA и практиките на авторитетни 
международни индекси, измерващи промяна в обществено-политическата среда или нейни 
компоненти. Разработена и тествана бе анкетна карта за изследване на възприятията на 
завършилите за обществено-политическата среда и основните играчи, както и карта с 
хипотези, които ще се тестват през фокус-групи. Направен бе и анализ на досегашната 
работа на БУП със завършилите, като основа за изработване на нова, цялостна програма за 
продължаващо обучение и за непрекъснат диалог по важните теми в обществото ни.  

 

 Клуб на филантропа, обучения за завършилите, участие в международни прояви 
През 2015 година бе създаден Клуб на филантропа, в който завършилите БУП 

поддържат непрекъснат контакт в специална фейсбук група – обсъждат каузите си, обменят 
идеи и добри практики, търсят съмишленици и подкрепа. Клубът има специална интернет 
страница, където участниците споделят своите филантропски истории, както и полезни 
материали по темата за филантропията. Членовете му проведоха и две дискусии, в едната от 
които специален гост бе Ива Колева от фондация „Идея в действие“.   

Българското училище за политика „Димитър Паница“ организира и две обучения за 
завършилите, които бяха фокусирани върху изграждането на лидерски умения и култура на 
филантропия. Обученията са част от политиката на училището за продължаващо обучение и 
тесни връзки с общността от завършили. Обученията бяха финансирани от фондация „Чарлз 
Стюърт Мот“ и в тях участваха 20 завършили от различни випуски на училището.  

На 13 юни се състоя обучението „Продавачи на добро – обучение за атрактивно 
презентиране на каузи“ с лектор Михаил Стефанов, а на 31 октомври „Как да направим 
медиите наши партньори“ с водещ Мария Чернева.  

Продължи практиката завършили училището да се включват в международни 
семинари, заедно с представители на останалите училища по политически науки към Съвета 
на Европа. Двама завършили от випуски 2014 и 2015 участваха във Втория международен 
семинар за завършили училищата, който се проведе на 25 и 26 юни в Сараево, а темата беше 
„Защита на демокрацията, свободата и човешкото достойнство от вътрешните и външните 
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заплахи". Други двама завършили от випуски 2010 и 2014 взеха участие във форума „В 
търсене на изгубения универсализъм“, който се състоя на 28 и 28 октомври в Берлин.  

Специалният координатор за работа със завършилите продължи да 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 11 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.   

 
 
 

Проекти 
 

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

 Проект „Модели и добри практики за легитимно гражданско представителство“ 

Проектът “Модели и добри практики за легитимно гражданско представителство” бе 
осъществен в периода 2014 – юли 2015 година. Той бе финансиран в рамките на Програмата 
за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство 2009-2014 г.  

Проектът 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 ясните и прозрачни 
процедури, които гарантират легитимно гражданско представителство при изработването и 
прилагането на публичните политики. В рамките на проекта през 2014 г. бе направено 
проучване на съществуващите консултативни съвети и интернет форми за граждански 
консултации в България. През 2015 година бе завършен и анализ на опита в консултациите с 
гражданите и НПО на десет държави в Европа. Въз основа на двата документа бяха 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. На 26 май бе проведена 
конференция на тема „Консултативните съвети – възможности за промяна“, в рамките на 
която бяха представени основните изводи за консултативните органи у нас и бяха обсъдени 
изработените модели за ефективни обществени консултации. Европейският опит бе 
представен от специалния гост на събитието Патрик Треес, главен секретар на парламента в 
кантон Берн в Швейцария.  Екипът на проекта изработи наръчник и листовка "Пътеводител 
на гражданското участие", които бяха разпространени в гражданския сектор и сред органите 

http://www.ngogrants.bg/
http://www.ngogrants.bg/
http://www.ngogrants.bg/
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на местната, изпълнителната и законодателната власт. Добрите практики бяха събрани в 
база-данни, публикувана на интернет-страницата на проекта. 
 

 Проект „ Гражданомер - за активно гражданско участие в процеса на вземане 
на решения в България”  

Проектът започна на 1 юли 2015 година и продължи до 31 декември 2015 година. Той 
бе финансово подкрепен от Съвета на Европа. Неговата цел е да активизира гражданското 
участие, като измери равнището на знанията на хората за техните граждански права, да 
очертае обективната картина на липсите в гражданското образование и предложи стъпки за  
по-активно включване на гражданите в процесите на вземане на решения. В рамките на 
проекта бе създадена интерактивна интернет страница www.grajdanomer.bg, съдържаща 
поредица от тестове, базирани на Конституцията и основни закони на страната. Чрез 
отговорите на въпроси, групирани в отделни тестове – „Принципи на демокрацията“, 
„Институции“, „Избори и избирателни права“, „Местна власт“ и „Защита на гражданите“, 
всеки може не само да види собствените си резултати, но и верните отговори на сгрешените 
въпроси. Проектът е насочен към всички българи, които получават знания и информация от 
интернет и с активното си участие, искат да променят страната към по- добро. 

Интернет страницата grajdanomer.bg бе пусната официално на 25 ноември 2015г. в 
рамките на посещението в България на Анна Рурка, президент на Конференцията на 
международните неправителствени организации към Съвета на Европа. Само месец след 
старта тестовете бяха попълнени от близо 1500 потребители, като средният процент на 
верни отговори беше 79%. 

 

 Проект „Насърчаване на гражданското участие на млади роми“  

Проектът “Насърчаване на гражданското участие на млади роми” се осъществява от 
Българското училище за политика “Димитър Паница” и Сдружение “Нов път” в периода 2015 
– 2016 година и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Неговата 
цел е да подпомогне активното включване на ромската общност в изработването на 
публични политики и процесите на вземане на решения, като създаде условия младите 
роми публично да поставят проблемите си и да търсят решения за тях.  

В рамките на проекта чрез документално проучване и фокус-групи бяха 
идентифицирани причините за ниското равнище на гражданско участие на ромската 
общност. Беше изготвена матрица на знанията и уменията, необходими за насърчаване на 
активното гражданско участие. В периода септември – ноември 2015 в град Велико Търново 
беше проведена Програма за активно гражданско включване и развитие на лидерски 
умения за млади роми. В нея участваха 18 младежи от шестте планови района на България. 
Програмата беше съставена от три обучителни модула по четири дни и беше насочена 
тематично към институции и функции на местната власт и формулирането на местни 
политики, формулирането на политики за интеграция, преодоляване на езика на омразата, 
както и инструменти за гражданско участие. Обучаемите тренираха умения за водене на 
преговори и решаване на конфликти, умения за убеждаваща комуникация, дебатни умения 
и аналитични умения. Специален гост в Програмата беше посланикът на Норвегия в 
България Н.Пр.Гюру Катарина Хелвиг Викьор. През декември започна и менторска програма 
за участниците в проекта. С помощта на четирима ментори те трябва да изработят 
нефинансови проекти, свързани с важни проблеми за общността.  
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 Проект „Предизвикателства, променящи живота“ 

Проектът “Предизвикателства, променящи живота” се осъществява от Българското 
училище за политика “Димитър Паница” и Сдружение “Платформа АГОРА” в периода 2015 – 
2016 година и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.  

Целта на проекта е да повиши знанията и уменията на местните лидери за 
изработването на публични политики на местно ниво, да им помогне при разработването на 
механизъм за решаване на проблемите в общността и чрез това да повиши гражданското 
участие в процесите на вземане на решения. 

В рамките на проекта бяха активизирани 12 общности и неформални граждански групи 
по места. Всяка от тези 12 общности идентифицира най-важните си проблеми и излъчи 
двама свои лидери, които трябваше да преминат обучение и да предложат решения на 
поставените проблеми. През декември 2015 стартира Програмата за активно гражданско 
участие и лидерство, в която се обучаваха 24-мата местни лидери, излъчени от местните 
общности. Програмата включва 3 четиридневни модула с тематичен фокус върху функциите 
на местната власт и формулирането на местни политики, инструментите за гражданско 
участие, както и анализите на проблем и на заинтересованите страни, планирането и 
провеждането на застъпническа кампания. Решенията, изработени по време на програмата,  
ще бъдат обсъдени с местните общности, като целта е от една страна обучените лидери да 
пренесат своите знания и умения към останалите членове на общността, а от друга – да я 
въвлекат в практическото разрешаване на проблемите, използвайки механизми за активно 
гражданство. 

 
 

 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 „Да вдъхновим околните и да променим обществото – филантропията 
като същностна ценност на лидерите” 

 
Проектът е двугодишен и ще продължи до декември 2017 година. Финансира се от 

фондация „Чарлз Стюърт Мот”, САЩ. Целта му е да стимулира общността от млади лидери 
филантропи, които приемат личните прояви на дарителство и доброволчество като 
неотменни стъпки към значима обществена промяна. Стремежът ни е политическите и 
граждански лидери да разпространяват опита си в сферата на филантропията, да увличат с 
работата си другите, да предизвикват с действията си промени в общността си и обществото 
като цяло. Искаме да стимулираме диалога между поколенията, които да споделят помежду 
си филантропските си стратегии и виждания, обогатявайки филантропската общност и 
утвърждавайки филантропията като основна ценност на съвременния лидер и неотменима 
част от лидерството. В рамките на проекта бе създаден Клуб на филантропа, интернет 
страница на клуба и фейсбук група, в която се включиха 42 завършили училището от 
различни випуски. Проведени бяха две анкетни проучвания за ангажираността на младите 
дарители – едно сред участници в Националната програма, а второто – сред завършилите. 

http://www.schoolofpolitics.org/index.php/projects/662-nasarchavanenagrajdanskotouchastienamladiromi
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Организирани бяха две тематични обучения, както и три специални панела в Националната 
програма с гост лектори дарителите Елвин Гури и Дарин Маджаров. На 7 февруари се състоя 
и Калейдоскоп на филантропските каузи – събитие за обмяна на опит между поколенията, в 
което бяха представени 8 каузи, по които работят завършили и обучаеми в училището.  
Четири лични разказа на завършили БУП бяха публикувани в рамките на инициативата на 
Bolder Giving – Global Givers.  

 

 Зелени политики 
 

 Съвместни действия за повишаване на осведомеността и активиране на местни 
власти и общности за реагиране на и адаптация към климатичните промени  
 
Проектът се осъществява от фондация „ЕкоОбщност" и Българското училище за политика 

"Димитър Паница" и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България 
по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.  Той 
ще продължи от юни 2015 до април 2016 година. Целта на проекта е да увеличи 
информираността и да подобри капацитета за адаптиране към ефектите от климатичните 
промени чрез анализ на местни условия и причини за възникване на бедствени ситуации в 
населените места, проучване на работещи механизми за информиране и обучение на хората 
и чрез дейности за повишаване ролята на медиите. Проектът е насочен към местните 
общности, младежите и вземащите решения, както и към медиите като ключов фактор за 
популяризиране на политиките за устойчиво развитие. В края на ноември бе проведена 
среща-дискусия с водещи на прогнозата за времето от основните електронни медии. На 
срещата бяха обменени информация и опит, обсъдени възможности за съвместна работа и 
превръщане на водещите на прогнозата на времето в посланици за климатичните 
изменения и последиците от тях. През 2016 година ще бъде организирана кръгла маса с 
представители на местните власти и лидери от пострадали от бедствията региони и от 
потенциално застрашени общини. Участниците в събитието ще бъдат запознати с 
проведеното проучване на нагласите на населението за превенция и реакция при бедствени 
ситуации, както и с посочените от гражданите най-ефективни начини за оповестяване риска 
от екстремни метеорологични явления. Резултатите от кръглата маса ще бъдат 
систематизирани и обобщени в отделен документ, който ще бъде разпратен в електронен 
вид до всички общини в България и до други заинтересовани страни. 

 
 

Събития 

 
 Публична лекция на д-р Хелге Йоргенс 
 

Доктор Хелге Йоргенс посети  България по покана на Българското училище за политика 
“Димитър Паница” и Посолството на Федерална Република Германия в София. Той бeше в 
страната между 16 и 18 юни 2015 година. На 17 юни д-р Йоргенс изнесе публична лекция на 
тема „Енергийният модел на Германия – възможност за България” в Гранд хотел София. 
Събитието е част от поредицата публични лекции с изявени експерти и лидери на мнение, 
които училището организира. На него присъстваха над 120 представители на 
законодателната и изпълнителната власт, гражданския сектор, научни звена и фирми, 
медии. В рамките на визитата си у нас д-р Йоргенс проведе редица срещи в Министерството 
на околната среда и водите, с неправителствени организации, специализиране в политиките 
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за устойчиво развитие, представители на енергийния бизнес, журналисти от националните 
медии.   

 
 
 Как съвместната работа между всички заинтересовани страни в сферата на 

иновациите може да доведе до икономически растеж и да намали ефектите от 
промените в климата 

 
Българското училище за политика „Димитър Паница” и Посолството на Република 

Франция в София организираха кръгла маса на тема „Как съвместната работа между всички 
заинтересовани страни в сферата на иновациите може да доведе до икономически растеж и 
да намали ефектите от промените в климата?” Събитието се състоя на 12 ноември 2015  във 
Френския културен институт. То бе част от поредица инициативи на Посолството на 
Република Франция, свързани с 21 климатична конференция в Париж COP 21, 
осъществяването на които екипът на Българското училище за политика подпомогна.   

 
 
 Посещението на делегацията на Конференцията на международните НПО към 

Съвета на Европа 
 
Посещението на петчленна делегация на Конференцията на международните НПО 

към Съвета на Европа, водена от нейния президент Анна Рурка се състоя от  23 до 25 
ноември 2015. Неговата цел бе да изготви доклад за взаимодействието между властите и 
неправителствените организации в България. Българското училище за политика организира 
срещи на делегацията със заместник-министъра на МТСП Лазар Лазаров, заместник-
министъра на правосъдието Петко Петков, националния омбудсман Мая Манолова, 
омбудсмана на община София - Лилия Енчева-Христова, както и две дискусии с НПО, 
работещи в областта на социалната политика и равенството между половете и превенция на 
дискриминацията. В дискусиите участваха 24 представители на различни неправителствени 
организации и мрежи. Посещението бе широко отразено чрез гостуване в сутрешния блок на 
БНТ на изпълнителния директор на БУП Ирина Алексиева и на президента на 
Конфедерацияна на международните НПО Анна Рурка, интервю на Рурка във в-к „Дневник“ 
и на члена на делегацията Анне Негр за сп. „Жената днес“. Членове на делегацията участваха 
и в събитието за официалния старт на www.grajdanomer.bg, който бе даден от министъра на 
правосъдието Христо Иванов.  

 
   

 Проектни предложения  
 

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

 

 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 – одобрен 

http://www.grajdanomer.bg/
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 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“ – одобрен 

 Предизвикателства, променящи живота - подаден пред Програмата за подкрепа на 
НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство в партньорство с АГОРА – одобрен 

 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 – одобрен 

 Лятна академия за развитие на демокрацията в Евро-средиземноморския регион 
на тема „Култура и сигурност“ – подаден пред Южна програма 2 – одобрен 

 Овластяване на жените – активни участнички в политиката и процеса на вземане на 
решения в Мароко –подаден пред Международната организация на франкофонията 
– одобрен  

 Развитие на европейска платформа за повишаване на осведомеността за 
климатичните промени и действията, които трябва да предприемем – подаден пред 
Horizon2020 – отрицателен отговор 

 Мониторинг на предизборните обещания, свързани с ромската общност, и тяхното 
изпълнение след изборите – подаден пред Отворено общество – Будапеща, в 
партньорство с асоциация LARGO и „Нов път Хайредин“ – 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 
 

 Участие 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 се включи активно в работата 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. По предложение на Ирина 
Алексиева във форума през 2015 година се включиха двама български говорители – бившият 
министър-председател Филип Димитров и арабистът проф.Владимир Градев. Директорът на 
училището модерира специален панел за бежанската криза в Европа, в който участва и 
Деница Боева от випуск 2015, за да представи съвместния продукт на тема сигурност, 
изработен от участниците в Лятната академия за укрепване на демокрацията в Евро-
средиземноморския регион. 

 
 Повишаване на квалификацията на екипа 
 

През годината изпълнителният директор на БУП „Димитър Паница“ д-р Ирина 
Алексиева завърши обучителна програма по стратегически мениджмънт за лидери на НПО в 
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Harvard Kennedy School, а програмният координатор Мартина Костова започна едногодишно 
обучение за треньор по групово-динамичен тренинг и експерт в център за оценяване.  

 

 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 на български, английски и френски 
език. 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 2015 г. дейностите на Българското училище за политика бяха подкрепени 
финансово от Съвета на Европа, Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство, Южна програма 2, Фондация 
„Америка за България”, фондация „Чарлз Стюарт Мот”, фондация „Робърт Бош“, 
Международната организация на франкофонията.  

 
 

4. Основни дейности през 2015 година 
 

 
Януари 2015 

 

 Подготовка на курс 3 от Националната програма 2014/2015 – изработване на програма, 
срещи с модератори и лектори,  изработване на обучителните задачи за курса и 
тестовете за проверка на знания, съставяне и отпечатване на наръчника  

 Заседание на Консултативния съвет 

 Подготовка на отчет за Съвета на Европа за втори курс на Националната програма 

 Подготовка на отчет за Съвета на Европа за допълнителните дейности за декември 2014 

 Проучване и анализ на добри практики в консултациите с граждани в 10 европейски 
държави 

 Подготовка на отчет за фондация „Америка за България“ по проекта „Свързване на 
експертността на гражданското общество, бизнеса, изследователи и млади политически 
лидери” 

 Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП  
 

 
Февруари 2015 
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 Провеждане на курс 3 „Национални предизвикателства и национални решения“ от 
Националната програма 2014/2015 – 04 – 07 февруари, Луковит 

 Организиране и провеждане на Калейдоскоп на филантропските каузи – представяне на 
8 каузи 

 Създаване на Клуб на филантропа 

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

 Подготовка на курс 4 от Националната програма 2014/2015 – изработване на програма, 
срещи с модератори и лектори,   

 Заседание на Консултативния съвет 

 Подготовка на отчет за Съвета на Европа за трети курс на Националната програма 

 Проучване и анализ на добри практики в консултациите с граждани в 10 европейски 
държави 

 Среща с други НПО относно Искането на Върховния касационен съд от 22.01.2015 г. към 
Конституционния съд за тълкуване на "поставянето на политически цели"  и 
"извършването на политическа дейност" по отношение на забраната за гражданските 
сдружения 

 Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП 
 

Март 2015 
  

 Подготовка на курс 4 от Националната програма 2014/2015 -  изработване на 
обучителните задачи за курса и тестовете за проверка на знания, съставяне и 
отпечатване на наръчника  

 Провеждане на курс 4 от Националната програма 2014/2015 „България в ЕС – принципи 
на доброто управление” – 26 -29 март, Луковит 

 Извеждане на модели за ефективни обществени консултации 

 Подпомагане на организацията на благотворителна вечер на випуск 2015 

 Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП  
 

 
Април 2015 

 

 Анализ на резултатите от тестовете от курс 4 от Националната програма 2014/2015 

 Извеждане на модели за ефективни обществени консултации 

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

 Подготовка на отчет за Съвета на Европа за четвърти курс на Националната програма 

 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 

 Подготовка на наръчник и дипляна „Пътеводител на гражданското участие“ 

 Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП  
 
 

Май 2015 
 

 Провеждане на конференция „Консултативните съвети – възможности за промяна“ 

 Провеждане на Консултативен съвет 
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 Провеждане на среща на Клуба на филантропа 

 Подготовка на Лятна академия за развитие на демокрацията в Евро-средиземноморския 
регион – изработване на програма, среща с модераторите, подготовка на обучителните 
казусите, изработване и печат на наръчника, подбор и среща с българските участници 

 Издаване на наръчник и дипляна „Пътеводител на гражданското участие“ 

 Създаване на база-данни с добри практики за консултации с гражданите 

 Организиране на публична лекция на д-р Хелге Йоргенс на тема „Енергийният модел на 
Германия – възможност за България” – логистика, разпращане на покани, програма на 
визитата  

 Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП  
 
 
 

Юни 2015 
 

 Провеждане на Лятна академия за развитие на демокрацията в Евро-
средиземноморския регион – 2-7 юни 2015 г., София 

 Обработка на резултатите от Лятната академия 

 Дооформяне на крайния продукт от Лятна академия за развитие на демокрацията в 
Евро-средиземноморския регион 

 Провеждане на обучение за завършили „Продавачи на добро – как атрактивно да 
презентираме каузите си“ – 13 юни 

 Провеждане на публична лекция на д-р Хелге Йоргенс на тема „Енергийният модел на 
Германия – възможност за България” – 17 юни  

 Класиране за Световния форум по демокрация в Страсбург – четене и оценка на есетата 
за кандидатстване от завършилите Националната програма, Випуск 2015 

 Събиране на кандидатурите за участие в Национална програма 2015/2016 

 Разпространение на наръчник и дипляна „Пътеводител на гражданското участие“ 

 Документално проучване на проблемите, свързани с гражданското участие на ромите по 
проект “Насърчаване на гражданското участие на млади роми”  

 Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП  
 

 
Юли 2015 

 

 Обработка на картите на модераторите и от участниците за оценка на уменията, 
Национална програма, Випуск 2015  

 Отчет към Съвета на Европа за Лятна академия за развитие на демокрацията в Евро-
средиземноморския регион 

 Подготовка на лаборатория за миграцията в рамките на Световния форум по 
демокрация в Страсбург 

 Документално проучване по проект “Насърчаване на гражданското участие на млади 
роми” по проект “Насърчаване на гражданското участие на млади роми” 

 Събиране и обработка на кандидатури за Участие в Програмата за активно гражданско 
включване и развитие на лидерски умения за млади роми по проект “Насърчаване на 
гражданското участие на млади роми” 

 Събиране на кандидатурите за участие в Национална програма 2015/2016 
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 Участие в публични дискусии в Радилово, Малко Търново, Крушаре, Чирпан, Орешак, 
Гарван, Антоново, Провадия по проект “Предизвикателства, променящи живота” 

 Провеждане на стандартизирани интервюта с избраните участници в Програмата за 
активно гражданско участие и лидерство по проект “Предизвикателства, променящи 
живота” 

 Работа по тестовете за интернет страницата www.grajdanomer.bg и консултации с 
експерти по съдържанието 

 Процедура за избор на фирма изпълнител и за графичен дизайн на сайта 
www.grajdanomer.bg  

 Проучване на методологии за изследване на качеството на демокрацията, 
международни индекси и срещи с представител на IDEA 

 Участие в експертната група за Индекса за гражданското участие на ФГУ 

  Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП  
 

Август 2015 
 

 Преглед и оценка на документите на кандидатите за Програмата за активно гражданско 
включване и развитие на лидерски умения за млади роми по проект “Насърчаване на 
гражданското участие на млади роми” 

 Провеждане на интервюта на кандидатите за Програмата за активно гражданско 
включване и развитие на лидерски умения за млади роми по проект “Насърчаване на 
гражданското участие на млади роми” 

 Подготовка на първия курс от Програмата за активно гражданско включване и развитие 
на лидерски умения за млади роми – изготвяне на програма, комуникация с лекторите 

 Обработка и анализ на резултатите от документално проучване и фокус групи и 
изработване на матрица по проект “Насърчаване на гражданското участие на млади 
роми” 

 Участие в организацията и провеждането на информационни дни за промените в 
климата във Вършец 

 Събиране на кандидатурите за участие в Национална програма 2015/2016 

 Участие в общностни срещи и провеждане на стандартизирани интервюта с избраните 
участници в Програмата за активно гражданско участие и лидерство по проект 
“Предизвикателства, променящи живота” 

 Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП 
 

Септември 2015 
 

 Подготовка на първия курс от Програмата за активно гражданско включване и развитие 
на лидерски умения за млади роми – комуникация с модераторите, подготовка на 
обучителните задачи, тестове и анкетни карти, съставяне на наръчник 

 Провеждане на първия курс от Програмата за активно гражданско включване и развитие 
на лидерски умения за млади роми – 10-13 септември 2015, Велико Търново 

 Обработка от резултатите от първия курс от Програмата за активно гражданско 
включване и развитие на лидерски умения за млади роми 

 Подготовка на втория курс от Програмата за активно гражданско включване и развитие 
на лидерски умения за млади роми – изготвяне на програма, комуникация с лекторите и 
модераторите, подготовка на наръчник, подготовка на обучителните задачи, тестовете и 
анкетните карти за обратна връзка 

http://www.grajdanomer.bg/
http://www.grajdanomer.bg/
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 Провеждане на входни тестове и интервюта с кандидатите за участници в Националната 
програма 2015/2016  

 Участие в организацията и провеждането на информационни дни за промените в 
климата във Вършец 

 Провеждане на среща на Клуба на филантропа със специален гост фондация „Идеи в 
действие“ 

 Разработване на анализ на обучителните нужди по проект “Предизвикателства, 
променящи живота”  

 Анализ на дейностите със завършилите през последните десет години 

 Срещи с експерти по методологията за оценка на състоянието на демокрацията у нас 

 Избор на фирма изпълнител на сайта www.grajdanomer.bg 

 Организиране на посещението на делегация на Конференцията на международните 
НПО към Съвета на Европа 

 Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП 
 

Октомври 2015 
 

 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 „Как да направим медиите 
наши партньори“ – 21 октомври 

 Организиране на посещението на делегация на Конференцията на международните НПО 
към Съвета на Европа, водена от нейния президент Анна Рурка, и участие в срещите на 
делегацията – 23-25 ноември 

 Тестване на сайта www.grajdanomer.bg и официално стартиране – 25 ноември  

 Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП 
 
 

Ноември  2015 
 

 Заседание на Консултативния съвет 

 Провеждане на третия курс от Програмата за активно гражданско включване и развитие 
на лидерски умения за млади роми – 05-08 ноември 2015, Велико Търново 

 Обработка от резултатите от третия курс от Програмата за активно гражданско 
включване и развитие на лидерски умения за млади роми  

 Мониторинг на работата на менторите и срещите им с участниците по проект 
“Насърчаване на гражданското участие на млади роми”  

 Провеждане на кръгла маса на тема „Как съвместната работа между всички 
заинтересовани страни в сферата на иновациите може да доведе до икономически 
растеж и да намали ефектите от промените в климата?” – 11 ноември 

 Провеждане на курс 1 от Националната програма 2015/2016 „Лидерство, организация, 
комуникация” – 12 – 15 ноември 2015 

 Участие в Световния форум по демокрация в Страсбург - 18 – 20 ноември 2015 

http://www.grajdanomer.bg/
http://www.grajdanomer.bg/
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 Анализ на тестовете за знания и анкетните карти за обратна връзка от първия курс на 
Националната програма 

 Подготовка на курс 2  от Националната програмата 2015/2016 - обсъждане с експерти и 
подготовка на груповата домашна работа, съставяне на тестове за знания и анкетни 
карти за обратна връзка, съставяне и отпечатване на наръчник 

 Участие в публични дискусии в Пожарево и Малашевци по проект “Предизвикателства, 
променящи живота” 

 Провеждане на среща-дискусия с водещи на прогнозата за времето за промените в 
климата 

 Провеждане на стандартизирани интервюта с избраните участници в Програмата за 
активно гражданско участие и лидерство  по проект “Предизвикателства, променящи 
живота” 

 Разработване на анализ и матрица на обучителните нужди  по проект 
“Предизвикателства, променящи живота” 

 Подготовка на първия курс от Програмата за активно гражданско участие и лидерство  – 
изготвяне на програма, комуникация с лекторите и модераторите, подготовка на 
материалите и книжката за курса, подготовка на обучителните задачи 

 Работа върху матрицата към методологията за оценка на състоянието на демокрацията у 
нас 

 Подготовка на ежемесечни бюлетини за завършилите и за партньорите на БУП 
 

 
Декември 2015 

  

 Мониторинг на работата на менторите и срещите им с участниците по проект 
“Насърчаване на гражданското участие на млади роми” 

 Провеждане на първия курс от Програмата за активно гражданско участие и лидерство  – 
03-06.12.2016, София 

 Обработка от резултатите от първия курс от Програмата за активно гражданско участие и 
лидерство   

 Подготовка на втори курс от Програмата за активно гражданско участие и лидерство  – 
изготвяне на програма, комуникация с лекторите и модераторите,  

 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, подготовка и печат на 
наръчника 

 Провеждане на курс 2 от Националната програма 2014/2015 „Регионално развитие и 
местно самоуправление” – 18-21.12.2016, Правец 

 Заседание на Консултативния съвет 

 Подготовка на профилите на Национална програма, Випуск 2015 

 Разработване на въпросник за изследването на състоянието на демокрацията у нас и 
тестване на въпросника 

 Провеждане на традиционната среща на завършилите и дипломиране на випуск 2015 

 Отчет за Съвета на Европа за първия курс от Националната програма 

 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 (2015/2016) участват 40 политически и 
граждански лидери, от които 20 са мъже и 20 – жени. Процентното съотношение мъже – 
жени е 50 на 50 процента.  Съотношението между участниците от София и тези от страната е 
67,5% към 32,5%. 15 % от участниците в курса са на изборни длъжности, 20 % са 
представители на администрацията и 32,5 % - активисти на парламентарно представени 
партии. 32,5 % са хора от неправителствения сектор. Съотношението между партийна и 
гражданска квота е 65% към 35%.  

 
 

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 2016 година   
 

През  2016 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. Нов акцент в работата ще бъде 
поставен върху политиките за децата. 
 

 Национална програма „Управленски умения“ 
 
И през учебните 2015/2016 и 2016/2017 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 няколко групи умения, сред които 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 2016 година ще бъдат извършени следните основни 
дейности: 

 Пълен преглед и анализ на Националната програма за периода 2002 – 2016 и 
планиране на промени в програмата 

 Провеждане на два курса от учебната 2015/2016 година  
 Осъществяване на процедура по подбор на участниците и участие в Световния 

форум по демокрация в Страсбург. 
 Анализ и оценка на Национална програма 2015/2016 и подготовка на новата 

Национална програма 2016/2017 
 Подбор на участниците в учебната  2016/2017 година 
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 Определяне на новите теми, които ще залегнат в програмата, и разработването 
на нови обучителни задачи 

 Начало на Националната програма 2016/2017 и провеждане на първите два курса 
от програмата 

 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 училищата в Албания и Македония. 
Амбицията ни е през 2016 година да продължи работата по овластяване на жените – активни 
участнички в политиката и процеса на вземане на решения в Мароко. 
 

 Гражданско участие 
 
Приоритет в работата на училището ще продължат да бъдат повишаване на 

гражданското участие в страната. Екипът ще съсредоточи усилията си върху 
усъвършенстване на някои от формите за гражданско участие и гражданския контрол, 
повишаване на прозрачността на управленските решения и отчетността пред гражданите, 
активирането на различни общности. 

Екипът ще продължи работата по проектите “Насърчаване на гражданското участие на 
млади роми” и “Предизвикателства, променящи живота”, финансирани от Програмата за 
подкрепа на неправителствените организации в България, подкрепена от финансовия 
механизъм на ЕИП и по проекта „Стимулиране на дебат между завършилите Българското 
училище за политика“, финансиран от фондация „Америка за България“. Ще продължи 
работата и по популяризиране на интернет страницата www.grajdanomer.bg 

В рамките на годината ще бъдат извършени следните основни дейности: 
 Провеждане на втори и трети модул от Програмата за активно гражданско 

участие и лидерство  по проект “Предизвикателства, променящи живота” 
 Заключителни дискусии в 12-те населени места за представяне на местни 

проблеми, изработени в рамките на от Програмата за активно гражданско 
участие и лидерство  по проект “Предизвикателства, променящи живота” 

 Менторска програма за изготвяне на нефинансови проекти на участниците в 
Програмата за активно гражданско включване и развитие на лидерски умения за 
млади роми по проект “Насърчаване на гражданското участие на млади роми” 

 Публично представяне на нефинансовите проекти и дебати по тях в по места и на 
заключителна обща среща 

 Изработване на анализ за състоянието на демокрацията в България и най-
големите дефицити през призмата на възприятията на завършилите – въз основа 
на количеството изследване и фокус-групи 

 Дълбочинни анализи на трите най-проблеми сфери  
 Разработване на нова програма за работа със завършилите 
 Обогатяване на националната програма въз основа на резултатите от анализите 

 

http://www.grajdanomer.bg/
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 Филантропия 
 
Филантропията ще продължи да бъде в сърцевината на дейността на Българското 

училище за политика „Димитър Паница“. Екипът на училище ще постави акцент върху 
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 2016 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:  

 Активно подпомагане на работата на Клуба на филантропа и провеждане на 
периодични срещи с цел обмен на идеи и експертиза между завършилите БУП, 
които работят по филантропски каузи 

 Извършване на 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 
 Поддържане 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 

 

 Политики за закрила на детето 
 

Един от акцентите в работата на училището през 2016 година ще бъде поставен върху 
закрилата на децата и защита на техните права през призмата на публичните политики на 
национално и местно равнище. Целта ни е, ползвайки инструментариума на националната 
програма, да превърнем обучението на политическите и граждански лидери по политиките 
за децата в непрекъснат процес и да фокусираме вниманието им към възможните решения 
на съществуващите проблеми, да стимулираме диалога между политическия и гражданския 
сектор по проблемите на децата и да подпомогнем усилията на неправителствените 
организации за приемането на Нов закон за детето, създаване на институцията Омбудсман 
за детето, превенцията на насилието сред децата, реформата в детското правосъдие, 
утвърждаването на добри практики в образованието и детското здравеопазване. 

 
 

 

 Зелени политики 
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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. 

 

 

7. План за дейностите през 2016 година 
 

 
Януари 2016 

 

 Подготовка на втори курс от Програмата за активно гражданско участие и лидерство  – 
изготвяне на обучителни материали, задачи, наръчник, тестове за знания и анкетни карти 
за обратна връзка 

 Провеждане на втори курс от Програмата за активно гражданско участие и лидерство  - 
14 – 17 януари 2016 

 Анализ на резултатите от втори курс от Програмата за активно гражданско участие и 
лидерство   

 Подготовка на трети курс от Програмата за активно гражданско участие и лидерство  – 
изготвяне програма, комуникация с лекторите и модераторите  

 Подготовка на курс 3 от Националната програма 2015/2016 – изготвяне на програма, 
срещи с модератори и лектори, изработване и отпечатване на наръчник, подготовка на 
обучителни задача, тестове за знания и анкетни карти за обратна връзка 

 Заседание на Консултативния съвет 

 Подготовка на Калейдоскопа на филантропските каузи и събиране на индивидуални 
филантропски истории от завършили и участници в настоящата Национална програма 

 Подготовка на материали за Клуба за филантропа 

 Мониторинг на работата на менторите и срещите им с участниците по проект 
“Насърчаване на гражданското участие на млади роми” 

 Подготовка на междинен отчет по проекта „Стимулиране на дебат между завършилите 
БУП“, финансиран от фондация „Америка за България“ 

 Подготовка на месечните бюлетини за завършили и партньори на български, английски и 
френски език 

 
Февруари 2016 

 

 Провеждане на курс 3 от Националната програма 2015/2016 „ Национални приоритети и 
национални решения“ – 4-7 февруари, Правец 

 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 курс 4 от Националната програма 2015/2016 – изготвяне на програма, 
срещи с лектори, подготовка на наръчник 

 Отчет за Съвета на Европа за трети курс от Националната програма 
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 Подготовка на трети курс от Програмата за активно гражданско участие и лидерство  – 
изготвяне на обучителни материали, задачи, наръчник, тестове за знания и анкетни 
карти за обратна връзка 

 Провеждане на трети курс от Програмата за активно гражданско участие и лидерство  - 11 
– 14.02.2016 

 Анализ на резултатите от трети курс от Програмата за активно гражданско участие и 
лидерство   

 Публично представяне на нефинансовите проекти и дебати по тях в по места по проект 
“Насърчаване на гражданското участие на млади роми” 

 Подготовка на фокус-група по анализа на състоянието на демокрацията у нас – обработка 
на количественото изследване, формулиране на хипотези, подбор на участници  

 Подготовка на месечните бюлетини за завършили и партньори на български, английски и 
френски език 
 

 
Март 2016 

  Подготовка на курс 4 от Националната програма 2015/2016 –срещи с модератори и 
лектори, подготовка на наръчник, изготвяне на обучителните материали, задачи, тестове 
за знания и анкетни карти за обратна връзка 

 Заседание на Консултативния съвет 

 Подпомагане на Випуск 2015 за организацията на благотворителната вечер 

 Провеждане на курс 4 от Националната програма 2015/2016 „България в ЕС – принципи 
на доброто управление” – 17 -20 март, Правец 

 Публично представяне на нефинансовите проекти и дебати по тях в по места и на 
заключителна среща по проект “Насърчаване на гражданското участие на млади роми” 

 Отчет за Съвета на Европа за четвъртия курс от Националната програма 

 Провеждане на фокус-група по анализа на състоянието на демокрацията у нас, обработка 
на резултатите, допълване на съществуващите изводи. 

 Подготовка на месечните бюлетини за завършили и партньори на български, английски и 
френски език 

 
  Април 2016 
 

 Анализ на резултатите от тестовете от курс 4 от програмата 

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

 Анализ на обратната връзка от 4-те курса от НП  

 Анализ на провеждането на Националната програма 2015/2016 година 

 Анализ на Националната програма 2002 – 2016 година от екипа на училището и 
модераторите на работата в малки групи 

 Предложения за промени и усъвършенстване на Националната програма 

 Провеждане на обучение на завършилите за създаване на мрежи за подкрепа на 
филантропски каузи 

 Подготовка на месечните бюлетини за завършили и партньори на български, английски и 
френски език 
 

Май 2016 
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 Анализ и оценка на индивидуалните домашни работи на участниците от НП 2015/2016 

 Анализ и обобщение на груповите домашни работи на участниците от НП 2015/2016 

 Стартиране на подбора за участие в Национална програма 2016-2017 

 Провеждане на Лятна академия за развитие на демокрацията в Евро-
средиземноморския регион 

 Финализиране на анализа за състоянието на демокрацията у нас според възприятията на 
завършилите Българското училище за политика и обсъждане на трите най-проблемни 
области 

 Провеждане на среща на Клуба на филантропа 

 Подготовка на месечните бюлетини за завършили и партньори на български, английски и 
френски език 

 
Юни 2016 

 

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

 Подбор за участие в Национална програма 2016-2017 

 Работа по анализите на трите проблемни области  

 Подготовка на месечните бюлетини за завършили и партньори на български, английски и 
френски език 
 

 
Юли 2016 

 

 Подбор за участие в Национална програма 2016-2017 

 Подготовка на Националната програма 2016/2017 

 Работа по анализите на трите проблемни области  

 Подготовка на месечните бюлетини за завършили и партньори на български, английски и 
френски език 
 

 
Август 2016 

 

 Обработка на информацията за кандидатите за Националната програма 2016/2017година 

 Изготвяне на матрица за знанията и уменията за НП 2016/2017  

 Работа по анализите на трите проблемни области  

 Подготовка на месечните бюлетини за завършили и партньори на български, английски и 
френски език 

  
 

Септември 2016 
 

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

 Заседание на Консултативния съвет 

 Работа по анализите на трите проблемни области  
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 Подготовка на месечните бюлетини за завършили и партньори на български, английски и 
френски език 
 

 
Октомври 2016 

 

 Подготовка на курс 1  от Националната програмата 2015/2016 – изготвяне на програма, 
осигуряване на лекторите, обсъждане на програмата и обучителните задачи с 
модераторския екип, обсъждане с експерти и подготовка на груповата домашна работа 

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

 Подготовка на отчет за Съвета на Европа 

 Провеждане на обучение в сферата на филантропията за завършилите  

 Работа по анализите на трите проблемни области  

 Подготовка на месечните бюлетини за завършили и партньори на български, английски и 
френски език 

 
 
 

Ноември  2016 
 

 Провеждане на курс 1 от Националната програма 2016/2017 „Лидерство, организация, 
комуникация”  

 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 

 Завършване на анализите по трите проблемни области и формиране на група за 
изработване на полиси пейпър 

 Подготовка на месечните бюлетини за завършили и партньори на български, английски и 
френски език 

 
 

Декември 2016 
  

 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  

 Дипломиране на Випуск 2016 и провеждане на традиционната среща на завършилите 

 Работа по полиси пейпър за преодоляване на дефицитите в трите най-проблеми сфери 
на демокрацията у нас 

 Подготовка на месечните бюлетини за завършили и партньори на български, английски и 
френски език 
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8. Финансово състояние през 2015 г. 
 
 
Фиг. 1. Приходи по направления 
 

 

 
 
 
 
Фиг.2. Разходи по бюджетни пера 
 
 

 
 

 


