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ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР  

 
През 2016 година Институт Отворено общество – София продължи да работи по четири 
основни приоритета: добро управление, върховенство на закона и права на човека, 
европейски политики и гражданско участие. Дейността на Института се осъществяваше 
чрез следните програми: Европейски политики, Управление и публични политики, 
Обществен дебат, Правна програма, Програма Рома и Програма за подкрепа на НПО.  

В рамките на отчетния период бяха подкрепени общо 77 проекта, от които 65 
финансирания на организации и 12 оперативни проекта, реализирани пряко от 
Институт “Отворено общество” - София. Институтът предостави и 4 стипендии на 
младежи от ромски произход. През 2016 г. приключи изпълнението и бяха приети 
финални отчети на бенефициенти по 361 проекта, финансирани през предходни 
години. 
 
През 2016 година общият размер на разходите възлиза на 513 хиляди евро, срещу          
4 280 хиляди евро през 2015 година. Общият размер на приходите през 2016 година 
възлиза на 457 хиляди евро срещу 4 191 хиляди евро през 2015 година. Размерът на 
разходите надхвърля този на приходите с 56 хиляди евро. Намаленият обем на 
разходите и приходите спрямо 2015 година е свързан основно с намаления обем на 
финансиране на проекти по Програмата за подкрепа на НПО в България с оглед 
навлизане на програмата във финална фаза на изпълнение. По-големият размер на 
разходите спрямо приходите през годината е свързан с финансиране на дейности от 
финансовите резерви на Института.  
 
В качеството си на оператор на Програмата за подкрепа на НПО по ФМ на ЕИП (в 
партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“) Институтът 
продължи да предоставя безвъзмездна финансова подкрепа за проекти на НПО в 
четири сфери: Демокрация, права на човека и добро управление; Социално включване 
и овластяване на уязвими групи, Устойчиво развитие и опазване на околната среда; 
Изграждане на капацитет на НПО. В рамките на програмата продължи и подкрепата за 
инициативи, насочени към укрепване на двустранното сътрудничество между 
български НПО и организации от страните донори по ФМ на ЕИП, както и 
осъществяването на инициативи в рамките на фонда за допълващи дейности по 
програмата. 
 
През 2016 година Институтът подкрепи 13 проекта в рамките на Програмата за 
подкрепа на студентски иновации, осъществявана в партньорство с Фондация 
Микрофонд – София по проект, финансиран от Извънредния (кризисен) фонд на 
фондации „Отворено общество“.  
 
Чрез собствени средства и средства от други източници Институтът продължи да 
осъществява изследователски и оперативни инициативи и да насърчава провеждането 
на информиран обществен дебат в сферите на образованието, правосъдието, 
човешките права, функционирането на демокрацията, ромското включване и 
процесите на сближаване в Европейския съюз.  
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Институтът продължи да предоставя консултантски услуги като част от усилията за 
гарантиране на дългосрочното си устойчиво развитие. В тази връзка, наред с 
управлението на Програмата за подкрепа за НПО по ФМ на ЕИП, през годината 
Институтът беше ангажиран с изпълнението на серия аналитични и изследователски 
дейности в сферата на образованието и социалната интеграция, възложени от 
национални и международни институции и организации, включително МОН, 
Администрацията на МС, Световна банка, Фондация Америка за България. Институтът 
продължи да играе важна роля в поддържането и актуализирането на рейтинговата 
система на висшите училища в България. 
 
Георги Стойчев  
Изпълнителен Директор  
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2. ФИНАНСОВ ПРОФИЛ  
  
І. Приходи 
Общият размер на приходите през 2016 година възлиза на 457 хиляди евро срещу 
4 191 хиляди евро през 2015 година. 
 
Приходите от безвъзмездно финансиране 
Приходите от безвъзмездно финансиране през 2016 година възлизат на 264 хиляди 
евро преди редукция от 426 хиляди евро, свързана с финансирания от Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство.  След тази редукция обемът 
на безвъзмездното финансиране е отрицателна величина в размер на 162 хиляди евро.  
За сравнение, приходите от безвъзмездно финансиране през 2015 година възлизат на  
3 223  хиляди евро. 
 
През 2012 Фондацията бе избрана за Оператор на Програмата за подкрепа на 
неправителствените организации в България в периода 2012-2017 година, 
финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 
2009-2014 (ФМО на ЕИП ) с бюджет в размер на 11,8 милиона евро. През 2016 година  
приходите от програмни дейности по тази програма, възлизащи на 231 хиляди евро, се 
коригират в съответствие с прилаганата от Фондацията счетоводна политика1 с 657 
хиляди евро - редукция на договорираната безвъзмездна помощ към бенефициенти по 
програмата до размера на окончателно отчетените разходи по изпълняваните от тях 
проекти. През 2016 година са приети отчетите на 342 проекта, представляващи над 75% 
от проектите по тематични области, финансирани през периода за реализацията им 
2013-2016 г.. Редукцията представлява 7% от обема на финансирането им. След 
редукцията приходите от програмни дейности по Програмата за подкрепа на НПО по 
ФМ на ЕИП през 2016 г. представляват отрицателна величина в размер на 426 хиляди 
евро.  
За сравнение през 2015 година размерът на признатите приходи от безвъзмездно 
финансиране от ФМО на ЕИП възлиза на 2 883 хиляди евро.  
 
През 2016 година Фондацията получи подкрепа от Европейската комисия като 
координираща организация в два международни проекта с общ бюджет от 1,1 
милиона евро. Размерът на признатите приходи от стартирането на тези проекти през 
2016 г. възлиза на 28 хиляди евро. 
 
Размерът на признатите през 2016 година приходи от мрежата фондации Отворено 
общество възлиза на 205 хиляди евро срещу 314 хиляди евро през 2015 година. 
 

                                                 
1
 Приходите за финансиране програмната дейността на Фондацията се признават 

пропорционално на изпълнението на условията на съответните договори за безвъзмездна 
финансова помощ в размера на програмните разходи. Програмните разходи за финансиране 
на проекти се признават в момента на сключване на договор за финансиране. При редукции в 
договорения размер на финансиране при приемането на окончателни отчети, тези промени се 
отразяват в редукция на разходите за финансиране на проекти.   
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През 2016 година бяха реализирани програмни дейности, финансирани от други 
донори, в размер на 31 хиляди евро срещу 26 хиляди евро през 2015 година. 
 
Проекти, финансирани от други донори през 2016 година: 

Донор Наименование на проекта Финансиране в хиляди евро 

Ромски 
образователен фонд  

Организиране на схема за 
студентски стипендии  

23 

Други донори   8 

 

  Общо 31 

 
 
Приходи от управление на Резервен фонд 
През 2016 година са реализирани лихви в размер на 117 хиляди евро срещу 142 хиляди 
евро през 2015 г.. В края на 2016 година средствата на депозит възлизат на 7,4  
милиона евро.   
 
Стопанска дейност 
През 2016 година Фондацията е реализирала приходи от стопанска дейност в размер 
на 407 хиляди евро от следните дейности: 

Управлението на Програма за подкрепа на неправителствените     293 хиляди евро 
организации в България по ФМ на ЕИП      

Обществена поръчка,възложена от Министерство на образованието    44 хиляди евро 

Обществена поръчка, възложена от администрацията на МС                 18 хиляди евро 

Социологическо изследване, възложено от Световната банка     31 хиляди евро 

Изследване, възложено от Фондация „Америка за България“      21 хиляди евро 

 
За сравнение през 2015 година са реализирани приходи в размер на 826 хиляди евро. 
 
Дивиденти 
През 2016 г. Фондацията е получила дивиденти, разпределени от консорциуми за 
изпълнение на обществени поръчки и други проекти, в размер на 95 хиляди евро. 
 
Резултат от дейността 
През 2016 г. размерът на разходите надхвърля този на приходите с 56 хиляди евро, в 
това число Фондацията покрива програмни дейности от финансовите си резерви в 
размер на 109 хиляди евро.  
За сравнение през 2015 година отрицателният резултат от дейността на Фондацията 
възлиза на 89 хиляди евро, в това число от програмни дейности в размер на 97 хиляди 
евро. 
 
Нетни активи  
В края на 2016 година размерът на нетните активи възлиза на 8 267 хиляди евро срещу 
8 323 хиляди евро през 2015 година. Намалението спрямо 2015 година отразява 
отрицателния резултат от дейността на Фондацията през 2016 г. В нетните активи на 
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Фондацията към 31 декември 2016 година фигурират сгради и терени на стойност 358 
хиляди евро и инвестиции в дъщерни дружества на стойност 491 хиляди евро.  
Фондацията разполага с офис на ул. “Солунска” № 56, с 35 компютъризирани работни 
места и 2 зали за работни срещи.  
 
II. Разходи 
През 2016 общият размер на разходите възлиза на 513 хиляди евро, срещу 4 280 
хиляди евро през 2015 година.  
 
Програмни разходи 
Обемът на програмните разходи през 2016 година възлиза на обща стойност 644 
хиляди евро, които се редуцират с 698 хиляди евро, в това число 657 хиляди евро по 
Програма за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП, 22 хиляди евро възстановени 
финансирания по програмна схема “Платформа за генериране на проекти - 
Максимални ползи за ромското включване от структурните фондове на Европейския 
съюз" и 19 хиляди евро възстановени средства по Кризисен фонд, които ще бъдат 
усвоени през 2017 година по Програма за подкрепа на студентски иновации. След 
редукцията размерът на програмните разходи за 2016 година е отрицателна величина 
в размер на 54 хиляди евро.  
 
За сравнение, размерът на програмните разходите през 2015 година възлиза на 3 320 
хиляди евро, съответно 6 767 хиляди евро през 2014 година, 1 796 хиляди евро през 
2013 година, 1 325 хиляди евро през 2012 година.   
 
Размер на програмните разходи през периода 2012-2016 г  по програмни области  
в хиляди евро 

Програмна област 
2016 2015 2014 2013 2012 

в хиляди евро 

Програма за подкрепа на НПО - 426 2 883 6 200 998 32 

Извънреден фонд - 19 26 10 33 79 

Управление и публични политики 91 171 268 369 296 

Европейски политики 30 53 62 39 152 

Правна програма 43 38 39 53 61 

Обществен дебат 23 44 31 46 45 

Рома 204 102 155 253 398 

Образование и Младежки 
програми   3 2 5 8 

Обществено здравеопазване         16 

Изток-Изток         118 

Други         116 

Общо - 54 3 320 6 767 1 796 1 321 
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Разпределение на програмните разходи по Програмата за подкрепа на НПО по ФМ 
на ЕИП през периода 2013-2016 по тематични приоритети в хиляди евро 

Разпределение на разходите на 
Програма за подкрепа на НПО по 
тематични приоритети 

2016 
2015 2014 2013 2012 

Финансиране Редукция 

Тематичен приоритет „Насърчаване на 
демократичните ценности, включително 
защита на правата на човека“ 

27 - 48 408 872 189 
 

Тематичен приоритет „Подпомагане на 
активното гражданство“ 

24 - 80 229 651 109   

Тематичен приоритет „Насърчаване на 
включването на НПО в процесите на 
формулиране на политики и вземане на 
решения съвместно с институциите на 
местно, регионално и национално ниво“ 

12 - 153 474 1 275 47 
 

Тематичен приоритет „Овластяване на 
уязвими групи“ 

22 - 94 263 988 179   

Тематичен приоритет „Разширяване на 
предоставяните услуги за подобряване 
на благосъстоянието на представители 
на целевите групи“ 

12 - 59 320 642 108 
 

Тематичен приоритет „Повишаване 
приноса на НПО за устойчивото 
развитие“ 

28 - 78 366 658 140   

Тематичен приоритет „Насърчаване 
повишаването на капацитета на НПО и 
на благоприятстваща среда за работа на 
неправителствения сектор“ 

 
- 66 287 589 89 

 

Тематичен приоритет „Развитие на 
застъпническата роля на НПО и 
капацитета им за мониторинг“ 

13 - 18 87 221 56   

Тематичен приоритет „Развити мрежи и 
коалиции на НПО, работещи в 
партньорство“ 

12 - 61 357 220 53 
 

Загуба от курсова разлика при превод на 
безвъзмездна финансова помощ към 
бенефициенти  

12   22 11 1   

Двустранно сътрудничество на 
български НПО с организации от 
страните донори 

34 
 

59 43 12 5 

Допълващи дейности 35   11 30 15 5 

Проектно предложение    
  

    16 

Общо разходи по Програма за 
подкрепа на НПО 231 - 657 2 883 6 200 998 26 
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Подкрепени проекти  
През 2016 година са финансирани 77 проекта, от които 65 финансирания на 
организации и 12 оперативни проекта, реализирани от Институт “Отворено общество”.  
Подкрепени са 4 стипендианта от ромски произход, като по програми на мрежата 
фондации Отворено общество извън бюджета на Фондацията са подкрепени други 247 
стипендианти. През 2016 г. са приети финални отчети на бенефициенти по 361 проекта, 
финансирани през предходни години. 
 

Програмна област 

Брой  
финансирани 

проекти в това число 

Приети 
финални отчети 

от 
бенефициенти, 
финансирани 

през предходни 
години Общо Организации 

Институт 
Отворено  
общество 

Програма за подкрепа на 
НПО 50 48 2 356 

Управление и публични 
политики 2   2 5 

Европейски политики и 
гражданско участие 1   1   

Правна програма 3   3   

Обществен дебат 1 1     

Рома 7 3 4   

Извънреден (Кризисен ) 
фонд 13 13     

Общо 77 65 12 361 

Стажанти от ромски 
произход  4       

Общо 81     361 

 
За сравнение през 2015 година са финансирани 175 проекта, от които 161 
финансирания на организации и 14 проекта, реализирани от Институт “Отворено 
общество”; подкрепени са 3 стипендианта от ромски произход, като по програми на 
мрежата фондации Отворено общество извън бюджета на Фондацията са подкрепени 
други 288 стипендианти. 
 
През 2016 година Фондацията е финансирала от собствения си резерв разходи на обща 
стойност 109 хиляди евро срещу 97 хиляди евро през 2015 година.  
 
Административните разходи възлизат на 163 хиляди евро. За сравнение, през 2015 
година възлизат на 146 хиляди евро.  
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Размерът на разходите за стопанска дейност за 2016 година възлиза на 404 хиляди 
евро. Реализирана е печалба в размер на 3 хиляди евро след облагане с данъци. 
 
Програмната дейност се осъществява на основа съчетаване усилията на персонала (в 
Института през 2016 година са ангажирани 27 човека) 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 и изискванията на донорските организации. 
 
Считано от 2016 година функционалната валута, в която се отчита дейността на 
Институт “Отворено общество” – София, е български лева. През периода 2008-2015 
година функционалната валута е евро, за съпоставимост с отчетите през предходни 
години годишният отчет за дейността на Фондацията е представен в евро. 
  
Институт “Отворено общество” е регистриран в обществена полза и ежегодно прави 
публично достояние отчетите за своята дейност. 
 
От началото на 2012 година системата за управление на качеството на Институт 
“Отворено общество” е сертифицирана по стандартите ISO 9001:2008. 
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3. ПРОГРАМАТА ЗА ПОДКРЕПА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ 
ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 
2009-2014 
 
Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009-
2014 г. - www.ngogrants.bg; www.facebook.com/ngogrants.bg 

 
 

От 2012 г. Институт „Отворено общество“ – София, съвместно с Фондация „Работилница за 
граждански инициативи“, е Оператор на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на 
ЕИП 2009-2014. Програмата е на обща стойност от близо 11,8 млн. евро, осигурени от страните 
донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Основната цел на програмата е укрепване на 
гражданското общество и повишаване на приноса му за социалната справедливост, 
демокрацията и устойчивото развитие, както и насърчаване на двустранното сътрудничество с 
държавите-донори.  

В рамките на Програмата бяха проведени три конкурса за набиране на проектни предложения 
в четири тематични области: „Демокрация, права на човека и добро управление“, „Социално 
включване и овластяване на уязвими групи“, „Устойчиво развитие и опазване на околната 
среда“, „Изграждане на капацитет на НПО“. През 2016 г. Програмата навлезе в последната фаза 
от изпълнение на подкрепените по трите конкурса проекти, като към 30 април 2016 г. всички те 
бяха приключени от финансираните организации. През септември 2016 г. приключи и 
конкурсът за  финансиране на партньорски инициативи, насърчаващи сътрудничеството със 
страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. В рамките на 2016 г. бяха подкрепени 
общо 12 двустранни инициативи на организации от България и страните донори.  

До края на 2016 г. екипът на Оператора беше ангажиран с приемането на финалните отчети по 
проектите, оценка на постигнатите резултати и допълнителни инициативи, свързани с 
насърчаване на двустранните отношения между гражданското общество в България и страните 
донори - Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, както и с допълнителни дейности за укрепване на 
ролята на неправителствения сектор в страната.  След приключване на подкрепените проекти 
Институт „Отворено общество“ – София осъществи проучване сред бенефициентите по 
Програмата за тяхната оценка за работата на екипа и функционирането на Програмата. 
Обобщението на резултатите е публикувано на страницата на Програмата, в раздел 
„резултати“, „програмна дейност“. 

През 2016 г., в рамките на фонда за допълващи дейности по Програмата, Институт „Отворено 
общество“ - София осъществи социологическо проучване за обществените нагласи спрямо 
речта на омразата, с допълнителен фокус върху състоянието на демокрацията и обществото. 
Резултатите от проучването бяха представени през месец юли 2016 г. по време на 
конференцията „Ролята на гражданските организации за противодействие на речта на 
омразата: резултати и поуки“, която се състоя в рамките на четвъртата годишна среща на 
Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014.  

В края на 2016 г. беше подготвен и сборник с добри практики от подкрепени по Програмата 
проекти. 

 

 

 

http://www.ngogrants.bg/
http://www.facebook.com/ngogrants.bg
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ПРОГРАМАТА ЗА ПОДКРЕПА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ ПО 
ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2009-2014 
3.1. Двустранно сътрудничество на български НПО с организации от страните донори 

Безвъзмездна помощ за изпълнение на проектна идея с партньори от държавите донори 
(Исландия, Лихтенщайн, Норвегия) и за подпомагане двустранно сътрудничество на 
български НПО с организации от страните донори  
 

Организация Описание 
Сума в 
евро 

  
Фондация "Обществен 
дарителски фонд - Габрово" 

Обмен с „Център за правата на човека“- Исландия 
и „Lenum” AG - Лихтенщайн 

 
5 000 €  

Фондация „Национален 
център за борба с бедствията 
и авариите“ 

Обмен с Nordic Consulting Agency , Ставангер, 
Норвегия  по въпросите на устойчивото 
екологично развитие 

 
4 936 € 

Pro Sentret Обмен с Асоциация „Доза обич“, България 3 760 € 

Сдружение за прогресивна и 
отворена комуникация 

Заключителен  превод за обмен Adults for Children, 
Норвегия 

  
   240 €  

Сдружение „Фабриката“ Участието на български представители в  
DesignMarch, Рейкявик, Исландия 

    
   414 €  

Фондация „Глобални 
библиотеки“ 

Обмен с Норвежката библиотечна асоциация  2 506 € 

Сдружение „Седем“ Посещение на KOMMUNIKASJON REGNSKAP 
Норвегия 

1 664 € 

SINTEF Fiskeri og havbruk AS, 
Трондхайм, Норвегия 

Обмен с Асоциация за изследване и развитие на 
черноморското крайбрежие и река Дунав, 
Институт по рибни ресурси – Варна 

 
4 895 €  

Младежко дружество за спорт 
и туризъм „Здравец“ 

Обмен с  Nordic Consulting Agency  
4 894 €  

Сдружение „За теб“ Посещение на Stavne Arbeid og Kompetanse KF, 
Норвегия 

 
1 129 € 

Сдружение „Дупини“ Обмен с Асоциация на норвежките скулптори 4 952 € 

Фондация „Тръст за социална 
алтернатива“ 

Регионален център за психично здраве сред деца 
и възрастни в Източна и Южна Норвегия 

4 211 €  

 
 
 
 
3.2. Допълващи дейности 

Собствени проекти  Тема Сума в евро 

Изследване „Състояние на демокрацията през 2016 г. с фокус върху oбществените 
нагласи спрямо езика на омразата“ 16 146 € 

Конференция „Ролята на гражданските организации за противодействие на речта 
на омразата: резултати и поуки“, София 11-12 юли, 2016 г. 7 694 € 
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3.3. Тематична област „Демокрация, права на човека и добро управление“ 

3.3.1. Тематичен приоритет „Насърчаване на демократичните ценности, включително защита 
на правата на човека“ 

   

Организация Тема 
Сума в 
евро 

 
 
 
Български хелзинкски комитет 

Насърчаване на основните права на 
хората с психични разстройства в 
България: Застъпничество за качествена 
деинституционализация и осигуряване на 
качествена грижа в специализирани 
институции и алтернативи в общността 

 
 

2 250 € 

Фондация "Джендър алтернативи" „Заедно да осигурим справедливост на 
уязвими групи хора” 

7 045 € 

Сдружение "Европейски 
пространства 21" 

Страдание и спасение. Паметта за 
еврейските общности - гарант срещу 
омразата в обществото 

6 030 € 

Фондация „Дарик“ 

„Дай ми правото!“ - реализация на 
седмични антидискриминационни 
предавания по Дарик радио и провеждане 
на радиожурналистически стажове за 
роми и други целеви групи 9 045 € 

Сдружение „Политологичен център“ 
ДА ОТГЛЕДАШ КСЕНОФОБ (застъпническа 
кампания за толерантно образование) 1 300 € 

Сдружение „Програма Правна 
помощ“ 

Създаване на електронен каталог на 
примерни текстове на документи, 
необходими за участие на пострадалите и 
свидетелите на престъпления в 
наказателното производство  1 950 € 

 
 
3.3.2. Тематичен приоритет "Подпомагане на активното гражданство" 

   

Организация Тема 
Сума в 
евро 

Сдружение Клуб „Отворено 
общество“ -Стара Загора 

Селфи 2015. Върховенство на 
гражданството 2 169 € 

 
Фондация "Герои на времето" 

Млади доброволци: Насърчаване на 
доброволчеството в българските училища 
и университети 

       
        1 075 € 

Фондация „Четиридесет и две“ Всеки държи КЛЮЧа 2 949 € 

Фондация Опън Спейс Алтернативи за свободното време 5 124 € 

Фондация "Подарете книга" Приятелска програма 8 100 €  
Фондация „Обществен дарителски 
фонд – Габрово“ Бъди активен!     1 515 € 
Фондация Национален алианс за 
работа с доброволци Училището - зона за филантропия 3 318 €  
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3.3.3. Тематичен приоритет "Насърчаване на включването на НПО в процесите на формулиране 
на политики и вземане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и 
национално ниво" 

   

Организация Тема 
Сума в 
евро 

 
Институт за пазарна икономика Активно гражданство и добро управление 

в борба с бедността 
5 424 €  

 
Център за изследване на демокрацията 

Гражданските организации: гаранция за 
равни права на уязвимите групи пред 
държавата 

 
3 735 €  

 
Сдружение „РОДИЛНИЦА“ 

Стратегия за дългосрочна застъпническа 
кампания за спазване на човешките и 
гражданските права в майчиното 
здравеопазване 

 
2 795 € 

 
 
 
3.4. Тематична област „Социално включване и овластяване на уязвими групи“ 

   

3.4.1. Тематичен приоритет „Овластяване на уязвими групи“ 

   

Организация Тема 
Сума в 
евро 

 
 
Народно читалище"Просвета 1919" 

"Създаване на устойчиви механизми за 
овластяване на уязвими групи в сферата на 
ръчното творчество" 

5 048 €  

Приятели на хора в неравностойно 
положение 

Помощ за самопомощ на хората с психична 
болест. Въвеждане на кризисна карта в 
гр.София 

2 112 €  

Сдружение с нестопанска цел 
„Призвание“ 

Щастливи заедно   5 808 € 

Фондация „Джендър проект в 
България“ 

Посланици на правата си 2 390 € 

Сдружение „Светлина и за нас“ Има ни и можем         6 446 € 
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3.4.2. Тематичен приоритет "Разширяване на предоставяните услуги за подобряване на 
благосъстоянието на представители на целевите групи" 

   

Организация Тема 
Сума в 
евро 

 
Фондация за социална промяна и 
включване 

Иновативен подход при съчетаването на 
социални услуги и предприемачество - 
Център "Възможност" 

 3 285 € 

Фондация „Институт за социални услуги 
в общността“ 

Мобилен екип за подкрепа в домашна 
среда 

4 143 € 

Фондация „Светлина за живот“ Мобилни услуги за социално включване 
на хора с трайни физически увреждания 

2 232 € 

фондация "Ръка за помощ" Заедно за бъдещето на децата ни!  2 120 €  

 
 
3.5. Тематична област "Устойчиво развитие и опазване на околната среда" 

   

3.5.1. Тематичен приоритет "Повишаване приноса на НПО за устойчивото развитие" 

   

Организация Тема 
Сума в 
евро 

 

Фондация за развитие на 
информационното общество 

Енергетика на светло - информационен 
портал на българската енергийна и 
добивна промишленост 7 455 € 

Сдружение "Байкария" 

Опазване на природните ресурси в района 
на високи западни Родопи, чрез 
повишаване на информираността и 
развитие на устойчиви туристически 
практики 3 695 € 

Асоциация на Спелеоклубовете в София Невидимото богатство на подземния свят 2 990 €  
СДРУЖЕНИЕ "ТУРИСТИЧЕСКО 
ДРУЖЕСТВО - ПРИСТА" 

Заедно за устойчиво развитие на Дунавски 
острови 5 303 €  

Туристическо дружество „Узана“ 

„Лалугерът какво е, природата защо е“ - 
задаване на работещ преживелищно-
образователен модел за обучение на деца 
и младежи за опазване на 
биоразнообразието в зони по Натура 2000  2 495 € 

Българско дружество за защита на 
птиците 

Търсенето на щъркела: "науката на 
гражданите" в действие 6 100 €  

 
3.6. Тематична област „Изграждане на капацитет за НПО“ 

  
 

  

3.6.1. Тематичен приоритет „Развитие на застъпническата роля на НПО и капацитета им за 
мониторинг“ 



 
 

18 

   

Организация Тема Сума в евро 

 

Фондация „Програма Достъп до 
Информация“ 

Увеличаване капацитета на 
неправителствените организации при 
търсене на обществена информация 7 440  € 

Сдружение „Знание“ - Ловеч Капацитет за граждански мониторинг  5 452  € 
 
3.6.2. Тематичен приоритет „Развити мрежи и коалиции на НПО, работещи в партньорство“ 

   

Организация Тема Сума в евро 

 
Фондация „Център за либерални 
стратегии“ 

НПО мрежа за анализ на обществени 
рискове 3 600  € 

 

Сдружение „Майки срещу дрогата“ Наркотиците: Преживяно и осмислено 1 976  € 

Фондация „Каузи“ 

Създаване на междусекторни 
партньорства за насърчаване на 
младежкото предприемачество 5 963 € 

 

 

 

 

 
 
4. ПРОГРАМА “ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ” 
 
Като нова страна-членка на ЕС, България споделя редица общи предизвикателства с 
останалите страни от петото разширяване в Централна и Източна Европа. Те произтичат 
от общата им 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. Съществуват опасения, че като резултат на 
икономическите и политически кризи 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.  
 
Последната страна, която се присъедини през 2013 г. беше Хърватия, но след това 
процесът на разширяване остана в застой. Страните-кандидантки от Западните Балкани 
и Турция, с много малко изключения, забавиха необходимите реформи за 
присъединяване, а и самите страни-членки на ЕС станаха по-предпазливи, ангажирани 
с други проблеми. Въпреки че икономическата криза в Европа отшумя в повечето от 
засегнатите страни, политическа криза се засили с нарастващ евро-скептицизъм и 
популизъм, особено в контекста на бежанска криза, терористични атаки, както и други 
заплахи за сигурността и единството на Европа. Решението за излизане на 
Великобритания от ЕС, взето на рефендума през юни 2016 г. постави редица нови, 
сериозни проблеми пред ЕС и България. 
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Същевременно, десет години след присъединяването си, България среща редица 
специфични предизвикателства, свързани със способността за ефективно 
противодействие на корупцията, реформа в правосъдието, проблеми в планирането и 
използването на средства от ЕС, 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. България има два недовършени проекта за европейска интеграция – 
членство в Шенген и Еврозоната. Решението за излизане на Великобритания, поставя 
проблема за „Европа на няколко скорости“ и опасността България да изостане.   
 
На този фон ролята на Програма “Европейски политики” 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 
мониторинг.  
  
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.  
 
„Европейски индекс на настигането“ на Програма „Европейски политики“ беше 
продължен и през 2016 г. като един от основните проекти на Програмата. Проектът 
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. Специалната интернет-базирана и 
максимално интерактивна платформа на „Индекса на настигане“ - 
www.TheCatchUpIndex.eu, която се актуализира ежегодно, предоставя възможност на 
всеки потребител да състави „собствен индекс“ на базата на въведените данни и 
възможностите на платформата с графично представяне.  
 
През 2016 г. продължи активното публично представане на резултатите на индекса и 
доклада „Don't Panic: Findings of the European Catch-Up Index 2015“, публикуван през 
април 2016 г. (на хартиен и елекронен носител, на английски език, публикуван на 
страницата www.eupi.eu и www.thecatchupindex.eu ). На 27 април 2016 г., докладът бе 
представен в България на събитие с участието на външния министър на България и 
посланиците на ЕС и други страни, включени в индекса, а след това и на други форуми. 
В последствие, „Индекс на настигането“ беше отразен детайлно в български и чужди 
медии.  
 
На базата на индекса бяха изготвени и кратки анализи (policy briefs), публикувани на 
страницата www.eupi.eu, както и в „Политики“ на www.politiki.bg като статии на 
български език, както и публикации и интервюта в национални и международни 
медии. През 2016 г. продължи събирането и анализирането на данни по 47 базови 

http://www.eupi.eu/
http://www.thecatchupindex.eu/
http://www.politiki.bg/
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индикатора за 35 страни за следващото издание на „Индекс на настигането 2016 г.“, 
като беше изготвен и доклад, публикуван в първата половина на 2017 г..  
 
През 2016 г. продължи издаването на кратки аналитични материали (policy briefs), 
които се фокусираха върху важни теми и събития, свързани с европейската интеграция 
на новите страни-членки от ЦИЕ и ЕС, които се публикуваха в електронен формат на 
страницата www.eupi.eu и други интернет страници, както и по ел.поща с над 2500 
получатели. Темите на аналитичните доклади включваха и мястото на Великобритания 
според „Индекс на настигането“ в контекста на Брекзит, проблеми на българската 
политика, кохезията в ЕС и позицията на България.  
 
Институт „Отворено общество“ – София взе участие в Съвета за обществени 
консултации към Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските 
фондове към Народното събрание, както и в различни неправителствени инициативи в 
България и чужбина като част от гражданския принос за подготовка на 
Председателството на ЕС, което ще се състои през първата половина на 2018 г.  
 

 

4. ПРОГРАМА “ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ” 
Собствени проекти  Тема Сума в евро 

“Индекс на настигането 2015: комуникация на резултатите“ 5 640 € 

 
 

5. ПРОГРАМА “УПРАВЛЕНИЕ И ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ“ 

Мониторинг на икономиката и участие в дебатите за икономическата и бюджетната 
политика 

През 2016 г. програма Управление и публични политики продължи традиционния 
мониторинг на икономиката и участие в дебатите за икономическата и бюджетна 
политика. Особено внимание беше отделено на необходимите мерки за адресиране на 
европейските препоръки относно макроикономически дисбаланси – включително 
извършения преглед на активите във финансовия сектор, бюджетната консолидация и 
структурните реформи. Друг актуален фокус беше Брекзит, бъдещето на ЕС и 
следващите стъпки в европейската интеграция на България. Анализи за 
икономическата политика и състоянието на българската икономика бяха обсъждани на 
множество дискусии и са публикувани в електронното издание www.politki.bg на ИОО–
София и в средствата за масово осведомяване. 
 

Анализи, свързани с ключови направления на политиките в здравеопазването 

През 2016 година Боян Захариев от Институт „Отворено общество“ подготви анализ на 
приоритизирането на използването на ограничените ресурси в сферата на 
здравеопазването. Беше използван международно съпоставим въпросник, изготвен от 
португалски икономисти.   

 

http://www.eupi.eu/
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Готови за училище – анализ и доклад 

През 2016 г. от екип начело с Елиз Юйлери - известен изследовател на бедността от 
Франция беше изготвен доклад, базиран на проведените социологически изследвания 
сред представители на предварително избрани 240 населени места, определени по 
разработена от Световна банка и Институт „Отворено общество“ – София методология. 
Изследването е проведено от Институт „Отворено общество“ – София според 
разработена от организацията Save the children методология, апробирана в редица 
държави и адаптирана за работа на български език. През 2016 г. резултати от доклада 
бяха представени пред широката общественост, на вътрешна дискусия в 
Министерството на образованието и на академичен семинар в НБУ. 
 
Финализиране на Платформата за създаване на проекти 
 
През първите три месеца на 2016 г. завърши изпълнението на 7 – годишната 
инициатива Платформа за създаване на проекти. От бенефициентите на  възстановими 
грантове бяха възстановени всички отпуснати суми. Програмата за обучение завърши с 
провеждането на над 10 нови обучения. Въпреки забавянията в стартирането на новия 
програмен период прогнозните планове за брой финансирани проекти бяха 
надхвърлени. Общо за 7-годишния период с помощта на Платформата за създаване на 
проекти бяха финансирани проекти на стойност над 15 милиона евро.  
 
Дейности, свързани с ключови направления в сферата на образованието  

Екипът на Програма "Управление и публични политики" координира подготовката и 
процеса на регистрация на 4 програми за обучение за повишаване на квалификацията 
на педагогическите специалисти в Информационния регистър на МОН по чл. 229, ал. 1 
от Закона за предучилищното и училищното образование. Програмите са одобрени от 
МОН и предлагат обучения и квалификационни кредите в областта на превенцията и 
противодействието на ранното отпадане от училище, учителското лидерство и 
училищните иновации. 
 
През ноември 2016 г. се проведе Чeтвъpти нaциoнaлeн фecтивaл нa клyбoвeтe "Активнo 
yчитeлcтвo", в който взеха участие 50 педагогически специалисти от системата на 
предучилищното и училищното образование. В рамките на фестивала учителите-
лидери нaпpaвихa peтpocпeкция нa изминaлитe 5 гoдини и дискутираха актуални 
въпроси за poлятa нa yчитeля и дpyгитe зaинтepecoвaни cтpaни зa подобряване на 
oбpaзoвaтелните резултати и имиджa нa yчитeлитe, за кaчecтвото на oбpaзoвaниeто, за 
визиятa за качество в чуждестранни oбpaзoвaтeлни cиcтeми като английската, 
полската, корейската, холандската и др. Пpeдcтaвено бе и пpoyчвaнeтo "Обpaзът нa 
yчитeля в литepaтypaтa, в мeдиитe, в oчитe нa poдитeлитe, във филмитe, в oчитe нa 
yчeницитe, в oбщecтвoтo, cpeд кoлeгитe, във фoлклopa".  
 
Екипът на Програма "Управление и публични политики" продължи активното си 
участие в работната група като организация с нестопанска цел, част от механизма за 
наблюдение с право на съвещателен глас в състава на Комитета за наблюдение на 
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" за програмния 
период 2014-2020 г. (ОП НОИР) и през годината участва със становища във 
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формирането на позиции на Комитета при приемане на планови документи и 
разработване на редица операции по програмата като "Ученически практики", 
"Въвеждане на кредити в системата на професионалното образование и обучение", 
"Квалификация на педагогическите специалисти" и др. 
 
В рамките на национална образователна конференция и чрез доклада 
"Образователната среда на XXI век подобрява успеваемостта на учениците" бяха 
представени резултатите от оценка на въздействието на програма "Училище на 
бъдещето" на Фондация "Америка за България", осъществена от екипа на Програма 
"Управление и публични политики". 
 
През 2016 г. екипът на Програма „Управление и публични политики“ продължи своите 
дейности в областта на изследванията на качеството на висшето образование и 
развиването и поддържането на рейтинговата система на висшите училища в България 
(РСВУ). Последното издание на рейтинговата система по поръчка на МОН  
(http://rsvu.mon.bg/) беше официално представено през ноември 2016 г. 
Непрекъснатото й усъвършенстване и доразвиване в рамките на нейните шест издания 
постепенно я превърнаха от мониторингов в аналитичен инструмент за качеството на 
висшето образование, връзката му с науката и пазара на труда и правенето на 
политики в тази сфера.  
 ЗА СЪЗ 
5. ПРОГРАМА “УПРАВЛЕНИЕ И ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ“  
Собствени проекти  Тема Сума в евро 

Развитие чрез учителското лидерство в България 1 087 € 

 
 
6. ПРАВНА ПРОГРАМА   
 
Чрез своята Правна програма институтът насърчава усилията за практическо 
приложение на общите европейски принципи за върховенство на правото и защита на 
основните права, подобряване на отчетността и ефективността на националното 
правосъдие и подобряване качеството на законодателството. 
 
Върховенство на правото 
През 2016 г. Програмата осъществи втория етап от проект за мониторинг на промените 
в обществените нагласи към основните демократични ценности „Състояние на 
демокрацията“. В рамките на проекта беше проведено национално представително 
социологическо изследване по методология и въпросник, идентични с предишно 
такова изследване от 2015 г. Резултатите от изследването бяха обобщени в електронна 
публикация (на български и на английски език), под името „Демокрация и гражданско 
участие. Обществените нагласи към демокрацията, върховенството на правото и 
основните права на човека през 2016 година“, която ще бъде представена пред форум 
на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство в началото на 2017 г.  
 
Основни човешки права  

http://rsvu.mon.bg/
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Програмата продължава да следи разпространението на речта на омразата в 
българското общество и за трети пореден път след 2013 г. регистрира увеличаване на 
разпространението на това тревожно явление и увеличена толерантност към публични 
изказвания, които изразяват омраза, неодобрение или агресия спрямо представители 
на отделни уязвими обществени групи, както и спрямо изказвания, които 
представляват краен и агресивен национализъм. Беше изготвен и публикуван доклад с 
резултати от национално представително проучване на общественото мнение под 
заглавие „Обществените нагласи към речта на омразата в България през 2016 г.“, който 
цели да привлече вниманието на институциите върху необходимостта от разработване 
и прилагане на последователна държавна политика за ограничаване на речта на 
омразата и насърчаване на толерантността.  
 
Заключителният доклад от изследването беше представен на конференция „Ролята на 
гражданските организации за противодействие на речта на омразата“, проведена в 
рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство на 12 юли 2016 г. С подкрепата на тази 
Програма беше осигурен и разпространен и превод на български език на Обща 
политическа препоръка №15 на Европейската комисия срещу расизма и 
нетолерантността относно борбата с речта на омразата (приета на 8 декември 2015 г.), 
която предлага на държавите членки на Съвета на Европа набор от конкретни действия 
за ограничаване на речта на омразата.  
 
През 2016 г. Програмата продължи работата си за популяризиране на основните 
юридически инструменти за защита на правата на човека сред студентската аудитория 
в страната. Във връзка с 25-тата годишнина от приемане на българската Конституция 
беше организиран конкурс за студентски реферати по темата: „Гаранции за 
независимостта на съда според Конституцията на Република България“. Бяха получени 
и оценени общо 14 разработки на студенти от три юридически факултета, като три от 
рефератите тях бяха отличени с награди. 
 
През втората половина на 2016 г. програмата започна работа по 18 месечен проект 
Подобряване на достъпа до правна помощ в досъдебната фаза на наказателните 
производства в България, финансиран от Европейския съюз по Програма 
„Правосъдие“ 2014-2020 г. Проектът е разработен и се изпълнява в партньорство с 
Националното бюро за правна помощ и Борда за правна помощ на Холандия. 
Основната цел на проекта е да допринесе за правилното прилагане и ефективно 
наблюдение върху изпълнението на Препоръките на ЕК C(2013)8179/2 относно правото 
на правна помощ за заподозрените или обвиняемите в наказателното производство и 
С(2013)8178/2 относно процесуалните гаранции за уязвими лица, които са заподозрени 
или обвиняеми в наказателно производство (Официален вестник на ЕС от 24.12.2013 
г.). В рамките на проекта започна осъществяването на сравнително-правно проучване 
на гаранциите за осигуряване на достъп до качествена правна помощ в досъдебната 
фаза на наказателните производства в 6 държави членки на ЕС.  
 
Прозрачност и отчетност на институциите 
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Програмата продължава да  следи и да оценява ефективността от изразходването на 
публични средства за съдебните и правоохранителни органи в страната в рамките на 
третата фаза на проект „Цената на правосъдието в България“.  
 

 

 

6. ПРАВНА ПРОГРАМА   
Собствени проекти  Тема   Сума в евро 

 Състояние на демокрацията в България 1 095 € 

  Конкурс за студентски реферати на тема: Гаранции 

за независимостта на съда според българската 

Конституция 

1 587 € 

 
 
 
7. ПРОГРАМА “ ОБЩЕСТВЕН ДЕБАТ”    
 

 

Програма “Обществен дебат” работи за насърчаване на публичния дебат по 
приоритетни теми от дневния ред на отвореното общество. Участието на Програмата в 
поддържане на дебата в обществото по ключови за състоянието на демокрацията и 
човешките права в България теми главно се осъществява чрез електронното издание на 
Института Politiki.bg и провеждането на социологически изследвания за състоянието на 
обществените нагласи и тяхното публикуване, включително на платформата 
OpenData.bg. 
 
През годината съвместно с Правна програма и с подкрепата на фонда за допълващи 
дейности по Програмата за подкрепа на НПО по ФМ на ЕИП беше проведено теренно 
изследване с фокус върху обществените нагласи към речта на омразата и състоянието 
на домекрацията, върховенството на правото и човешките права.  
 
В рамките на ограничените си възможности за предоставяне на малки грантове през 
годината Програма „Обществен дебат“ подкрепи проект на Институт за международни 
и регионални изследвания: "Софийски форум за човешка сигурност: Оценка на нови 
рискове и разширяване на мрежата ", част от проект "Гражданска мрежа за мир, 
разбирателство и човешка сигурност". 
 

 

Организация Тема Сума в евро 

Институт за 

международни и 

регионални 

изследвания 

"Софийски форум за човешка сигурност: Оценка на 

нови рискове и разширяване на мрежата ", част от 

проект "Гражданска мрежа за мир, разбирателство 

и човешка сигурност". 3 221 € 
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8. ИЗВЪНРЕДЕН (КРИЗИСЕН) ФОНД   
 

През 2016 г. Институт Отворено общество - София съвместно с Фондация Микрофонд-
София управлява Програма за подкрепа на студентски иновации 
(http://studentsinnovations.bg),  финансирана от Извънредния (кризисен) фонд на 
фондации „Отворено общество“. Програмата има за цел да насърчи и подкрепи 
студенти с иновативни идеи или проекти, допринасящи за решаването на социални 
проблеми и/или за развитието на научните дисциплини в следните приоритетни 
области: 

 Демократизация на обществения живот в България; 

 Защита на основните права на човека; 

 Борба с бедността и ограничаване на последиците от социалното изключване. 

Общият индикативен размер на средствата, предвидени за подкрепа на проекти по 
Програмата, е 300 000 евро. Максималният размер на безвъзмездната финансова 
помощ за проект е 25 000 евро. 
Програмата обяви конкурс за набиране на проектни идеи от 25.04.2016 г. до 30 май 
2016 г. След административна проверка и качествена оценка бяха подкрепи 13 
проектни предложения за над 293 000 евро от постъпили общо 67 проекта.  
Партньорствата по одобрените проекти са с висши училища, студентски организации и 
клубове както от София, така и от страната. Програмата работи с университети с 
държавно и частно финансиране. Проектите се предвижда да приключат до месец юли 
2017 г. 
 
 
 
 
 
8. ИЗВЪНРЕДЕН (КРИЗИСЕН) ФОНД   СТУДЕНТСКИ ИНОВАЦИИ 
 

Организация Тема 
Сума в 

евро 

 
 

Фондация "РискМонитор" 

Независим студентски мониторинг на 

държавни институции в секторите 

правосъдие и вътрешен ред 

24 998  € 

 

Фондация "Бизнес институт" 

Популяризация и практическа 

реализация на комбиниран модел за 

студентство и работа за ромската 

общност 

 

 

21 902 € 

  

http://studentsinnovations.bg/
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Организация Тема 
Сума в 

евро 

 

 

Югозападен университет "Неофит 

Рилски" 

Изграждане на дигитален ромски 

архив за Югозападна България –

демократична публичност чрез право 

на история  

 

24 375 € 

Сдружение „ПРАВОДАЧ“ Гражданско образование в училище 23 920 €  

 

Фондация "Инфо спейс" 

Създаване на първата в България 

медийна платформа "FactCheck" 

 

25 000 € 

Фондация „Институт за пазарна 

икономика“ 

„Отворени Обществени поръчки“  

23 579 € 

Фондация “Програма Достъп до 

Информация„ 

Достъп до информация и обществени 

комуникации – практическа програма 

 

24 393 € 

 

 

Фондация „Приложни изследвания 

и комуникации“ 

От дигитална компетентност към 

дигитално гражданство: насърчаване 

на гражданското участие чрез 

повишаване на капацитета на 

бъдещите учители да преподават 

ранна дигитална и медийна грамотност 

 

24 989 € 

Сдружение „Театър-студио 4хС“ 24 часов социален експеримент без 

граници 

18 157 €  

Фондация "Право на детство" Заедно за правата на детето 20 924 €  

Сдружение „ПРАВОДАЧ“ Академия за гражданско образование 23 415 € 

 

Сдружение Редута.бг 

Студентска политологична Платформа  

Формиране на журналистически 

умения в собствена медийна среда 

 

20 690 € 

Асоциация за европейска 

интеграция и права на човека  

Практическо обучение на студенти по 

право за водене на стратегически дела 

в обществен интерес 

18 097 €  
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9. ПРОГРАМА “РОМА “   
 

През 2016 г. Програма Рома продължи с изпълнението на своите ключови 
стратегически цели и приоритети. Бяха изпълнени следните дейности и инициативи: 
 
Инициативи, целящи утвърждаване на междуетническата толерантност и 
преодоляването на негативните обществени нагласи спрямо ромите 
 
Интернет портал за етническите малцинства Ethnos.bg  
Интернет порталът http://ethnos.bg/ethnos.php се поддържа от Програма Рома, 
мобилизирайки вътрешни ресурси и външни експерти. Порталът предоставя 
информация, свързана със законодателството, отнасящо се до правата на човека, 
образованието, заетостта и др. въпроси от съществена важност за ромската общност. 
Порталът е източник на новини, публикува се информация за актуални конкурси и 
събития, а една от най-ценните части на портала е базата с контакти на организации на 
етническите малцинства.  
 
„Мост към бизнеса – инициатива за подобряване на достъпа на младежи от ромски 
произход до заетост в частния сектор в България и Унгария" Реф. № VS/2016/0236  
 
Програмата стартира в края на 2016 г. и се осъществява с подкрепата на Програмата за 
заетост и социални иновации на Европейския съюз ("EaSI") 2014-2020. Изпълнява се в 
партньорство с Централно-европейски университет и фондация „Аутономия“, Унгария. 
Целта на „Мост към бизнеса“ е да подпомагане достъпа на млади роми (18-35 години) 
със завършено минимум средно образование и успешно положени държавни 
зрелостни изпити до позиции за висококвалифициран труд в частния бизнес, които да 
съответстват на тяхното образование и квалификация. Успоредно с това, програмата ще 
работи с ученици от ромски произход в горен курс на средни училища в различни 
населени места, предоставяйки допълнителна подкрепа за успешно преминаване на 
държавните зрелостни изпити. Друг елемент от програмата е насочен към създаване на 
по-благоприятна среда и прилагане на политики за наемане на персонал, които биха 
позволили по-добър достъп до работни места за квалифицирани роми в частни 
компании в България. 
 
Инициативи за изграждане капацитета на ромите за пълноценно участие в 
обществения живот  
  
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 Ромски образователен фонд 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. 22 млади роми от страната получиха 

http://ethnos.bg/ethnos.php
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финансова подкрепа за своето обучение във висши учебни заведения в страната и 
участваха в обучение по застъпничество, организирано от Център за междуетнически 
диалог и толерантност “Амалипе”. По време на своето обучение студентите се 
подпомагат и от наставници - компонент, реализиран от Институт „Отворено общество“ 
– София. Проектът съдържа и комуникационен компонент, изпълняван от фондация 
„Интелдей“. 

 
Програма за стипендии на студенти от ромски произход в български университети 
Roma memorial university scholarship program 2014 – 2015  
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 2014-2015 година бяха отпуснати 201 стипендии за  
студенти в бакалавърска, магистърска и докторантска форма на обучение.   
 
 

Стажантска програма за млади роми в посолството на САЩ „Мост към 
кариерното развитие“ 
В рамките на проекта четирима младежи от ромски произход бяха избрани от 
представители на Институт „Отворено общество“ – София и посолството на САЩ в 
България да прекарат 10-седмичен летен стаж, подобрявайки уменията си за работа в 
мултикултурна среда и повишавайки знанията си по английски език. Стажът се 
провежда всяко лято от 2011 г. насам. 
 

 

 

9.1. Стипендиантска програма  за лекари и специализанти по медицина от ромски 
произход 
 

Фондация "Интел дей " 
Партньор медиен компонент 2015-2016 37 364 €  

Център за междуетнически 

диалот "Амалипе" 

Партньор изпълняващ компонент 

Застъпничество    2015-2016                                                   
31 691€  

Фондация "Интел дей " 

 

Партньор медиен компонент 2016-2017 

 32 069€  

 

 

9.2. Стажантска програма в Посолството на САЩ  „Мост към кариерното развитие„    
с финансовата подкрепа на Посолството на САЩ  
 

Стажант  
Сума в 

евро 

Спас Йорданов Спасов   € 562 

Мария Янкова Кривонозова   € 562 
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Хълми Едреев Кълмиев   € 562 

Ана Ачова Йорданова  € 562 

 

 

 

10. ЗВЕНО ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ 
 

 

През 2016 г. Звеното за разработване на проекти подпомагаше технически програмите 
на института в подготовката на кандидатствания за външно финансиране и 
изпълнението и отчитането на одобрените проекти и инициативи и беше ангажирано с 
подготовката за годишния одит на Системата за управление на качеството (СУК) на 
Институт „Отворено общество“ – София във връзка със сертификацията по ISO 
9001:2008. 

През 2016 г. членовете на екипа на Звеното за разработване на проекти бяха пряко 
ангажирани с подготовката и работата по проекта "Мост към бизнеса – инициатива за 
подобряване на достъпа на младежи от ромски произход до заетост в частния сектор в 
България и Унгария" (VS/2016/0236), който се изпълнява от Фондация Институт 
„Отворено общество“ – София в партньорство с Фондация „Автономия“ (Унгария) и 
Централноевропейски университет (Унгария) в рамките на Програмата на Европейския 
съюз за заетост и социални иновации („EaSI“) 2014-2020 г. 
 
През 2016 г., в резултат от участие в конкурс, беше сключен договор с Дирекция 
„Правосъдие и потребители“ на Европейския съюз Правосъдие и потребители за 
подкрепа на проект „Подобряване на достъпа до правна помощ в досъдебната фаза на 
наказателното производство в България “, която се изпълнява в партньорство с 
Национално бюро за правна помощ в България и асоцииран партньор Legal Aid Board of 
the Netherland. 
 

 

 

 

 


