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1.ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР  

 
През 2011 година Институт “Отворено общество” - София (ИОО), в съответствие със 
своята стратегия, продължи да подкрепя инициативи, насочени към повишаване на 
гражданското участие при формирането и реформирането на публични политики на 
национално и европейско равнище; подобряване на прозрачността и отчетността на 
институциите и гарантиране качеството на демократичния процес; отстояване на 
принципите на върховенството на закона и защита на правата на човека; създаването 
на условия за успешна социална интеграция на групи в неравностойно положение със 
специален фокус върху ромите; подкрепа на солидарността в обществото в условията 
на икономическа криза.  

 
Институтът продължи да осъществява дейността си чрез следните програми: 
Европейски политики и гражданско участие, Управление и публични политики, 
Обществен дебат, Правна програма, Програма Рома, както и чрез координация на 
инициативите в България на международните програми на фондации „Отворено 
общество“. 

  
През 2011 година ИОО-София реализира 237 проекта в партньорство със 160 
организации и екипи и оказа подкрепа на 279 младежи и експерти за участие в стажове 
и международни конференции и инициативи. Общата стойност на програмните 
разходи през годината достигна 2,7 милиона евро срещу 3,1 милиона евро през 2010 
година и 1,7 милиона евро през 2009 година. Въпреки лекия спад в обема на 
програмните разходи в сравнение с предходната година, броят на финансираните 
проекти продължи да се увеличава. 

 
В съответствие с предварително заложените очаквания, програмното финансиране 
през годината остана на относително високи нива благодарение на фактори с 
еднократно и временно въздействие. Те бяха свързани със стремежа на ИОО да 
предостави допълнителна подкрепа за усилията на обществото да се справи с 
негативните ефекти на глобалната икономическа криза. Въздействието на тези фактори 
достигна своя връх през 2010 година и продължи да оказва съществено въздействие 
през 2011 година. С намаляването на въздействието на тези фактори и при равни други 
условия може да се очаква, че през 2012 година годишният размер на програмното 
финансиране ще се върне към устойчивите нива от периода преди началото на 
глобалната икономическа криза.  

 
В отговор на икономическата криза ИОО-София подкрепи редица проекти, насочени 
към смекчаване на ефектите на кризата върху най-уязвимите групи в обществото чрез 
подпомагане на достъпа им до качествени публични услуги, включително качествено 
образование. През 2011 Институтът предостави извънредно дарение от близо 99 
хиляди евро на трите висши училища, предоставящи обучение в сферата на изкуствата, 
както и в подкрепа на обучението на деца с нарушено зрение. През годината беше 
осъществена е програма в подкрепа на медийния плурализъм в обществото по време 
на криза.   
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Наред със своята дейност по осигуряването на целево финансиране в подкрепа на 
граждански инициативи, неправителствени организации и солидарността в 
обществото, ИОО продължи да развива профила на институт за публични политики, 
подкрепящ провеждането на открит обществен дебат за формулирането на основани 
на доказателства публични политики чрез реализирането на изследвания в областта на 
образованието, публичното здравеопазване, състоянието на гражданския сектор, 
доверието към демократичните институции, толерантността в обществото, социално-
икономическата интеграция на уязвимите групи, ефективността на публичните разходи 
и процесите на сближаване в ЕС. 
     
Георги Стойчев  
Изпълнителен Директор  
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2.ФИНАНСОВ ПРОФИЛ  
  

I. Приходи 
  

Приходите от целеви финансирания през 2011 година са в размер на 2,9 милиона 
евро срещу 3,2 милиона през 2010 година.    
 

Приходи от финансирания в хил. евро
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Фиг. 1  Приходи от целеви финансирания 2006-2010 година в хиляди евро  
 

Размерът на признатите приходи от Институт “Отворено общество” Цуг през 2011 
година възлизат на 2,5 милиона евро срещу 3 милиона евро през 2010 година и 1,9 
милиона евро през 2009 година.  
 
В рамките на това финансиране, през 2011 г. Институтът продължи подкрепата на  
проекти, свързани с преодоляване на негативните ефекти от глобалната икономическа 
криза в България на стойност 658 хиляди евро (895 хиляди щатски долара) от 
създадения към Фондациите “Отворено общество” Извънреден фонд. През 2010 
година от Извънредния фонд са подкрепени проекти на стойност 1,1 милион евро (1,5 
милиона щатски долара).   
 
В изпълнение стратегията за разширяване източниците на финансиране, през 2011 
година бяха реализирани финансирания от източници извън Институт “Отворено 
общество” в размер на 441 хиляди евро, срещу 216 хиляди евро през 2010. 
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Финансиране  в 
хиляди евро 

Донор Наименование на проекта 

Общо 
в.т.ч. 

усвоени 
през  2011 г 

Тръст за гражданско 
общество в Централна и 
Източна Европа 

Овластяване на безвластните в 
условия на криза, 300 хиляди 
щатски долара, съфинансиран от 
Извънреден фонд при Фондации 
Отворено общество с 300 хиляди 
щатски долара.  

220 102 

Европейски социален фонд, 
Секторна оперативна 
програма за   развитието на 
човешките ресурси 2007-
2013, Изпълнителна агенция 
AMPOSDRU Румъния .  

Европейско включване „Обмен 
на данни и добри 
практики между Румъния, 
България, Италия и Испания 
отнасящи се до включването на 
ромското население“  

320 176 

 
Програма на Европейския 
съюз за трудова заетост и 
социална солидарност 
Прогрес  

“Равенство - път към прогреса” с 
водеща организация 
Министерство на труда и 
социалните политики 

58 
 

57 
 

 
 
Фондация "Америка за 
България" 

Мост към бизнеса - стажантска 
програма за млади роми в 
частния сектор 

44 15 

Международна асоциация на 
европейските граждани  

Европейски граждански панел 24 18 

Други донори   73 73 

  Общо 739 441 
 
През 2011 година Институт “Отворено общество”- София, в партньорство със 
социологическа агенция МБМД и софтуерна фирма Сирма груп, стартира изпълнение 
на обществена поръчка за доразвиване на Рейтинговата система на висшите училища в  
България на стойност 187 хиляди евро. Проектът е финансиран от Министерство на 
образованието, младежта и науката. 
 
Приходи от управление на Резервен фонд 
 
През 2011 година са реализирани лихви в размер на 211 хиляди евро и приходи от 
курсови разлики в размер на 5 хиляди евро. В края на 2011 година инвестираните в 
депозити средства достигат до 5  милиона евро.  
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Крайният положителен резултат от дейността на Института през 2011 година възлиза на 
193 хиляди евро. 
 
Нетни активи  
 
В резултат на положителния финансов резултат от 2011 година нетните активи са се 
увеличили до  5,7 милиона евро. В баланса на Института към 31 декември 2011 година 
фигурират сгради и терени на стойност 405 хиляди евро и инвестиции в дъщерни 
дружества на стойност 491 хиляди евро.  
 
Институтът разполага с офис на ул. “Солунска” № 56, с 35 компютъризирани работни 
места и 2 зали за работни срещи. 
 

II. Разходи 
 

През 2011  година общият размер на разходите за дейността възлиза на 2,9 милиона 
евро срещу 3,3  милиона евро през 2010 година и 1,9 милиона евро през 2009 година.  
Финансирани са проекти на обща стойност 2,7 милиона евро срещу 3,1 милиона евро 
през 2010 година и 1,7 милиона евро през 2009 година. 
 
Размер на програмните разходи 2007-2011 г в хиляди евро 

2011 2010 2009 2008 2007 

Програмна област 
в хил- 
евро Дял Разходи в хиляди евро 

Извънреден фонд 658 24,1% 1 099    

Управление и публични 
политики 

608 22,3% 576 528 254 253 

Европейски политики и 
гражданско участие 

377 13,8% 333 417 434 280 

Правна програма 185 6,8% 232 184 257 223 

Обществен дебат 96 3,5% 161 106 129 134 

Рома 458 16,8% 277 203 91 132 

Образование и Младежки 
програми 

64 2,3% 26 35 146 89 

Обществено здравеопазване 23 0,8% 1 14 21 55 

Изток-Изток 135 4,9% 233 65 73 101 

Други 125 4,6% 130 138 132 155 

Общо 2 729 100% 3 068 1 690 1 537 1 422 

 
През 2011 година са реализирани 237 проекта, от които 145 финансирания на 
организации, 15 проекта на експертни колективи и 77 проекта, реализирани от 
Институт “Отворено общество”- София.  Подкрепени са 279 стипендианти, участвуващи 
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в конференции по програма “Партньорство без граници Изток-Изток” и стажанти в 
частният сектор.  
  

През 2011 година Институтът администрира стипендиантски програми за младежи от 
ромски произход, по които програми на мрежата „Отворено общество“ извън бюджета 
на Фондацията са подкрепени 299 стипендианти. 
 
Брой на проектите, реализирани през 2011 година 

  Брой проекти в това число 

Програмна област Общо Организации 
Експерт. 

Екипи 

Институт 
Отворено  
общество 

Управление и публични 
политики 

62 37 1 24 

Европейски политики и 
гражданско участие 

17 4  13 

Правна програма 16 3 1 12 

Обществен дебат 11 5 1 5 

Рома 23 7  16 

Образование и Младежки 
програми 

2 2   

Обществено здравеопазване 1   1 

Изток-Изток 11 10  1 

Извънреден фонд 90 77 12 1 

Други 4   4 

Общо 237 145 15 77 

Участие в конференции 
“Изток-Изток” 

39    

Стажанти в частния сектор от 
Ромски произход 

3    

Общо 279    

 
Административните разходи  възлизат  на 195 хиляди евро - 6,3 % от общия обем на 
разходите.  
Програмната дейност се осъществява на основа съчетаване усилията на персонала (в 
Института работят 22 човека и още над 10 консултанти), в партньорство с широки 
експертни общности.  
 

III. Отчетност и контрол  
 

Финансовата отчетност се води в съответствие с българското счетоводно 
законодателство, международните стандарти за финансов отчет, както и утвърдените 
стандарти в международната мрежа Фондации „Отворено общество“ и изискванията 
на другите донори. 
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Функционалната валута, в която се отчита дейността на Институт “Отворено общество” - 
София е евро. Финансовите отчети се одитират от международно призната одиторска 
фирма, като през периода 2008-2011 година това е КПМГ-България.  
 
Институт “Отворено общество” е регистриран в обществена полза и ежегодно прави 
публично достояние отчетите за своята дейност. 
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 3.ПРОГРАМА “ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ И ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ” 
 
Като нова страна-членка на ЕС България споделя редица общи предизвикателства с 
останалите страни от петото разширяване в Централна и Източна Европа, произтичащи 
от общата историческа съдба през втората половина на ХХ век, по-ниското 
икономическо развитие в сравнение със старите страни-членки и по-ниското ниво на 
интеграция в европейските структури. 7 от 10-те нови страни-членки на ЕС все още не 
са членки на Еврозоната, а България и Румъния все още не са членки и на Шенгенското 
пространство. Съществуват опасения, че в условията на глобална икономическа криза 
тези различия, както и наследените предубеждения може да се задълбочат и да 
доведат до един по-затворен и фрагментиран ЕС, където доминират процесите на ре-
национализация на ключови политики. Същевременно, вече пет години след 
присъединяването си, България среща редица специфични предизвикателства, 
свързани със способността за ефективно противодействие на организираната 
престъпност и корупцията, липсата на административен капацитет за усвояване на 
средствата от ЕС и за пълноценно и равноправно участие в процеса на вземане на 
решения на европейско ниво, както и редица дефицити на функциониращата 
демокрация, които са предизвикателства и за отвореното общество в страната. 
 
На този фон ролята на програма “Европейски политики и гражданско участие” е да 
съдейства за пълноценното интегриране на България в ЕС, както и за укрепването на 
капацитета на българските институции и граждани да прилагат общите европейски 
политики и да участват в тяхното формиране. 
 
Програмата комбинира изследователски и аналитични подходи с дейности по 
застъпничество и мониторинг върху релевантните институции. 
 
Специфичен инструмент на програмата е Инициативата за европейски политики, 

която осъществява дейност в новите страни членки от ЦИЕ за постигане на: 
� По-голяма “отвореност” на конкретни съществуващи политики на ЕС (визова 

политика, политика на трудови пазари, политика на разширяване) 
� По-голяма релевантност на общите политики към специфичните нужди на 

новите страни-членки (икономически политики, политики на догонващо 
развитие) 

� По-активно гражданско участие и по-ефективно използване на потенциала на 
създадения през годините на прехода неправителствен сектор в ЦИЕ в процеса 
на формиране на европейски политики. 

 
Чрез Инициативата за европейски политики, програмата установява и развива 
контакти с изследователски институти и експерти със сходни цели в ЕС и особено в 
новите страни-членки от ЦИЕ, както и в страните, включени в политиката на съседство и 
Западните Балкани. 
  
Основни инициативи на програмата през 2011: 
През 2011 г. бяха издадени 47 броя от информационния бюлетин EuPI News Monitor, 
който ежеседмично представя основните новини и събития от новите страни членки от 
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ЦИЕ и ЕС, в електронен формат на страницата www.eupi.eu. Десет кратки аналитични 
коментари по важни проблеми и събития за новите страни членки или Европейския 
съюз бяха изготвени на английски език от известни експерти от България и региона на 
ЦИЕ и бяха разпространени чрез интернет страницата на Инициативата за европейски 
политики –(www.eupi.eu), по ел.поща с над 2000 получатели, препечатани (напр. Sofia 
Echo) или с препратки в други медии.  
 
В продължение на проведеното гражданско наблюдение на степента на готовност на 
България и Румъния за присъединяване към Шенгенското пространство, през юни 
2011 г. в София беше организирана международната конференция “Членството на 
България и Румъния в Шенген: между техническите критерии и промените в 
европейския и международния контекст”. Бяха обсъдени перспективите за членството 
на България и Румъния в Шенгенското пространство отвъд изпълнението на т.нар. 
„технически критерии“ и възможните решения на предизвикателствата, произтичащи 
от променения контекст в ЕС и съседните на ЕС страни. В конференцията участваха 
вицепремиерът и министър на вътрешните работи на Р България г-н Цветан Цветанов, 
министърът на администрацията и вътрешните работи на Румъния г-н Константин 
Траян Игас, посланици на ключови страни от ЕС и региона (Франция, Италия, Гърция 
Румъния и Турция) и представител на Европол.  
 
Проектът “Catch Up Index” – “Индекс на настигането” регистрира до каква степен 
страните-членки от Централна и Източна Европа са “настигнали” старите страни членки 
по отношение на категориите “икономика”, “качество на живот”, “демокрация” и 
“добро управление”. Изработена беШЕ специална, интернет-базирана и максимално 
интерактивна платформа на „Индекса на настигане“ - www.TheCatchUpIndex.eu, която 
предоставя възможност на всеки потребител да състави „собствен индекс”, опирайки 
се на въведените данни и възможностите на платформата с графично представяне.  
 
На базата на съставения индекс бяха изготвени аналитични доклади по отделни страни 
и категории, съдържащи препоръки за развитието на политики с оглед преодоляване 
на негативните различия и на успешен процес на “догонване”. Докладите бяха събрани 
в доклада “State of the Union: A Big Bang Theory of Europe” (180 страници, на английски 
език, на страницата www.eupi.eu). На базата на индекса бяха изготвени кратки анализи 
(policy briefs), публикувани на страницата www.eupi.eu , както и в „Политики“ на 
www.politiki.bg като статии на български език.  
 
„Председателствата на ЕС и българските приоритети в ЕС: 2011-2012”  
През 2011 г. програма “Европейски политики и гражданско участие”, в партньорство с 
Паневропейския съюз, продължи практиката на публично представяне на приоритетите 
на България чрез съпоставянето им с приоритетите на ЕС в рамките на съответното 
председателство. Освен форум за споделяне на приоритетите на ЕС и България в 
началото на всяко председателство на ЕС (Унгарско и Полско председателства през 
2011 г.), организаторите предоставяха такъв на присъстващите и в края на 
шестмесечния период за проследяване на напредъка в постигане на заложените цели.  
 
Институт “Отворено общество” – София участва активно в развитието и утвърждаването 
на гражданското участие в процеса на вземане на решения на местно, национално и 
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европейско ниво в България чрез подкрепа на програмното и организационно 
развитие на Форум „Гражданско участие“ (ФГУ). След провеждането през 2011 г. на 
шест регионални форума в районите за планиране за подготовка на гражданските 
организации за ефективно включване в процеса на програмиране на средствата от ЕС и 
на регионално планиране за периода 2014 – 2020, членовете на ФГУ се увеличиха почти 
двойно и към момента са над 100 организации от цялата страна.   
 
През юни 2011 г. ИОО–София проведе национално обсъждане с над 100 граждани и 
представители на неправителствени организации от цялата страна на механизмите, 
чрез които българските граждани могат да участват в процеса на вземане на решения 
на Европейско ниво и/или да отстояват своите права на европейски граждани. 
Инициативата бе част от проект „Carrousel”, който се реализира едновременно в пет 
страни от ЕС и се финансира по Програма „Европа за гражданите” на Европейската 
Комисия. Водеща организация бе ECAS (European Citizens Action Service) – Брюксел,  с 
партньори в България, Полша, Унгария и Франция. В основата е идеята за създаването 
на  т.нар. „Къща на гражданското общество” – виртуално и физическо пространство, 
където граждани и НПО ще могат не само да се информират за своите граждански 
права в ЕС и да търсят контакт с европейските институции, но и да се сдружават и 
развиват общи инициативи, включително и в контекста на възможностите, които 
новосъздадената Европейска гражданска инициатива ще предлага от април 2012 г.  
 
2011 беше година на тясно и ползотворно стратегическо партньорство с програма 
“Изток-Изток: Партньорство отвъд границите”, насочено към подкрепа на 
международния обмен на идеи, информация и съвместна работа между лица и 
организации от страните от ЦИЕ и Централна Азия за утвърждаване на отвореното 
общество. Дейностите на двете програми се координират на ниво визия в рамката на 
Институт “Отворено общество” – София и на проектна основа.  
 
Тясно сътрудничество с Тръст за гражданско общество в ЦИЕ и Извънреден фонд към 
институт „Отворено общество” за подпомагане на социалното и икономическо 
приобщаване на маргинализирани групи от българското общество (малцинства; 
самотни родители; възрастни хора; хора с увреждания; деца в риск; хора, живеещи в 
изолирани и отдалечени населени места и др.) в условията на криза. По конкурс 
„Овластяване на безвластните по време на криза”, през 2011 г. Институт “Отворено 
общество” финансира 45 от получените 136 проектни предложения. 
 
През 2011 г. Институт „Отворено общество“ – София реализира проекта „Повече 
плурализъм по време на криза“ с финансовата подкрепа на Кризисния фонд на 
мрежата от фондации „Отворено общество“. Целта на проекта беше да подпомогне 
формулирането на устойчиви, справедливи и отговорни публични политики, основани 
на доказателства, по време на криза чрез оказване на подкрепа за професионално и 
обективно медийно съдържание, създадено в обществена полза и отразяващо 
различни гледни точки. През 2011 г. бяха проведени три конкурса за финансиране, по 
които Институт „Отворено общество“ получи 126 проекти предложения, от които бяха 
одобрени за финансиране общо 36 проекта.  



 
 

15 

 
 

Проекти      

Организация Тема Сума 

Атлантически Клуб в България 
Лекция на Европейския 
комисар по развитие Андрис 
Пиебалс " 

1 685 € 

Център за икономическо развитие 
Членството в Европейския съюз 
и конкурентноспособността на 
българската икономика 

11 800 € 

Сдружение "Движение Паневропа-
България" 

Председателствата на ЕС и 
българските приоритети в ЕС: 
2011-2012 

12 721 € 

Асоциация за развитие на София 

Бъдещата кохезионна 
политика на ЕС 2014-2020 и 
ролята на балканските 
столици,  

4 995 € 

   

Собствени проекти     

"Оценка на гражданското общество в България" по методология на 
CIVICUS 

 5 548€  

Анализ и оценка на прилагането на принципа на партньорство в 
програмирането на първия Български планов период 2007-2013 

 16 529€  

Граждански мониторинг на напредъка на България и Румъния в 
подготовката за присъединяване към Шенгенското пространство 
 

 24 183€  

Euro-Monitor: Мониторинг на процеса на присъединяване на 
страните от ЦИЕ към Еврозоната през 2010 г. 

 2 351€  

CATCH UP INDEX  - Индекс на настигането 42 079€  

 
Председателствата на ЕС и българските приоритети в ЕС: 2010-2011 

 4 543€  

 
Организиране на конкурс "'Овластяване на безвластните по време на 
криза" 

 15 401€  

 
Комуникационна стратегия на Инициативата за европейски политики 
за 2011 г. 

 22 531€  

Организиране на конкурс "'Плурализъм срещу популизъм "   10 278€  

 
Carrousel - Европейска къща на гражданското общество 
в партньорство с организации от Брюксел, Франция, Полша и 
Унгария. 

 27 208€  

 
Развитие на гражданското участие в процеса на вземане на решения 
на местно, национално и европейско ниво в България. 

 9 335€  
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4. Конкурс "Овластяване на безвластвите по време на криза", финансиран от 
Извънреден фонд при Институт Отворено общество и Тръст за гражданско общество в 
Централна и Източна Европа 
 

Организация Тема Сума 

СНЦ "Център за образователни 
проблеми и социални инициативи" 

"Със загриженост за хората от 
уязвими групи в малките населени 
места" - подпомагане на уязвими 
групи от община Тунджа 

3 630 € 

Сдружение "Избор за утре" 
Ботевград 

Дневна приемна за деца с 
увреждания "Надежда"  

3 682 € 

"Сдружение Партньори - Дупница" 
"Застъпническа кампания за 
създаването на младежки център 
в град Дупница" . 

3 605 € 

ФОНДАЦИЯ "Областен Ромски съюз"-
Бургас 

"Въздействие чрез 
взаимодействие" разрешаване на 
проблеми като легализирането на 
собственост, правото на строеж, 
закупуването на общинска земя и 
др. 

3 632 € 

Фондация"Артист" 

Посланици за социално солидарни 
общности" - проблемите на 
децата, напускащи Домовете за 
деца 

3 634 € 

Неформална гражданска група на 
родители на деца с бъбречни 
заболявания 

"Интегрирано образование и 
практика!" 

3 158 € 

Асоциация на българите, 
боледуващи от астма АББА - Дишам 
свободно 

"По-добри инвестиции за по-
добро здраве на болните с 
хронични респираторни 
заболявания"  

3 634 € 

Сдружение "За жени с увредено 
зрение - Ти можеш" 

"Заедно с мама можем повече!" 
проблеми, свързани с 
отношенията между жените с 
увредено зрение и отглежданите 
от тях деца 

7 267 € 

Сдружение "Гаврош" 

"Здраво семейство" подобри 
здравната култура и статус на жени 
от ромски произход и на 
момичета, напуснали специални 
институции 

3 632 € 

Сдружение "Роми Медникари" 
Овластяване на безвластните чрез 
етно арт училище" - модел за 
общуване и преодоляване на 

3 340 € 
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социалната изолация  

НСНЦ "Инициатива Родопа планина 
21 век" Смолян 

"Аз избрах без насилие" 2  
сътрудничество с училищните и 
полицейски структури, против 
насилието в училище. 

4 386 € 

Сдружение "Светлина” - гр. Самоков 
"Образованието е моят шанс" - 
превенция и намаляване на броя 
ранно напускащите училище деца 

3 601 € 

Гражданска група "Мечтатели", село 
Балван, Велико Търново 

"Ние сме тук и можем" - 
превенция на отпадането на деца 
от училище 

3 521 € 

СНЦ "Приятели на хора в 
неравностойно положение" 

Фотоклуб "Приятели" - обучителна 
програма за хора с психични 
заболявания 

3 395 € 

Граждански форум " Чуйте нашия 
глас", Варна 

Чуйте нашия глас 2 3 667 € 

СНЦ "Инициатива за равни 
възможности" 

"Искам да се възползвам от 
правата си на потребител на 
услуги" - равенство на правата на 
ромите  

3 408 € 

Сдружение "Тацитус-Център за 
работа с деца с аутизъм" 

"Заедно за специалните деца" - 
подготовка и обучение на учители 
и медицински персонал  

3 628 € 

Сдружение "Бъдеще за децата с 
увреждания”, Казанлък 

"Социално включване на младежи 
с интелектуални затруднения от 
защитено жилище в село Овощник 

2 903 € 

Фондация "Светлина за живот" 
"Иновативни мобилни услуги в 
общността за хора с трайни 
физически увреждания" 

3 644 € 

Клуб по конен спорт БТБ - Русе 

"Деца срещат своите нови 
приятели-конете" терапия на деца 
с увреждания и с рисково 
поведение 

7 350 € 

Сдружение "Човеколюбие" 

"Заедно за психично здраве" 
интеграция на хора с психични 
увреждания и преодоляване на 
обществената стигма 

3 667 € 

Сдружение "Развитие 21 век" – 
Смолян 

Модел за социално включване на 
младежи с увреждания чрез 
развитие на социалните им 
компетентности 

6 915 € 

СНЦ "Прозорец към света", Варна 
"Подкрепи ме, аз мога!" Трудова 
реализация на хора с увреждания 

3 118 € 

"Младежко сдружение за интеграция 
и развитие” -Търговище 

"Училището-приятел на децата" - 
мотивация на децата от ромската 
общност в Търговище за равен 

3 561 € 
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старт 

   

Сдружение "Център Отворена Врата" 

Създаване на мобилни екипи за 
кризисна интервенция на жени и 
деца, пострадали от домашно 
насилие в малки населени места в 
Плевен 

3 597 € 

Сдружение "Младежко бюро за 
социални услуги и граждански 
инициативи", Плевен 

Вот за младите хора от малкия 
град 

5 669 € 

Сдружение "Алтернатива при будна 
кома" 

Да обединим хората в будна кома 3 410 € 

Фондация "Образователен форум" За правото ми да давам 3 488 € 

Център за подпомагане на хора, 
преживели  изтезание - АСЕТ 

Да се опознаем в училище, да  се 
научим от другите 

3 633 € 

Сдружение "АСУ ДЕЛФИ" Френдли Хаус 3 482 € 

Сдружение "Женска алтернатива за 
независимост, етническа 
толерантност “ и асоциация “Жанета” 
град Разград  

Да променим съдбата си 3 423 € 

Обединение СНЦ "Лидер" и СНЦ 
"Пакив-европейска мрежа", 
Благоевград 

"Общностна мрежа за достъп до 
услуги за ромски жени"  

4 592 € 

Сдружение "Старс" Монтана 
"Овластяване чрез образование. 
Изборът е твой!"  

3 038 € 

Коалиция "За нашите деца" - 
Сдружение "Клуб НПО" Търговище 

"Местните общности в подкрепа 
на своите деца"  

4 482 € 

СНЦ "Свят без граници", Стара Загора 

"Мостове на доверието. Подходи и 
практики за ефективно 
застъпничество на малцинства в 
условията на глобализация"  

6 879 € 

Сдружение "Достоен живот за хората 
с увреждания " - Бургас 

"Лична помощ-гарант за живот в 
общността" -местна наредба за 
лична помощ, 

5 370 € 

Коалиция гражданско сдружение 
Алцхаймер 

"Да се противопоставим на 
двойната дискриминация”  

6 488 € 

Сдружение "Амала-приятели", село 
Крайници, Дупница 

"Знанието и приятелството ни 
овластяват"  - гласност на 
проблемите на ромските жени 

3 619 € 

Обединение от СНЦ "Ръка за ръка" и 
СНЦ "Балкани без граници" 
Благоевград 

"Бюро за социални услуги - услуги 
за социално включване на 
маргинализирани и уязвими 
групи" 

7 267 € 
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Сдружение "Хоризонти" Сливен 

Създаване на център "С грижа за 
грижещите се" за подпомагане на 
семейства, отглеждащи деца с 
аутистични разстройства. 

3 591 € 

Фондация"Подслон за човечеството" 
София/ Лом 

"Достоен дом за достоен живот"  3 610 € 

Национално читалище на слепите 
"Луи Брайл" 

"Самостоятелен достъп до 
нормативни актове за хора с 
нарушено зрение" 

3 629 € 

Сдружение "Нашите деца могат", 
Свиленград 

"Движението - криле на 
надеждата" - достъп до 
рехабилитационни услуги на деца 
с увреждания 

3 701 € 

Фондация "Здраве и социално 
развитие" 

"Полудневна детска градина за 
ромски деца в риск от отпадане от 
училище в квартал Факултета 

3 502 € 

Коалиция с водеща организация 
Фондация "Надежда срещу спин" 

"'Позитивен мониторинг - първа 
стъпка" 

6 904 € 

 
 

5. Конкурс "Плурализъм срещу популизъм  по време на криза", финансиран от 
Извънреден фонд при Институт Отворено общество  
 

Организация Тема Сума 

Фондация "БлуЛинк" 
"Околна среда vs. инвестиции - 
огласяване на различни гледни 
точки" 

7 114 € 

Медиапул ООД 
Специализираният съд и 
гражданската конфискация - как 
тръгват новите реформи 

5 470 € 

Фондация "Четиринадесети януари" 
Гражданска инициатива за 
намаляване на политическото 
лицемерие 

10 396 € 

Красимир Лаков  
Независима оценка на 
енергийната политика на 
България 

9 482 € 

Ръководител екип Веселин Митков 
Димитров 

"Началото и краят на 
плурализма в българските 
медии през погледа на 
журналистите" 

3 771 € 

Сдружение "ИЮИНСАЙД" 
"Хоризонт 2020: граждански 
визии за реформи и развитие на 
България в Европейския съюз" 

10 174 € 
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Сдружение "Обществен център за 
околна среда и устойчиво развитие"  

Младите хора в малките 
населени места - оцеляване и 
търсене на алтернативи във 
време на криза 

6 962 € 

Продуцентска къща ЕТ "Александър 
Алексиев - Алекса "  

ПЛУРАЛИЗМЪТ СРЕЩУ 
ПОПУЛИЗМА 

14 004 € 

СДРУЖЕНИЕ "ЕВРОПЕЙСКИ 
ПРОСТРАНСТВА 21" РУСЕ 

"Срещу течението. 
Крайбрежните ивици на 
дунавските градове - потенциал 
за развитие по време на криза" 

11 277 € 

Фондация "Евроскок" 
Широка публичност за 
информиран избор на Висше 
училище в България 2012 

19 321 € 

Сдружение "Институт за развитие на 
публичната среда" 

Граждански гласове за "Отворен 
парламент" 

10 047 € 

Фондация "София за култура и 
изкуство" 

Архитектура с неограничени 
възможности. Документална 
телевизионна поредица" 

10 047 € 

Сдружение "Онкоболни и приятели" "С рак във време на криза" 5 024 € 

Сдружение "Проект права на човека" 
Радиопредаване "ВОРДОН - 
гласът на неравнопоставените" 

4 266 € 

Мартин Красимиров Косев 

Участие на младите 
професионалисти във 
формулирането на публични 
политики 

5 062 € 

Сдружение "Търговско-промишлена 
палата" Стара Загора 

"М2МБ - Медиите към малкия 
бизнес" 

6 668 € 

КАЛИДАС  ЕООД "РИЦ - мост към ромите" 7 435 € 

Стефания Христова, "Б ПЛЮС ФИЛМ" 
ЕООД 

Равни права и достоен живот за 
хората, живеещи с психични 
болести 

15 071 € 

Сдружение "Агенция за регионално 
развитие “ Разград 

"Никой не чака Одисей" 4 734 € 

Фондация "Институт за пазарна 
икономика" 

Бюлетин "Преглед на 
стопанската политика" 

13 370 € 

Йово Атанасов Николов 
БОП-Българска организирана 
престъпност - генезис, развитие 
и противодействие 

8 813 € 

Иво Любомиров Инджев 
Независимата журналистика: 
мисия възможна! 

6 720 € 

Е-вестник ЕООД Мониторинг чрез e-vestnik.bg 15 593 € 

Екип с ръководител Амелия Личева  Култура по време на криза 14 497 € 

Екип Редута 
„Кризисна безпътица": В 
търсене на следкризисния 

16 859 € 
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дневен ред на България. 

Екип ЗДРАВЕ.НЕТ и Фондация "МИЗЗО-
БГ" 

"Повече плурализъм за по-
добро здраве" 

14 046 € 

 
Фондация за хуманитарни и социални 
изследвания - София  
 

Качеството на висшето 
образование в национални и 
глобални контексти 

16 426 € 

Екип Диана Иванова, Мариана Асенова 
и Фондация за Нова Култура 

Изоставеният Северозапад: 
може ли и как културата да бъде 
стратегия за развитие на 
региона? 

11 373 € 

Вагабонд Медия ЕООД 
Understanding Bulgaria: 
Information, Change and Action in 
Times of Crisis 

11 202 € 

Крум  Йончев Благов и Фондация 
"Репортер“ 

"Първият милион" 2 761 € 

Стефан Георгиев Попов 
Аналитични и коментарни 
статии в четири вестника и 
личен сайт/блог 

4 273 € 

Списание "Население", Институт за 
изследване на населението и човека , 
БАН 

Специален брой на сп. 
"Население", посветен на 
етническата идентичност, езика, 
културата и историята на ромите  

5 565 € 

Фондация "Ромски свят - 21 век "Светът на ромите" 13 805 € 

Сдружение "Майки срещу дрогата"  "Отвори очи" 2 14 081 € 

Едвин Стефанов Сугарев 

Гражданското общество: 
свобода и отговорност. 
Проблемът за автентичността, 
истинността и справедливостта в 
българския преход към 
демокрация. 

15 687 € 

Екип с ръководител Петко Георгиев 
„Оцеляване за напреднали"- 
поредица от аудио-визуални 
продукти 

17 452 € 
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6. ПРОГРАМА “ИЗТОК - ИЗТОК “ 
 

     

Проекти      

Организация Тема Сума 

Сдружение "Дете и пространство" 

The Study of Approaches to Social 
Adaptation of Pupils and Leavers of 
Residential Institutions: Ukraine, 
Bulgaria, Belarus 

16 438 € 

Фондация "Център за европейски 
инициативи" 

Empowerment of Young People - Let's 
Start at School 

14 267 € 

Фондация "Мадара-България" NO! TO CYBERBULLYING 14 028 € 

Сдружение "Институт Разум" 
Teaching the Holocaust and Helping 
New Generations Learn How to Live 
Together 

10 079 € 

Фондация "РискМонитор" 
Policy Responses to Organized Crime in 
the Balkans 

9 802 € 

Сдружение ИКАР - Хасково 

Do we finish our books? - Interactive 
methods for increasing societal 
sensitivity to violations of young 
people's labour rights and human 
rights in former Eastern Bloc countries 

9 009 € 

Журналистическо сдружeние 
"Балкански форум" 

Workshop "Tolerence and Cultural 
Interactions in the Balkans" 

8 312 € 

Център за защита правата в 
здравеопазването 

International Experience of Public 
Oversight of the Health Sector 

8 203 € 

Сдружение SOS Детски селища, 
България 

Quality care for children in Europe 5 965 € 

Сдружение "Знание" - Ловеч 
"Financial sustainability of the NGO 
sector in the countries of Eastern 
Europe (Western Balkans)" 

5 641 € 

 

Стипендиант Тема Сума 

Александър Емилов Кашъмов 
What Future for Democracy and Civil 
Society 

457 € 

Александър Емилов Кашъмов 
Citizens for Transparent, Accountable 
and Open Government 

273 € 

Александър Методиев Политов 
Teaching the Holocoust and Helping 
New Generations Learn How To Live 
Together 

495 € 

Ана Велизарова Балканджиева 
Netowork of Low HIV-Prevalence 
Countries of Central and South-East 
Europe (NELP) Meeting 

306 € 



 
 

23 

Ана Димитрова Буриева Domestic Violence - Not with Us 459 € 

Анна Людмилова Ангелова 
Improving Media  Objectivity and 
coverage of issues involving social 
tolerance 

477 € 

Антоанета Иванова Приматарова-
Милчева 

"The EU's Approach to Justice Reform. 
Lessons Learned from Romania and 
Bulgaria; Moldova and Ukraine; Croatia, 
Macedonia and Serbia" 

543 € 

Богдана Сергеева Денчева 
Improving Media Objectivity and 
Coverage of Issues Involving Social 
Tolerance 

205 € 

Вадер Вазир Акбархан 
Improving Media Objectivity and 
Coverage of Issues Involving Social 
Tolerance 

486 € 

Гергана Делова Жулева 
Citizens for Transparent, Accountable 
and Open Government 

275 € 

Деница Бойкова Манчева " Hydrocarbon Transit Transparency" 365 € 

Десислава Димитрова Колева-
Станисловски 

Inovative approaches to working with 
children with special needs and thier 
families Kyrgyzstan and international 
experience 

737 € 

Десислава Лалчева Тенчева 
Indicators of Local Well-Being - Lessons 
for the 2014-2020 Multiannual Financial 
Framework 

380 € 

Евелина Георгиева Досева 
Teaching the Holocoust and Helping 
New Generations Learn How To Live 
Together 

415 € 

Вадер Вазир Акбархан 
Improving Media  Objectivity and 
coverage of issues involving social 
tolerance 

281 € 

Ива Ивова Белева 
Improving Media  Objectivity and 
coverage of issues involving social 
tolerance 

291 € 

Ива Ивова Белева 
Improving Media Objectivity and 
Coverage of Issues Involving Social 
Tolerance 

496 € 

Ива Йорданова Таралежкова Regional Development Policies 55 € 

Ива Маринова Бонева-Радушева 

Inovative approaches to working with 
children with special needs and thier 
families Kyrgyzstan and international 
experience 

705 € 

Красимир Иванов Кънев 
What Future for Democracy and Civil 
Society? 

734 € 

Луиза Руменова Славкова 

Practicing the Promises: Post-Busan 
development agenda from gender 
perspective Opportunity or challenge for 
EU NMS? 

285 € 
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Любомира Димитрова Георгиева 

Practicing the Promises: Post-Busan 
development agenda from gender 
perspective Opportunity or challenge for 
EU NMS? 

199 € 

Мария Иванова Хаджитенева 
Георгиева 

Domestic Violence - Not with Us 379 € 

Милена Ивова Илиева 
Roma Empowerment: Strategy for 
inclusive development 

368 € 

Мирослава Стефанова Тодорова 

EU's Approach to Justice Reform. 
Lessons Learned from Romania and 
Bulgaria; Moldova and Ukraine; Croatia, 
Macedonia and Serbia 

416 € 

Миряна Цветанова Маламин-
Сирийски 

Inovative approaches to working with 
children with special needs and thier 
families Kyrgyzstan and international 
experience 

737 € 

Моис Яко Файон 
Frending Meeting of the EU-Russia Civil 
Society Forum in Prague 

338 € 

Надя Василева Бонева 

Practicing the Promises: Post-Busan 
development agenda from gender 
perspective Opportunity or challenge for 
EU NMS? 

283 € 

Николай Ангелов Кирилов 
Roma Empowerment: Strategy for 
inclusive development 

368 € 

Пенка Димитрова Георгиева - 
Бабачева 

Enhancing Palliative Care Compliance to 
International Standards 

311 € 

Петко Атанасов Карадечев 
Improving Media Objectivity and 
Coverage of Issues Involving Social 
Tolerance 

208 € 

Севдалина Петрова Илевска-Войнова 
Teaching the Holocoust and Helping 
New Generations Learn How To Live 
Together 

514 € 

Славейка Асенова Христова 
Frending Meeting of the EU-Russia Civil 
Society Forum in Prague 

277 € 

Славейка Асенова Христова Regional Development Policies 54 € 

Теодора Венелинова Танева Domestic Violence - Not with Us 460 € 

Христо Русков Хинков 
Reform of Health Care System: 
Introducing Primary Health Care Level 

385 € 

Христофор Николов Зюмбюлски Domestic Violence - Not with Us 371 € 
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7. ПРОГРАМА “УПРАВЛЕНИЕ И ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ “ 
 
Съгласно Стратегическия план за действие за 2011 г., Програмата „Управление и 
публични  политики” (УПП) на Института „Отворено общество” – София работи по 
следните приоритети: 
 

• Публични бюджети – проследяване на различни публични политики чрез 

бюджетните им аспекти с цел привличането на общественото и 

политическо внимание към специфичните рискове за икономиката и 

мерките, с които може да предотврати икономическа политика, водеща до 

увеличаване на тези рискове.   
 

• Публични политики на местно ниво - поощряване изпълнението на активна 

регионална политика с цел постигане на устойчиво и балансирано развитие и 

провеждане на последователна политика на децентрализиране.  

 

• Оценка на публичните политики - насърчаване управленски решения, основани 

на доказателства, изготвяне на кратки аналитични доклади за конкретни 

политики в кратки срокове, които да отговарят адекватно на възникналите 

нужди за вземане на управленски решения. 

 

В допълнение към стратегическите приоритетни области, Програмата отдели 
специално внимание на образованието и общественото здравеопазване и 
протичащите реформи в тях.   Друга насока на дейността на Програмата е Платформата 
за създаване на проекти (ПСП), която е част от инициативата на Институт „Отворено 
общество” в Будапеща под надслов “Подобряване на ромското включване чрез 
изграждане на капацитет за максимално използване на фондовете на ЕС”.  През 2011 г. 
Програма Управление и публични политики осъществи и проекти в сътрудничество с 
редица партньори, сред които важна роля играят международни организации като 
Световна банка, местни НПО, Министерството на образованието, младежта и науката, 
Министерство на финансите.  
 
Описание на осъществените проекти и основни резултати  
Публични бюджети   
 

 
Мониторинг на икономиката и държавния бюджет  
През 2011 г. Програма Управление и публични политики продължи традиционната си 
инициатива „Макро уоч” и „Бъджет уоч” за мониторинг на публичните бюджети. Бяха 
организирани две пресконференции за публичен дебат по въздействието на кризата 
върху българската икономика, политиката на правителството и състоянието на 
българската икономика. Анализите са публикувани в електронното издание 
www.politki.bg на ИОО–София. В резултат на редовното експертно наблюдение на 
Програмата върху публичните бюджети и макроикономиката, общественото и 
политическо внимание беше привлечено към идеята за приемане на правила за 



 
 

26 

фискална стабилност на страната, която намери отражение в гласуваните от 
парламента промени в Закона за държавния бюджет.  
 
Граждански мониторинг върху прилаганите от правителството инструменти за 
управление на средствата от структурните фондове на ЕС 
Съвместно с Института за развитие на публичната среда, Програма Управление и 
публични политики осъществи анализ и оценка на Информационната система за 
управление и наблюдение (ИСУН) на средствата от ЕС. На базата на фокус групи с 
всички  заинтересовани страни и преглед на европейското законодателство и практики, 
беше  изготвен доклад с препоръки към публичния модул на системата по отношение 
на неговата достъпност и съдържание на информацията. Анализът „По следите на 
европейските пари“ прави оценка на съответствието на този правителствен инструмент 
с препоръките и стандартите на Европейската комисия за публичност и прозрачност 
при усвояването на еврофондовете, както и за ефективността му за осъществяване на 
граждански контрол върху процеса. Докладът беше представен през ноември 2011 г. 
по време на публичната дискусия "Европейски фондове, прозрачност, граждани" с 
участието на министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав 
Дончев, експерти и представители на граждански организации. Текстът на доклада е 
достъпен на сайта на ИОО www.osi.bg. 
 
Граждански мониторинг върху дейността на Държавната комисия за енергийно и 
водно регулиране (ДКЕВР) за изпълнението на препоръките от мониторингов доклад 
на Институт “Отворено общество” 
В периода 2010 – 2011 г. Програма УПП продължи сътрудничеството си с Институт за 
развитие на публичната среда с цел да проследи спазването на гражданските 
предложения, направени при предходен мониторинг на регулаторния орган и да оцени 
тяхното изпълнение. Наблюдението на изпълнението на препоръките към работата на 
регулаторния орган за енергийно и водно регулиране имаше за цел оптимизиране на 
процедурите и по-добро взаимодействие с гражданския сектор. Изводите от 
гражданския мониторинг са обобщени и представени на електронните страници на 
ИОО и на Институт за развитие на публичната среда. 
 
Управление на риска и оценка на риска на публичните политики  

 
Управленски решения, основани на доказателства в областта на общественото 
здраве.  
През последните години подходът „медицина, основана на доказателства” беше 
обсъден и частично приложен на практика в здравния сектор в цял свят. Този проект 
проучва възможностите за прилагане на този подход при взимане на решения, 
основани на доказателства, в областта на управление на здравеопазването в България. 
През 2011 година основните констатации, свързани с политиките за обществено здраве 
бяха представени и обсъдени с представители на медицинската общност и взимащите 
управленски решения в здравеопазването. Запис от дискусията както и всички 
материали, свързани с това изследване, са публикувани на http://www.osi.bg. 
 
Човешките ресурси в здравеопазването в България 
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В рамките на тази инициатива се извършва анализ на работната сила в здравния сектор  
в България. Движението на медицинските специалисти и мотивацията им за напускане 
на страната с цел работа в чужбина, мотивацията на студентите, които завършват 
медицински специалности, динамиката на работната сила в здравеопазването са във 
фокуса на изследването в този проект.  
 
Първичната здравна помощ в България – факти и анализи 
В рамките на специалния фокус към политиките за обществено здраве беше 
подкрепено публикуването на изследване, посветено на техническата ефективност на 
първичната здравна помощ у нас. Екипът на доц. Салчев представи данните през 2012 
година, а в резултат на това изследване ИОО публикува специален брой на Политики 
(www.politiki.bg) с материали, свързани с тази тема. Запис от представянето, както и 
допълнителна информация, са публикувани на електронната страница на ИОО. 
 
 
Система за ранно сигнализиране 
ИОО-София, съвместно със Световната банка, проведе през 2011 третата вълна на 
представително за страната социологическо проучване „Българските домакинства в 
кризата“. В изследването беше включена засилена извадка на ромски домакинства, 
едни от най-уязвимите групи в кризата. В резултат на проучването беше осигурен 
широк набор от статистически данни, публикуван на сайта OpenData.bg на ИОО-София. 
Информацията от изследванията беше използвана и в доклад на Световната банка за 
развитието на кризата в Централна и Източна Европа. Данните бяха представени на 
пресконференции през април 2011 г., а анализите и изводите на екипа на Програма 
УПП бяха публикувани в www.politki.bg  
 
Оптимизиране на разходните стандарти за финансиране на системата на 
предучилищното и средно образование в България 
През 2011 г. продължи сътрудничеството на Програма УПП с Министерство на 
образованието, младежта и науката по отношение оптимизиране на единните 
разходни стандарти в системата на делегираните бюджети и насърчаване на 
партньорството между местното самоуправление и структурите на МОМН с цел 
подобряване на образователни политики на общинско равнище. Бяха проведени 
срещи с общински експерти на територията на страната и дискусии със заинтересовани 
страни. Основна тема беше осигуряване на равенство на достъпа до качествени 
образователни услуги, създаване на стимули за обхващане на повече ученици в 
системата, минимизиране на отпадането от училище и споделяне на практики на 
доброто управление. На форум, организиран от Министерството на образованието, 
младежта и науката в партньорство с Институт "Отворено общество" през ноември 
2011 г. беше представен нов модел за групиране на общините при финансиране на 
общообразователните училища.  
 
Пилотиране и адаптиране на нова методология за вътрешна (само)оценка на 
качеството на образованието и обновяване на сайта www.uchilishteto.org –“Училища 
в развитие“ 
През май 2011 г. Програма УПП организира в България посещение на проф. Дейвид 
Фрост от Университета Кеймбридж. Поводът беше прилаганата съвместно с Клубове за 
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професионално развитие на учителите и ИОО-София методика за активно учителство и 
лидерство, разработена от професора. В основата на системата стои стремежът към 
повишаване на мотивацията и капацитета на учителите за участие в разработването и 
прилагането на училищните политики чрез насърчаване на тяхната активност, на 
ползването на иновативни методи за преподаване и споделяне на опит в 
професионална среда. Бяха изнесени лекции и семинари в София и Велико Търново.  
 
Програма Управление и публични политики продължи своите дейности в областта на 
изследванията на висшето образование. Беше направено сравнително изследване на 
агенциите и системите по акредитация и управление на качеството на висшето 
образование в Европа и света. Основните изводи и препоръки са обобщени в кратък 
анализ на Националната агенция за оценяване и акредитация. Експертизата на 
Програма УПП в количествените и качествените изследвания беше използвана за 
анализ на разходите и ползите във финансирането на висшето образование в България 
с отделен фокус върху развитието на науката. Резултатите от теза два проекта са 
публикувани в специален брой на електронното издание Политики.  
 
Във връзка с опита си в разработването на Рейтинговата система за висшите училища в 
България, представители на Програма УПП взеха участие на Третия годишен симпозиум 
за рейтинг и качество на образованието на университетите в Брюксел през април 2011 
г., където имаха възможност да обменят опита си със създатели на други интерактивни 
инструменти за висшето образование в Европа. През изминалата година Програмата 
продължи работата си и по актуализиране и разширяване на функционалностите за 
второто издание на рейтинговата система.  
 
Беше осигурено съфинансиране на проект „Готовност на училището за приобщаващо 
образование за деца от институции 3-7 години“ на Фондация „Програма Стъпка по 
Стъпка” за обучения на педагогическите екипи от избрани Домове за деца от 
предучилищна възраст. В рамките на инициативата беше създадена методика за 
подготовка на екипите в ДДЛРГ за подходите и философията на приобщаващото 
образование. 
 
Следвайки един от основните си приоритети, през 2011 г. по Програмата бяха 
финансирани различни проекти в областта на образованието и младежкото участие. 
Със сътрудничеството на немското посолство в София беше проведено второ издание 
на проект „Млади идеи за Европа” (www.youngideasforeurope.eu , по инициатива на 
Фондация „Роберт Бош”), в който ученици от 35 СОУ в София участваха в симулационна 
игра за климатичните промени и енергията в Европа. Беше подкрепен и проект за 
използване на документалното кино в обучението по история на 20 век.  
 
През 2011 г. Програмата УПП продължи да подкрепя инициативите на 
социологическото звено на ИОО-София за предоставяне на свободен достъп до данни 
от социологическите проучвания, проведени от Института (http://www.opendata.bg/) 
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Проекти      

Организация  Тема Сума 

Сдружение "Институт Разум" 
'Документалното кино в преподаването 
на историята на ХХ век в средното 
училище. 

10 226 € 

Фондация "Евроскок" 
Широка публичност информиран избор 
на висше училище 2012 

18 018€ 

Екип с р-л доц.Петко Салчев 
'Отпечатване на монография 
"Първичната здравна помощ в България - 
факти и анализи" 

1 483 € 

Издателска къща Горекс-Прес 
Публикуване на 3 бр. на сп."Медицински 
меридиани" 

1 293 € 

Дружество за Обединените нации в 
България 

Национална ученическа симулативна 
игра Модел ООН - заседание на Съвета 
за сигурност по ситуацията в Либия 

614 € 

Главна редакция на педагогическите 
списания на МОМН 

Тематичен брой "Ролята на семейството 
за възпитанието на децата в детската 
градина" - сп."Предучилищно 
възпитание" бр.5/2011 г. 

1 176 € 

   

Собствени проекти     

Изграждане на информационен пул "Политики за преодоляване на социалната 
изолация и изследване проблемите за уязвими групи" 
 

 2 989€  

Политика за управленски решения в здравеопазването, основана на 
доказателства 

 943€  

 
Разработване на серия от 7 доклада за политики за образователна реформа в 
България 
 

 665€  

Предоставяне и достъп до данните от социологически изследвания на  
Институт “Отворено общество”  

 549€  

Система за ранно сигнализиране - 3 вълни социологически изследвания  28 894€  

Оптимизиране на разходните стандарти за финансиране на системата на 
предучилищното и средно образование в България 

7 216€  

 
Наблюдение върху икономиката и държавния бюджет - финансови, 
политически и макроикономически рискове (MacroWatch & BudgetWatch) 
 

 29 698€  

Граждански мониторинг върху прилаганите от правителството инструменти за 
управление на средствата от структурните фондове на ЕС 

 256€  
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Анализи на здравната реформа  804 € 

Пилотиране и адаптиране на нова методология за вътрешна (само)оценка на 
качеството на образованието и обновяване на сайта www.uchilishteto.com 

 1 444€  

Проблеми на измерване на качеството на висшето образование в България и 
Европа 

 467€  

Анализ на разходите и ползите във финансирането на висшето образование в 
България 

 3 890€  

Социологическо проучвания  OPENBUS  през 2011  12 268€  

Човешките ресурси в обществената система на здравеопазване в България 
1995-2015 

 11 453€  

 
Анализ на ефективността на болниците в България 

 2 103€  

Участие в Трета годишна среща "Symposium on University Rankings and Quality 
Assurance in Europe 2011 - 14.04.2011 в Брюксел на 5 човека 

 6 867€  

 
Млади идеи за Европа: Нова енергия за Европа ІІ 

 2 217€  

 
OPEN DATA.bg - Разширяване на достъпа до данни от социологически 
изследвания на ИОО-София 

 4 737€  

 
Начална и продължаващата квалификация на учителите като фактор за 
промяна на предучилищното и училищното образование в България - 
съфинансиране лекции на проф. Дейвид Фрост 

 532€  

 
Теренно проучване "Човешките ресурси в обществената система на 
здравеопазване в България 1995-2015" 

 9 963€  

 
 
 



 
 

31 

 
8. ПЛАТФОРМА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ  
Платформа за създаване на проекти (Платформа) е част от Програмата "Максимални 
ползи за ромското включване от структурните фондове на Европейския съюз" на 
Институт Отворено общество - Будапеща. ПСП се ръководи от Институт „Отворено 
общество” - София по Програмата УПП в консорциум с 7 други организации, 
разпределени по регионален принцип - Център за междуетнически диалог и 
толерантност "Амалипе" – Велико Търново, Сдружение "Свят без граници" – Стара 
Загора, Асоциация "ЛАРГО" – Кюстендил, Фондация "Рома" – Пловдив, Фондация 
"Рома" – Лом, Сдружение "Нов път" – Хайредин, обл. Враца, Асоциация "Интегро" – 
Разград. 
 

През 2011 г. Платформата продължи да консултира безвъзмездно кандидати за 
проекти по структурните фондове на ЕС, работещи в полза на ромските общности, като 
им предостави достъп до същото ниво и качество при разработването на проекти и 
възможности за застъпничество, каквито имат останалите кандидати по Структурните 
фондове (СФ). Консултантските услуги бяха предоставени на територията на цялата 
страна за общини, училища, детски градини и неправителствени организации. 
Консултираните теми бяха в областта на образованието, здравеопазването, социалните 
услуги, заетостта и жилищната политика. През 2011 г. в резултат на работата по 
Платформата са одобрени за финансиране 18 проекта на обща стойност над 13 млн. 
лева. 
 

През изтеклата година беше широка приложена и услугата Менторство / 
Наставничество за подкрепа на бенефициенти на ПСП, които вече имат спечелени 
проекти, но изпитват затруднение по изпълнението, отчитането, подготвянето на 
конкурси по ЗОП. Тази услуга беше използвана основно за проекти, реализирани в 
областта на здравеопазването, ранното детско развитие и социалните услуги за хора в 
неравностойно положение.  
 

В рамките на Платформата бяха предоставени два вида грантове – възстановими и 
невъзстановими (до 20 000 лв.). 
 

По схемата за невъзстановимите грантове са сключени 3 договора с бенефициенти на 
обща стойност 42 666 лв. Одобрени са и 4 договора с бенефициенти на обща стойност 
166 438 лв. в рамките на схемата за възстановими грантове. 
 

Обобщени статистически данни за третата година от функционирането на ПСП  

 

Година Общо 

Не 
финансирани 

проектни 
предложения 

Прекратена 
консултация 

или не 
предаден 

проект 

В процес на 
консултация 

Внесени 
проектни 

предложения 

Финансирани 
проектни 

предложения 

2011 77 3 17 28 11 

18 

(общо = 13 356 528 лв.; 

1 EUR = 1.9553 лв.) 
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 Допълващи грантове      

Организация  Тема Сума 

Сдружение Нов път - Хайредин 
Инвестиция в бъдещето - 
социално предприятие "Пчела" 
 

7 818 € 

Сдружение ЛАРГО - "Либерална 
алтернатива за ромско гражданско 
обединение 

Младежка работилница - шанс за 
младите роми 

8 935 € 

Сдружение "Център за подпомагане 
на ромските инициативи 

 
МИГ на територията на община 
Бяла Слатина 

5 062 € 

Община Антон и Читалище 
"Напредък 1869" 

Придобиване на умения и 
постигане на обществена 
активност на територията за 
потенциални местни инициативни 
трупи в Община  Антон и община 
Пирдоп 

23 203 € 

Община Бяла Слатина 

 
Придобиване на умения и 
постигане на обществена 
активност на територията за 
потенциални местни инициативни 
трупи в Община  Бяла Слатина 
 

29 176 € 

Община Завет 

Придобиване на умения и 
постигане на обществена 
активност на територията за 
потенциални местни инициативни 
трупи в Община Завет. Iумата 
21187 евро е възстановена 

  

 
Сдружение "Интеграция на 
малцинствата 

Разкриване на социален център за 
малцинствата 

9 996 € 
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 Регионални партньори    

Структурните фондове на ЕС 
като средство за равноправна 
интеграция на ромите в 
българското общество 
 

  

Организация   Сума 

Сдружение "Нов път" – Хайредин 
 

 
15 000 € 

Център за междуетнически диалог и 
толерантност "Амалипе" 
 

 
15 000 € 

 
Фондация за регионално развитие 
"Рома – Пловдив" 
 

 

15 000 € 

Асоциация "Интегро - Разград"  15 000 € 

Сдружение "Свят без граници"- Стара 
Загора 
 

 
15 000 € 

Сдружение ЛАРГО - "Либерална 
алтернатива за ромско гражданско 
обединение 

 
15 000 € 

 
Фондация "Рома-Лом" 

 
10 000 € 
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9. ИЗВЪНРЕДЕН ФОНД   
Извънреден фонд към фондации „Отворено общество“ е създаден от Джордж Сорос с 
цел да подпомага обществата в Централна и Източна Европа да посрещнат негативните 
ефекти, свързани с глобалната икономическа криза 
 
Чрез Извънредния фонд бяха отпуснати средства за закупуване на 30 брайлови 
машини за столичното училище за деца с нарушено зрение „Луи Брайл“. С това ИОО-
София подкрепи учениците в училището, където оборудването е крайно недостатъчно.  
Машините ще позволят на учениците да се обучават в предмети като математика, 
химия, биология. 
 
Беше сключено и споразумение с изследователски екип за проект „Разширяване на 
контекста и подобряване на публичния дебат в България по проектоспоразумението 
за фискален пакт в ЕС“ – тема от изключително значение предвид предстоящите 
промени в европейските договори и ангажиментите, които България ще трябва да 
поеме. Проектът цели да даде експертен принос в един по-широк и задълбочен 
граждански дебат по темата. 
 
През март 2011 г. беше представен анализ на разходите и ползите на проекта АЕЦ 
Белене в рамките на независима оценка, изготвена от Института за пазарна икономика 
с подкрепата на Извънредния фонд на ИОО-София. Използваната методика на оценка е 
стандартна за Евроатом и ОИСР и е съобразена със законовите изисквания за 
безопасно използване на ядрена енергия. Инициативата кореспондира пряко с 
обществения дебат по темата и важните политически решения за големия 
инвестиционен проект АЕЦ Белене и публичния разход, който предполага. 
 
През 2011 г. Извънредният фонд предостави финансиране и за висшите училища по 
изкуствата, в резултат на което бяха осъществени ремонтни дейности на сградите на 
Националната художествена и Националната музикална академия и бяха осигурени 
материали за подготовката на студентите в Художествената академия. Благодарение на 
подкрепата, Националната академия за театрално и филмово изкуство осигури на 
своите студенти възможност за по-голямо разнообразие от лектори и гост-
преподаватели. 
 

Проекти      

Организация / Проект Тема Сума 

Национална Академия за Театрално 
и Филмово Изкуство "Кръстю 
Сарафов" 

Подкрепа за висшите училища по 
изкуства по време на криза 

26 998 € 

Национална Музикална Академия 
"Проф. Панчо Владигеров" 

Подкрепа за висшите училища по 
изкуства по време на криза 

27 987 € 

Национална художествена академия 
Подкрепа за висшите училища по 
изкуства по време на криза 

25 565 € 
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Училище за деца с нарушено зрение, 
София "Луи Брайл" 

Закупуване на 30 брайлови 
машини за учениците 

18 415 € 

СНЦ "Инициатива за равни 
възможности" 

Преодоляване на жилищния 
проблем в сегрегиран ромски 
квартал с възможност за 
мултипликация на създаден 
модел 

27 250 € 

Сдружение "Медии с човешко лице" Познания за един по-добър живот 11 838 € 

Екип с р-л Георги Ганев 

'Разширяване на контекста и 
подобряване на публичния дебат 
в България по 
проектоспоразумението за 
фискален пакт в ЕС 

12 366€ 

   

Собствени проекти     

Енергия за развитие – Осигуряване на електричество за по-добър живот 
на ромите в България  

2 524 € 
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10.ПРАВНА ПРОГРАМА   
Мисията на Правна програма се изразява в отстояване върховенството на закона и 
защита на основните човешки права в процеса на реформа на българската съдебна 
система и на правоохранителните органи. Работата на програмата е организирана в три 
тематични направления: Основни права на гражданите, Прозрачност и отчетност на 
институциите и Миграция. 
 
Основни права на гражданите 

 
През 2011 година Програмата приключи изпълнението на третия етап от проекта 
“Гражданско наблюдение в полицията“, който бе осъществен в сътрудничество с 
Главна дирекция “Охранителна полиция” на МВР. През 2010-2011 година проектът 
покри територията на 80 РУП в областите Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Сливен, 
Хасково, Варна, Добрич, Бургас, Перник и град София. В наблюдението взеха участие 
над 200 доброволци, които бяха организирани по места от Община Пловдив и три 
неправителствени организации – Сдружение “Свят без граници” (Стара Загора), 
Асоциация “Деметра” (Бургас) и Фондация “SOS - семейства в риск” (Варна).   
 
Основните заключения на проекта са, че продължават проблемите с лошата 
материална база на районните управления на полицията, помещенията не отговарят в 
достатъчна степен на изискванията на нормативните актове и все още има проблеми с 
достъпа на задържаните лица до адвокат и до медицинска помощ при не-спешни 
случаи. Проведените ремонти на РУП са в по-голямата си част козметични и не решават 
проблема с липсата на специално обособени помещения за разпит, среща с адвокат и 
съхранение на веществени доказателства.  
 
В рамките на проекта беше изготвен анализ на случаите на полицейско насилие в 
медийни публикации за периода 2004 - 2010 година. Резултатите от наблюдението и от 
анализа бяха представени пред Постоянната комисия по правата на човека и 
полицейската етика в МВР. Програмата подкрепи кампанията на Българския  
хелзинкски комитет против полицейското насилие. Двете неправителствени 
организации бяха включени в работна група за промени в Закона за МВР. В изготвените 
промени беше отчетена препоръката за привеждане на българското право по 
отношение на употребата на сила, оръжие и помощни средства от полицията в 
съответствие с Европейската конвенция за защита на правата на човека.   
 
През 2011 година Програмата продължи да подкрепя инициативата на Фондация 
„Български адвокати за правата на човека“ (БАПЧ) за издаване на месечен електронен 
бюлетин с избрана съдебна практика на Европейския съд по правата на човека и Съда 
на Европейския съюз. Бюлетинът се подготвя и редактира от адвокати на БАПЧ и 
представя пред професионалната българска аудитория актуални развития в 
европейските съдебни стандарти за защита на основните права. 
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Прозрачност и отчетност на институциите 

 
През 2011 година Програмата изготви и публикува втория анализ от серията "Цената на 
правосъдието в България - оценка на обществените разходи за правосъдие и вътрешен 
ред през 2009 - 2010 година". Този периодичен доклад представлява важен инструмент 
за граждански контрол върху правосъдието и дейността на правоохранителните 
органи.  
 
В изпълнение на същия приоритет на Програмата, през 2011 година беше изготвена и 
представена и Оценка на приложението на Закона за правната помощ. Оценката 
съдържа важни констатации за резултатите от модернизацията на системата за достъп 
до правосъдие за български граждани в неравностойно положение, както и редица 
препоръки за продължаване и задълбочаване на реформите. 
 
В изпълнение на препоръката от докладите на Европейската комисия за мониторинг на 
съдебната реформа в България за въвличане на гражданското общество при оценяване 
на успешността на работата на органите на досъдебното производство, през 2011 
година Програмата организира съвместно с Върховна касационна прокуратура среща - 
кръгла маса с участието на над 10 неправителствени организации и ръководството на 
прокуратурата. Бяха анализирани резултатите от изпълнението на редица съвместни 
проекти и бяха отбелязани основните проблеми пред достъпа до обществена 
информация за работата на прокуратурата.  
 
Миграция  

 
През 2011 година Институт "Отворено общество” - София беше поканен за национален 
партньор на Британския съвет и Групата за миграционна политика при представяне и 
популяризиране на третия пореден международен индекс за интеграция на 
имигрантите (MIPEX). Докладът представлява важен инструмент за мониторинг на 
държавните политики за интеграция на имигрантите и за споделяне на добри практики 
между държавите. 
 
Програмата изготви и разпространи policy brief за ефекта от ограниченията, които 
старите страни - членки на ЕС наложиха по отношение на достъпа на български 
граждани до техните национални трудови пазари. Докладът препоръчва категорично 
отпадането на всякакви прегради пред свободното движение на хора в Съюза и 
регистрира редица доказателства за безполезността на налаганите ограничения. 
 
През 2011 година Програмата беше поканена да изготви ad hoc експертни позиции по 
стратегически документи и законопроекти, най-важните сред които са предложенията 
за промени в Закона за специалните разузнавателни средства, Закона за правната 
помощ и Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 
(2011-2020 г.).  
 
Опитът на Програмата беше представен пред международна аудитория по време на 9-
тата годишна Конференция на прокурорите, които се занимават с преследване на 
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измами с евро-фондове, организирана от ОЛАФ в София през ноември 2011 година, на 
кръгла маса посветена на темата за "Европейския съюз и върховенството на закона", 
организирана от Холандския институт Clingendael през април 2011 година в Хага. 
 
Експерти на Програмата участваха в работни групи за наблюдение и промени на важни 
обществени политики – експертния съвет към Министъра на правосъдието, работна 
група към Националното бюро за правна помощ за промени в Закона за правната 
помощ, работна група към МВР за актуализиране на националната стратегия за 
управление на миграцията и за промени в Закона за МВР.  
 

Проекти      

Организация / Проект Тема Сума 

 Фондация "Риск Монитор" 
План за дейност 2011 
 

74 183 € 

Фондация "Български адвокати за 
правата на човека" 

Публикуване на електронен бюлетин 
със съдебна практика 

7 076 € 

 
Вестник "Капитал" 
 

Специална притурка на в-к КАПИТАЛ 
по темата "Какъв модел за 
съдебната система?" 

767 € 

 
Йонко Грозев 

Съвместен проект с  Фондация 
Отворено общество в Молдова 

3 200 € 

 
 

  

Собствени проекти     

Полицейски омбудсман  3 898 €  

Оценка на изпълнението на стратегията за реформа на съдебната система  6 265 €  

Тенденции в трансграничната миграция на работна сила и свободното 
движение на хора - ефекти за България 

 1 099 €  

Обществена кампания за повишаване на достъпа до информация “Какво 
(НЕ) знаем за МВР” 

 7 761 €  

Правни проблеми и съдебна защита на лицата, ползващи здравни  услуги  1 002 €  

Наблюдение върху кадровата политика на Висшия съдебен съвет  4 494 €  

Съхраняване на върховенството на закона в разширена Европа: примерите 
на България и Румъния в партньорство с CEPS-Center for European Policy 
Studies 

 110 €  

Какво (не) знаем за гражданската конфискация на престъпното имущество  590 €  

Оценка на въздействие на Закона за правна помощ  7 699 €  

Цената на правосъдието в България 2010  8 022 €  

Гражданско наблюдение в полицията 2010-2011  11 839 €  

Ефективна защита в наказателното производство  2 258 €  
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11. ПРОГРАМА “ ОБЩЕСТВЕН ДЕБАТ”    
 
През 2011 година Програма “Обществен дебат”  активно подкрепяше  създаването на  
нов подход на формиране и реформиране на публичните политики чрез възлагане на 
серия от изследователски дейности по чувствителни за обществото теми. Посредством 
серия от социологически проучвания на нагласите на населението и бизнеса, ИОО-
София продължи да следи динамиката на доверие на гражданите в институциите на 
представителната демокрация, състоянието на толерантността в обществото, както и 
влиянието на кризата върху домакинствата. Данните от изследванията се утвърдиха 
като важен инструмент за ранно предупреждение за динамиката на рискови нагласи, 
застрашаващи качеството на демократичния процес в България. 
 
През 2011 година Програмата активно участва в процеса на гарантиране на 
демократичността на изборния процес и гражданското участие в него като подкрепи 
проектите: "Култура и Политика 2011" - серия предизборни дебати (президентски и 

общински) и Open Count - Паралелно преброяване и наблюдение на първия тур на 

Президентските и местни избори 2011 година.   
 
В заявения от Програма “Обществен дебат” интерес да подкрепя инициативи, 
отстояващи принципите на толерантност в обществото спрямо традиционните и новите 
малцинства, програмата подкрепи проект за Организиране на международна 

конференция на тема "Светските научни изследвания за исляма и тяхната роля 

за интеграцията на мюсюлманските малцинства в България" с теренно пътуване. 
В рамките на този приоритет чрез социологически проучвания, организирани от 
социологическото звено на Института, Програмата продължи да следи динамиката на 
нагласите спрямо малцинствата и уязвимите групи, а чрез средствата на публичния 
дебат информираше обществото по отношение принципите на обществена 
толерантност. 
 
В рамките на програмата и чрез поддържане на електронното издание “Политики”, 
Институт “Отворено общество“ – София продължи публикуването в интернет на 
резултатите от основните за Института изследователски проекти  и неговите партньори. 
 
И през 2011 година Програмата продължи активната си подкрепа  на дебата за новите 
форми на комуникация и публична ангажираност на младите в България. Програмата 
подкрепи проект за изследване на новите форми на политическо участие чрез 
формални и неформални младежки групи( „Нови  медии  и нови мобилизации“), както 
и проекта Медиен панаир "Журналисти по теория, журналисти на практика".  
 
През изтеклата година Програма “Обществен дебат” осъществи редица свои дейности 
и проекти в партньорство с неправителствени организации, представители на 
академичната общност и публични институции.  
 
 
 
 
 



 
 

40 

Проекти      

Организация / Проект Тема Сума 

Международен център за 
изследване на малцинствата и 
културните взаимодействия 

Организиране на международна 
конференция на тема "Светските 
научни изследвания за исляма и 
тяхната роля за интеграцията на 
мюсюлманските малцинства в 
България" с теренно пътуване 

2 158 € 

Издателство "Критика и хуманизъм" 
Издаване и публично представяне на 
книгата "ЗА КОНСТИТУЦИЯТА НА 
ЕВРОПА" от Юрген Хабермас 

1 892 € 

Обсерватория по икономика на 
културата 

"Култура & Политика 2011" - серия 
предизборни дебати (президентски и 
общински) 

6 289 € 

Фондация "Помощ за 
благотворителността в България" 

Благотворителността в България - опит 
и постижения на Фондация "Помощ за 
благотворителността в България" 

1 282 € 

СПОТЛАЙТ ООД Пражка пролет '68 Софийско лято 2 556 € 

Екип с р-л Ивайло Дичев и Орлин 
Спасов 

Нови медии-Нови мобилизации 1 344 € 

   

Собствени проекти     

ECONOBUS 2010  658 €  

Социологическо проучване на ИОО-София OPENBUS 2011  5 452 €  

Издаването на електронен вестник "ПОЛИТИКИ"   28 473 €  

Open Count - Паралелно преброяване и наблюдение на първия тур на 
Президентските и местни избори 2011 година, наблюдатели на 
Президентските и местни избори в България 

 8 508 €  

VІ Медиен панаир "Журналисти по теория, журналисти на практика"  1 023 €  
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12. ПРОГРАМА “РОМА “   
 
Програма Рома продължи с изпълнението на своите ключови стратегически цели и 
приоритети и през 2011г. Въведени бяха промени в някои от целите, очертани в 
стратегията за развитие на програма Рома за периода 2009-2011 година. Измененията 
бяха наложени най-вече от динамичния контекст в България по отношение процеса на 
приобщаване на ромите, обществените нагласи и продължаващото изключване на  
ромите от общите/ основните политики и целенасочени мерки/усилия.   
 
В този смисъл усилията на програма Рома бяха насочени към изпълнение на следните 
приоритети: 

• Подкрепа на инициативи, целящи утвърждаване на междуетническата 

толерантност и преодоляването на негативните обществени нагласи 

спрямо ромите;   

 

 Проект “Дивото цвете на Европа” 
Програма Рома на Институт “Отворено общество” – София подкрепи проект “Дивото 
цвете на Европа”, в партньорство с УНИЦЕФ, Унгарски културен институт, ромски 
неправителствени организации, Академия за култура и образование и сдружение „Свят 
без граници”. Целта на проекта беше издигане общата култура на учениците, 
възпитаване на художествен вкус, както и опознаване културата на ромския етнос. 
 
 

• В контекста на членство на страната в Европейския съюз и с оглед постигане 
целите на Приоритет “Лобиране и застъпнически дейности за прилагане на 
ефективни обществени политики на национално и местно равнище, както  и 
възприемане на систематичен подход на Европейско равнище  за решаване на 
проблемите на ромите като европейски граждани” Програма Рома предприе 
следните инициативи: 

 
Провеждане на кръгла маса на тема „Европейска ромска стратегия“  

Програма Рома подкрепи провеждането на кръгла маса на тема „Европейска ромска 
стратегия“, проведена от глобалната мрежа на Партньори за демократична промяна в 
България. Кръглата маса предостави възможност на правителствени и 
неправителствени организации, работещи по проблемите на ромите на национално 
ниво, да обсъдят Съобщението на ЕК от април 2011. С него Комисията насърчава  
националните правителства на държавите с компактно ромско население да изготвят 
стратегически документ, който да отразява състояние на ромите и възможностите за 
ускоряване на интеграционния процес.  
 

Европейско включване: Обмен на данни и добри практики  между Румъния, 
България, Италия и Испания, отнасящи се до включването на ромското 
население 

Институт “Отворено общество” - София  в партньорство с Фондация Сорос – Румъния, 
Фондация Секретариат на ромите – Испания, Фондация “Дом на благотворителността 
Ангел Абрияни” – Италия стартираха проект за Европейско включване “Обмен на данни 
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и добри практики между страните Румъния, България, Испания и Италия, отнасящи се 
до включването на ромското население”.  
 
Проектът е с продължителност от 24 месеца и е финансиран от Европейски социален 
Фонд – “Инвестирай в хората”, секторна Оперативна Програма за Развитие на 
човешките ресурси 2007 – 2013, Договор POSDRU/98/6.4/S/63841.  Основните цели на 
проекта са: 

Разработване на транснационални дългосрочни партньорства в и между 
различните държави и организациите, работещи в социалната сфера и ромското 
включване. 
Създаване на точни, сравнителни данни за ромското включване и заетостта във 
всяка една от страните - партньори по проекта, които ще включват и аспекти, 
отнасящи се до ситуацията на ромите мигранти.  
Анализиране на съществуващите факти и опит относно настоящите инициативи, 
насочени към ромското включване и заетост, с фокус към ромите мигранти.  
Насърчаване на успешни практики, във всяка една от страните-партньори, както 
и сред основните заинтересовани страни за създаване на един по-отворен пазар 
на труда.   

 
 

Път към прогрес – съвместен проект, с водеща организация 
Министерство на труда и социалната политика, в партньорство с 
Институт “Отворено общество” – София и Комисия за защита от 
дискриминация  

 
Програма Рома на Институт “Отворено общество” - София взе участие в 
провеждането на проект в рамките на Програма Прогрес: Проект VS/2010/0536   
“Равенството – Път към прогрес”. Водеща организация на проекта беше 
Министерство на труда и социалната политика, в партньорство с Комисията за 
защита от дискриминация. Основни цели на проекта: по-добро прилагане на 
националното антидискриминационно законодателство; разширяване на 
националната политика за борба с дискриминацията и насърчаване на 
равенството отвъд законодателството; засилване разпространението на 
информация за европейските и националните политики и законови инструменти 
в областта на недискриминацията. 

 
 
  Система за ранно сигнализиране  
 
Наблюдението на икономическата среда, заетостта, социалната и здравна политика 
продължи и през 2011г. чрез системата за ранно сигнализиране. Програма Рома, 
съвместно с Програма “Управление на публични политики” на Институт “Отворено 
общество” – София и Световна Банка разработиха система за ранно сигнализиране. 
Целта на проекта е да изработи методология, която да наблюдава бедността в 
условията на криза и да предизвестява обществеността за възникващите социални 
проблеми и влошаващите се социални индикатори.  
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• Инициативи за изграждане капацитета на ромите за пълноценно участие в 

обществения живот 

 
Клуб на младите роми, завършили стажантската програма към Народното 
събрание на РБългария 

Институт “Отворено общество” – София, съвместно с Националния демократически 
институт и Народното събрание на Р България предоставиха възможността на 40 
младежи от ромски произход да се запознаят отблизо със законотворческия процес и 
процеса на вземане на политически решения в България. В рамките на четири 
стажантски програми в Народното събрание (стартирали през 2006 г.), по 10 участници 
от всеки випуск имаха възможността да участват в открита дискусия с ментора на 
програмата г-н Филип Димитров, зам. председател на 40то Народно събрание, да 
присъстват на заседания на комисии и на парламентарни заседания. В рамките на 
своите дейности, насочени към застъпничество в областта на интеграцията, младите 
роми организираха обучение и наблюдение на проведените местни избори през 2011г.  
 
 
  Други инициативи : 

В рамките на Извънреден фонд за подкрепа на обществата в Централна и Източна 
Европа да посрещнат негативните ефекти, свързани с глобалната икономическа 
криза: 

Преодоляване на жилищния проблем в сегрегиран ромски квартал с 
възможност за мултипликация на създаден модел 

 
Програма Рома в партньорство с Програма Ромски Инициативи на Институт Отворено 
общество – Будапеща подкрепи проект “Преодоляване на жилищния проблем в 
сегрегиран ромски квартал с възможност за мултипликация на създаден модел в кв. 
Факултета”. Проектът се изпълнява от Сдружение „Равни възможности“. Основна цел 
на проектните дейности е да се създаде карта на жилищната ситуация в квартал 
“Факултета” и да се постигне в максимална степен легализация на имотите на ромското 
население и урегулиране на статута на жилищата. 
 
Стипендиантска програма за лекари и специализанти по медицина от ромски 
произход 
 
Проект „Ромско здравеопазване” на Институт „Отворено общество” – Будапеща в 
сътрудничество със Стипендиантската програма на Фонда за ромско образование  и 
Програма Рома на Институт “Отворено общество” – София реализираха проект с цел 
подпомагане на образованието по медицина, наставничеството и обучението в 
застъпничество на ромските студенти в България. 80 млади роми от страната получиха 
финансова подкрепа за своето обучение във висши учебни заведения в страната и 
участваха в обучение по застъпничество, организирано от Център за междуетническа 
толерантност “Амалипе”. По време на своето обучение, студентите се подпомагат и от 
наставници - компонент, реализиран  от Сдружение “Разнообразни  и равни”.  
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 Програма за стипендии на студенти от ромски произход в български университети 
2010 – 2011 

Институт “Отворено общество”- София администрира Стипендиантските програми на 
Ромския образователен фонд, Будапеща. По Програмата за стипендии на студенти от 
ромски произход в български университети (Roma Memorial University Scholarship 
Programme) през академичната 2010-2011 година бяха отпуснати 255 стипендии за 
студенти в бакалавърска, магистърска и докторантска форма на обучение. 

Програма „Мост към Бизнеса“ 

Програмата продължи своята дейност и през 2011г.. Тя се осъществява в партньорство 
с Фондация Америка за България. Основната цел на програмата е да създаде 
възможност за равноправна интеграция на пазара на труда на висококвалифицирани и 
силно мотивирани млади хора от ромски произход чрез тримесечни стажове във 
водещи мултинационални и национални компании в България. 

В последният етап от програмата трима младежи участваха в тримесечен стаж във 
водещи компании в страната: КПМГ, Микрофонд АД и адвокатска кантора „Кашъмов, 
Терзиев&Михайлова“. До края на 2010 в програмата участваха 9 младежи от цялата 
страна. Компаниите, които се включиха в програмата са: ГлаксоСмитклайн, ТНТ 
България, ЕВН България, ЧЕЗ България, Българо–Американската Кредитна Банка, 
Софийска вода АД, Интелдей Солушънс, Промедия Продакшанс. 
 
Към настоящия момент шест младежи от ромски произход с високи академични 
постижения в областта на правото, международните отношения, финансите и 
икономиката, успяха да се интегрират успешно в работната среда на компаниите, 
участвали в Програмата, а именно ГлаксоСмитКлайн, ТНТ България, Софийска вода АД, 
ЕВН България, Българо-Американската Кредитна Банка и др. Водени от идеята за 
устойчиво икономическо развитие и социална ангажираност, компаниите-участнички в 
Програмата заявиха своето желание и мотивация за насърчаване на интеграцията на 
млади хора в частния сектор в България чрез предоставянето на постоянна трудова 
заетост на младежите, стажували в техните компании. Програмата цели също така да 
допринесе за подобряване на знанието относно другостта и преодоляване на 
етническите предразсъдъци и социални дистанции изградени през последните години 
на преход.  
 
 Оценка на местни здравни политики и разработване на набор от препоръки, 

свързани със здравните проблеми на ромското население на национално, областно и 

местно ниво 

Програма Рома подкрепи провеждането на оценка на местни здравни политики и 
разработване на препоръки, свързани със здравните проблеми на ромите на 
национално, областно и местно ниво. Оценката бе осъществена от Фондация „Здравни 
проблеми на малцинствата“ след проведен открит конкурс за целта.  
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Проекти      

Организация / Проект Тема Сума 

СНЦ "РОМАРТ" 
Конкурс "Ромите - Дивото цвете на 
Европа" 

1 161 € 

Партньори за демократична 
промяна 

Кръгла маса на тема "Подкрепа за 
развитие на Европейската стратегия за 
ромите" 

1 389 € 

    

Собствени проекти     

За толерантни медии € 854  

Клуб на завършилите стажантската програма към парламента € 1 491  

Изграждане на Консултативен съвет от ромски граждански организации € 5 998  

Общностен център за превенция в р-н Красна поляна € 3 117  

Изработване на методология за наблюдение на изпълнението на 
Инициатива "Десетилетие на ромското включване 2005-2015" в България 

€ 284  

Поддържане на интернет страница ETHNOS.BG € 1 627  

Социологическо проучване на OPENBUS 2011 € 1 073  

Собствен принос по проект Европейско включване. Обмен на данни и добри 
практики между Румъния, България, Италия и Испания отнасящи се до 
включване на ромското население 

€ 5 121  

Среща за представяне на стратегията на Програма Ромски инициативи на 
Институт Отворено общество - Будапеща 

€ 1 518  

Устойчиво развитие на местната общност чрез предприемчивост и създаване 
на заетост 

€ 2 210  

Клуб на стажантската програма към Народното събрание на Р.България  
Пета стажантска програма 

€ 2 965  

“Равенството - Път към прогрес" собствен принос  на ИОО-София към проекта 
на МТСП в партньорство с Комисията за защита от дискриминацията 

€ 9 791  

"Искам да бъда" 2011 € 1 534  
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РОМСКИ ИНИЦИАТИВИ   

Организация  Тема Сума 

Сдружение Гражданско 
общество в действие 

Участие на наблюдатели от 
ромски произход в изборният 
процес 6,971 € 

 
 
13  РОМСКО  ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ   

   

Проекти     

Организация / Проект Тема Сума 

Фондация "Здравни проблеми на 
малцинствата" 

'Изследване и методология за оценка 
на съществуващи местни политики в 
областта на здравеопазването, 
насочени към интеграция на 
ромското население - достъп и 
предоставяне на здравни услуги 

€12 905 

 
 
 
14 РОМСКИ СТИПЕНДИИ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“   

   

Проекти     

Организация / Проект Тема Сума 

Фондация "Център за радио и 
телевизионно обучение 
ПРОМЕДИА" 

Комуникационна стратегия 
21 927 € 

Сдружение "Разнообразни и равни" 
Финансиране на дейността 
"Наставничество" 3 024 € 

Център за междуетнически диалог и 
толерантност " Амалипе" 

Обучение по застъпничество 
42 113 € 

   

Собствени проекти    

Администриране Ромски стипендии здравеопазване 14 222€ 

 

 
15.СТАЖАНТИ ПО ПРОЕКТ “МОСТ КЪМ БИЗНЕСА”, 
ФИНАНСИРАН ОТ ФОНДАЦИЯ АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ 
 

Стипендиант  Стажант в Сума 
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Ана Живкова Костова КПМГ България 840 € 

Асен Юриев Димчев Микрофонд 840 € 

Самуил Асенов Пашов 
Адвокатска фирма „Терзийски, 
Кашъмов, Терзиев&Михайлова “ 840 € 
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16.РЕГИОНАЛНИ  ПРОГРАМИ  НА ИНСТИТУТ ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО - БУДАПЕЩА   
 

Проекти      

Организация / Проект Тема Сума 

Фондация Стъпка по стъпка Учители и родители заедно 22 455€ 

Фондация Стъпка по стъпка Ранно детско развитие 14 997€ 

'Фондация "Карин дом"  Център за 
деца със специални нужди 

"Ранно  детско развитие - услуга за деца 
с увреждания: от добра практика към 
национална политика" 

23 309€ 

Национална мрежа за децата 

"Научаване-Знания-Участие". 
Застъпничество за използване на 
средствата от Структурните и 
Кохезионния фонд за предлагане на 
услуги в общността за хора с психически 
увреждания в България 

23 186€ 

 
 
  

17.ЗВЕНО ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ 
 
През 2011 г. Звеното за разработване на проекти работи по подготовката и 
формулирането на проектни идеи във връзка с изпълнението на стратегията и 
постигането на целите на ИОО-София и подпомогна изпълнението на проекти в 
следните основни направления: 
  
Към Програма “Европейски политики и гражданско участие” звеното съдейства при 
изпълнението на проекта: „Анализ и оценка на програмирането на първия за 
България планов период 2007-2013 г.“ и „Индекс на настигането“ в рамките на 
Инициативата за европейски политики.  
 

  
Към Програма “Рома”:  
“Равенство - път към прогрес” – с водещ партньор Министерство на труда и 
социалните политики и партньор “Комисия за защита против дискриминация” 

  
Към програма “Управление и публични политики”: 
През 2011 г. звеното продължи да оказва съдействие в рамките на „Платформа за 
създаване на проекти“ 

  
През 2011 г.  продължи реализирания в консорциум с МБМД и Сирма Груп проект за 
поддържане и доразвиване на рейтингова система за висшите училища в България в 
рамките на проект на Министерството на образованието. 


