
 
 

 
ЕТИЧНА ХАРТА  

НА  
БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ ЗА ПОЛИТИКА 

 

 
 

Мисията на Българско училище за политика „Димитър Паница” е да  подпомага  
създаването на общност от граждански и политически лидери с активна позиция в 
националния, европейския и световен политически процес, водени от съвременни 
демократични ценности на плурализъм, толерантност и информиран дебат. 

 
Училището приема в програмите си политици от  парламентарно представени 

партии, представители на държавната, общинска и областна администрация, 
представители на бизнеса и гражданското общество, които поддържат постоянен 
етичен дебат по важните за обществото теми и намират творчески и цивилизовани 
решения, обединени около принципите на върховенство на закона, прозрачност и 
почтеност. 
 

Българското училище за политика не приема в обучителните си програми 
представители на граждански сдружения и политически партии, които с действията 
си или с публичните си заявления директно се противопоставят на основните 
хуманистични ценности на свобода на личността и изразяването, равноправието 
между всички без разлика в етнос, религия или пол, на идеите на плурализма, 
толерантността и открития диалог.   

 
 

 
 

ОБУЧАЕМИТЕ, ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ И ЕКИПЪТ НА УЧИЛИЩЕТО 
 
   
 

Зачитат личното достойнство на другите, отнасят се толерантно и с 
разбиране към техните позиции и мнения, без разлика на пол, възраст, образование, 
социален статус, етническа принадлежност, религия, политическа принадлежност, 
раса, сексуална ориентация.  

 
Свободно и открито изказват мнения, но са склонни да чуват и други гледни 

точки; убедени са, че на основата на своите различни политически убеждения могат 
заедно да градят нов тип политическа и управленска култура.  

 
Уважават градивното противопоставяне на идеи и се стремят да разрешават 

конфликти  в дух на колегиалност и взаимно уважение. 
 
Приемат, че почтеността е базово условие за принадлежност към общността, 

която училището създава.  
 



 
Отхвърлят всички форми на корупция в обществения живот и избягват 

възникването на конфликт на интереси. 
 
 Не използват с цел финансово или друг вид облагодетелстване информацията, 
станала им известна в рамките на обучението.  
 

Зачитат принципите на интелектуалната собственост и осъждат 
плагиатство. 

 
С поведението си по време на обучението и извън него защитават доброто име 

на училището и ценностите, които то споделя. 
 
Проявяват съпричастност и ангажираност с работата на училището и 

утвърждават неговия положителен публичен образ и престиж.  
 
Спазват принципите, залегнали в тази Етична харта, не само в рамките на 

училището, но и в работата си извън него и в обществения живот на страната.    
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