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МИСИЯ 

 
 
 

 
Да развива и поддържа ценностите и практиките на отвореното общество в 

България 
 
- 
 

Да подкрепя демократизацията на обществения живот 
 
- 
 

Да работи за разширяването и гарантирането на обществените свободи 
 
- 
 

Да подпомага укрепването на институциите на гражданския сектор 
 
- 
 

Да насърчава развитието на публичния дебат и политики по значими за 
България проблеми 

 
- 
 

Да подкрепя европейската интеграция и регионалното сътрудничество на 
България 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Фондация “Институт Отворено общество”- София 
Годишен отчет 2006 година 

 3

 
 
 
 
 

Основател 

Джордж Сорос 

 

Настоятелство 

Петя Кабакчиева – председател 

 

Кина Чутуркова 

Саша Безуханова 

Харалан Александров 

Юлиана Николова 

Юлия Захариева 

 

Изпълнителен директор 

Георги Стойчев 

 

Финансов директор 

Велико Шербанов 

 

Програмни директори 

Ася Кавръкова 

Боян Захариев 

Иванка Иванова 

Мария Методиева 

Томислав Дончев 

 
 
 



Фондация “Институт Отворено общество”- София 
Годишен отчет 2006 година 

 4

 

 СЪДЪРЖАНИЕ: страница 

   

1. Отчет на изпълнителния директор  5 

2. Финансов профил за 2006 година  8 

3. Програма “Обществен дебат” 14 

4. 
Програма “Европейска интеграция и регионална 

стабилност” 
18 

5. Правна програма  21 

6. Програма “Управление и публични политики”  26 

7. Програма “Гражданско общество”  32 

8. Програма “Рома”  36 

9. Програма “Образователни политики”  39 

10. Програма “Обществено здравеопазване”  43 

11. Програма “Изток-Изток”  45 

12. Project Design Unit (PDU)  53 



Фондация “Институт Отворено общество”- София 
Годишен отчет 2006 година 

 5

 
1. ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР 
 
В изпълнение на своята мисия и основни цели, през 2006г. Институт 
“Отворено общество” - София реализира 103 проекта с участието на 51 
организации и 15 експертни екипа, фокусирайки дейността си в няколко 
основни тематични направления, сред които:  
 

• подготовката на България за членство в ЕС;  
• повишаване на обществената подкрепа за реализирането на 
интеграционни политики спрямо ромите;  

• налагане на принципите на прозрачност и отчетност в дейността на 
публичните институции;  

• формирането на граждански отговор на предизвикателствата на 
популистките тенденции в българското общество;  

• укрепването на капацитета на гражданския сектор за участие в 
процеса на формиране на публични политики на местно, национално 
и европейско ниво. 

 
През 2006 година Институт “Отворено общество” – София положи 
специални усилия за активизиране на гражданското участие във 
финалната фаза от подготовката на България за членство в ЕС. Чрез серия 
от проекти програма “Европейска интеграция и регионална стабилност” 
мобилизира капацитета на голям кръг от неправителствени организации, 
експертни общности и представители на академичните среди за 
осъществяването на независим граждански мониторинг върху 
изпълнението на ангажиментите на българските публични институции за 
присъединяването на страната към ЕС, както и за гражданско 
застъпничество за гарантирането на максимално благоприятни условия за 
членство от гледна точка на запазване и необратимост на реформите. В 
същото време програмата се концентрира и върху повишаване на 
капацитета на българските граждански организации за устойчиво развитие 
в условията на членство в ЕС, както и за тяхното участие в процеса на 
формиране на европейски политики. Част от проектите на Институт 
“Отворено общество” - София, насочени към укрепване на 
неправителствения сектор, бяха съфинансирани от Тръста за гражданско 
общество в Централна и Източна Европа и със средства по програма ФАР 
на ЕС.  
 
Изпълнението на ангажиментите на България за членство в ЕС бяха и във 
фокуса на Правната програма на Институт “Отворено общество” – София, 
която продължи да играе активна роля за стимулиране на гражданския 
дебат относно конституционната реформа в страната, както и по 
отношение на изграждането на капацитет в гражданския сектор за 
адресирането на такива проблеми като организираната престъпност. По 
инициатива на Институт “Отворено общество” – София и със съдействието 
на Правната инициатива на “Отворено общество” - Ню Йорк беше 
регистриран изследователски център по проблемите на организираната 
престъпност “РискМонитор”. Правната програма на Институт “Отворено 
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общество” – София продължи да работи по гарантиране на достъпа до 
правосъдие и защита на правата на човека, както и за установяването на 
граждански контрол върху дейността на полицията. През 2006 година в 
сътрудничество с полицията и Столичната община програмата осъществи 
гражданско наблюдение върху местата и условията на полицейско 
задържане във всички РПУ на територията на столицата. Успехът на 
проекта създаде условия за неговото реализиране и в други градове на 
страната. 
 
Включването на българските граждани в общоевропейския дебат за 
бъдещето на ЕС и формирането на граждански отговор на нарастващите 
популистките тенденции в обществения живот бяха сред приоритетите на 
програма “Обществен дебат”. През 2006 година в партньорство с Центъра 
за либерални стратегии Институт “Отворено общество” – София организира 
международна конференция на тема “Предизвикателствата на новия 
популизъм”, поставяйки българския дебат по темата в европейски и 
световен контекст и повишавайки информираността на обществото и 
медиите за причините, проявите, рисковете и възможните отговори на 
популизма. Чрез програма “Обществен дебат” Институт “Отворено 
общество” – София се включи и в реализирането на широк международен 
дебат, проведен във всички 27 държави-членки на ЕС, на тема “Каква 
Европа искаме”. Дебатът е част от “плана Д” на ЕК за повишено 
гражданско участие в процеса на формиране на европейски политики и на 
обща визия за Европа. Обобщеното мнение на европейските граждани 
беше представено на депутати от Европейския парламент в Брюксел, както 
и на вицепрезидента на Европейската комисия г-жа М. Уолстрьом. Институт 
“Отворено общество” – София също така подкрепи и провеждането на 
национален дебат за политиките към ромите в България по метода 
Deliberative Poll. Резултатите от дебата показаха висока готовност на 
българските граждани на подкрепят реализирането на интеграционни 
политики и да отхвърлят опитите за радикални и крайни решения. 
 
Формирането на подходяща публична среда за реализирането на политики 
на интеграция на ромите беше един от приоритетите на Програма Рома, 
която продължи да развива и популяризира модела за управление на 
етнически многообразни общности, оказвайки съдействие на местните 
власти при формирането на адекватни интеграционни политики по места. С 
подкрепата на програмата бяха създадени добри възможности за 
финансиране на програми за интеграция на ромското население чрез 
Европейския социален фонд. С подкрепата на Институт “Отворено 
общество” – София коалиция от ромски организации взе активно участие в 
разработването на оперативна програма “Човешки ресурси” при отчитане 
на нуждите на ромската общност. Чрез програма Рома, както и чрез други 
свои програми Институт “Отворено общество” – София продължи да 
участва активно в процеса на формиране на политики за интеграция на 
ромите и в процеса на изграждането на капацитет за реализацията на 
подобни политики. През 2006г. Институт “Отворено общество” – София 
също така партнира с българските институции в рамките на поетото от 
България едногодишно ротационно председателство на инициативата 
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“Десетилетие на ромското включване”. В партньорство с Националния 
демократически институт на САЩ Институтът подкрепи и провеждането на 
пилотна ромска стажантска програма в българския парламент. 
Адресирайки проблема с негативните стереотипи спрямо ромите Институт 
“Отворено общество” – София продължи да работи за стимулиране на 
включването на ромски журналисти в централните български медии, както 
и за участието на ромски експерти и лидери на мнение в обществените 
дебати по общонационални теми. 
 
През 2006 година програма “Управление и публични политики” продължи 
да съдейства за установяването на демокрация на участието и добро 
управление чрез стимулиране на балансирано и устойчиво развитие на 
регионите, насърчаване партньорството между държавата и частния сектор 
и стимулиране на реформата в публична администрация. Специален 
акцент в дейността на програмата беше стимулирането на гражданското 
участие при гарантирането на прозрачността на публичните бюджети на 
местно и национални ниво.  
 
Отчитайки новите предизвикателства и възможности пред българското 
общество, произтичащи от членството в ЕС, както и с оглед на 
трансформацията на Институт “Отворено общество” – София в институция 
за публични политики през 2006 година Настоятелството на института взе 
решение за преструктуриране на неговата програмна дейност като 
програмите “Обществено здравеопазване” и “Образование” прекратиха 
самостоятелното си съществуване и от началото на 2007 година се 
превърнаха в приоритети от дейността на програма “Управление и 
публични политики”. Друга промяна беше свързана със сливането на 
програма “Европейска интеграция и регионална стабилност” и програма 
“Гражданско общество” в програма “Европейски политики и гражданско 
участие”. 
 
 
Георги Стойчев 
Изпълнителен директор 
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2. ФИНАНСОВ ПРОФИЛ ЗА 2006 ГОДИНА 

2.1 Приходи 
  
Размерът на приходите от целеви финансирания за 2006 година възлиза 
на 2,8 милиона щатски долара, при 3 милиона щатски долара през 2005 
година и 4,6 милиона през 2004 година.  
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В изпълнение стратегията за разширяване източниците на финансиране, 
през 2006 година бяха реализирани следните проекти, финансирани извън 
мрежата “Сорос“.  
 

Донор Наименование на проекта 
Финансиране от донора 

в хиляди щатски 
долара 

    Общо 
в.т.ч. 
усвоени 

през 2006 г 

Програма ФАР – 
2005/108-049 

Укрепване капацитета на 
НПО сектора в България и 
Румъния за подобряване на 
социалната среда 

295 109 

Тръст за 
гражданско 
общество в 
Централна и 
Източна Европа 

Засилване на ролята на НПО 
сектор в България за 
развитие на обществени 
политики 

350 301 

Други донори   18 18 

  Общо 663 428 

 
Обществени поръчки и договори за техническа помощ, реализирани от 
Институт “Отворено общество” - София и от консорциуми, в които водеща 
организация е бил Институт “Отворено общество” – София. 
 

Възложител Наименование на проекта Стойност 
в.т.ч. 
усвоени 

през 2006 г 

Програма ФАР – 
BG 2003/005-632-
02.02  

Трансгранично 
сътрудничество България-
Румъния 

37 34 

Обществени 
поръчки  

      

Министерство на 
образованието и 
науката 

Независима оценка на 
корупционният риск в 
образованието 

10 10 
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Министерство на 
образованието и 
науката 

Българско и европейско 
законодателство в областта 
на образователната 
интеграция на деца от 
етнически малцинства-  

26   

UNICEF Обучения в умения за живот 23 5 

Министерство на 
държавната 
администрация 

Информационна брошура за 
правата на българските 
граждани след 
присъединяването към ЕС 

20 20 

Световната банка 

Социално включване- 
качествен анализ на 
инициативи за подобряване 
грижите за деца" 

5   

  Общо 121 69 

 
През 2006 година Института е реализирал приходи от депозити и ценни 
книжа в размер на 33 хиляди щатски долара.  
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2.2 Разходи 
 
През 2006 година размерът на програмните разходи възлиза на 2,7 
милиона щатски долара, срещу 2,9 милиона през 2005 година и 4,1 
милиона през 2004 . 
 
Област 2006 Дял 2005 2004 

Правна програма  517 19,3% 596 1 072 

Програма “Управление и 
публични политики”  

517 19,3% 432 374 

Програма “Обществен дебат”  302 11,3% 233 543 

Програма “Европейска 
интеграция и регионална 
стабилност”  

176 6,6% 65 290 

Програма “Гражданско общество” 493 18,4% 281 247 

Програма “Рома” 143 5,3% 97 176 

Образование и Младежки 
програми  

131 4,9% 319 636 

Програма “Обществено 
здравеопазване”  

77 2,9% 148 430 

Програма “Изток-Изток” 119 4,4% 76 81 

Други  204 7,6% 636 288 

Общо 2 679 100% 2 883 4 137 
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През 2006 година са реализирани 103 проекта (при 232 през 2005), като 
редукцията е в оказаната финансова подкрепа на проекти в рамките на 
организирани конкурси. Основната част от подкрепените проекти са 
осъществени в партньорство с други организации и експертни общности, а 
над една трета от проектите сe изпълняват директно от Института. 
 

Програма Брой 
проекти 

в това число 

 Общо Организации Експерт. 
Екипи 

Институт 
Отворено 
общество 

Правна програма 29 11 3 15 

Програма “Управление и 
публични политики” 

55 30 9 16 

Програма “Обществен дебат” 25 16 7 2 

Програма “Европейска 
интеграция и регионална 
стабилност”  

18 5 2 11 

Програма “Гражданско 
общество” 

19 8   11 

Програма “Рома” 11 4   7 
Програма “Образователни 
политики” 

9 5 2 2 

Програма “Обществено 
здравеопазване” 

6 2 2 2 

Други програми 15 11 2 2 
Общо 103 51 15 37 
 
През 2006г. по регионални програми на Институт “Отворено общество” - 
Ню Йорк и Будапеща са подкрепени 60 участия в конференции и 30 
обучения и специализации в САЩ и Великобритания.  
 
Общият размер на разходите възлиза на 2,9 милиона щатски долара, общо 
приходите надхвърлят разходите с 367 хиляди щатски долара. 
 
Административният бюджет възлиза на 246 хиляди щатски долара при 379 
хиляди щатски долара през 2005 г , т.е. той се равнява на 9 % от обема на 
разходите.  

 
2.3 Отчетност и контрол  

 
Решенията за финансиране на проекти се вземат от независими експерти 
на основата на публично обявени принципи и приоритети, детайлно 
разработен план за дейността и на основата на процедури. Целта на 
подобен подход е да се гарантират обективност, прозрачност и 
недопускане на конфликт на интереси.  
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Финансовата отчетност се води в съответствие с българското счетоводно 
законодателство, международните стандарти за финансов отчет, както и 
утвърдените стандарти в международната верига “Сорос”. Финансовите 
отчети се одитират от международно призната одиторска фирма. През 
последните 4 години това е “Делойт & Туш” - България.  
 
Институт “Отворено общество” - София е регистриран в обществена полза 
и ежегодно прави публично достояние отчетите за своята дейност. 
 

 
 

2.4 Ресурси 
 
Нетните активи на Институт “Отворено общество” - София възлизат на 5,6 
милиона щатски долара. От тях дяловото участие в дружества се равнява 
на 4,1 милиона щатски долара. 0,7 милиона щатски долара е стойността на 
сградата-офис на ул. “Солунска” № 56, като в нея има 35 
компютъризирани работни места и 2 зали за работни срещи.  

 
Програмната дейност се осъществява на основа съчетаване усилията на 
персонала. В Института работят 36 човека , в партньорство с широки 
експертни общности.  
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ПРОГРАМА “ОБЩЕСТВЕН ДЕБАТ” 
 

 
Обособяването на Програма ”Обществен дебат” в програмната структура на 
Институт “Отворено общество” – София произтича от стратегията за 
развитие и трансформация от донорска организация в институт за 
публични политики Основната цел на програмата е публично 
посредничество между различни институции за въздействие върху 
политическата система в посока възприемане дневния ред на гражданското 
общество. Приоритети на програмата са изработването на нови публични 
политики, въвличане на обществото в дебат по тези политики, 
подпомагане на институциите на публичната власт в осъществяването на 
истински реформи и иницииране и осъществяване на граждански контрол. 
 
Сериозен принос на програма “Обществен дебат” през 2006г. е 
стартирането на политическия дебат за преодоляване на рисковете от 
популизма върху стабилността на системата на либералната демокрация в 
България. По темата са организирани серия от събития: Международна 
конференция “Предизвикателствата на новия популизъм”, поредица от 
публични дискусии и лекции, социологически изследвания. За 
осъществяването на този мащабен проект са привлечени международни и 
български експерти по темата “Популизъм”. 
 
Една от ключовите тема на 2006г. беше предстоящото членство на 
България в Европейския съюз. Чрез програма “Обществен дебат” 
Институтът даде своя принос в широко международно проучване, 
организирано в рамките на 27 европейски държави на тема “Каква Европа 
ние искаме”. С оглед водене на публичен дебат по темата Европейски 
съюз, се извърши широко проучване на пресата и обществените нагласи 
във връзка с присъединяването на България към Европейския съюз. 
 
В контекста на подготовката на България за членство в Европейския съюз, 
през есента на 2006г. се проведоха Президентските избори в България. В 
тази връзка програма “Обществен дебат” инициира серия от кампании, 
обърнати основно към повишаване на избирателната активност сред не- 
популистките електорални среди и младите българи.  
 
За постигане на широка информираност към Института и в рамките на 
програма “Обществен дебат”, през 2006г. отново бяха привлечени 
експерти-стипендианти на Института (Fellow), които разработиха и 
представиха публични политики в приоритетните за “Отворено общество” 
области - публични финанси, преструктуриране на българското 
политическо и публично пространство, култура и политика, културни 
политики, политики на интеграция на ромите, цената на предпазните 
клаузи при членство на България към ЕС и др. 
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С цел успешното осъществяване на проектната си дейност в рамките на 
програма “Обществен дебат” се формират динамични партньорство с 
публични институции, експертни общности, институти за публична 
политика, социологически агенции, политически фондации и 
представители на академичните среди. 
 
ПРОГРАМА “ОБЩЕСТВЕН ДЕБАТ” 

 

ПРОЕКТИ/ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕМА  СУМА/USD 

Фондация  “Крал Бодуен Дебат на тема “Каква Европа ние 

искаме” 

Част от международен проект, 

реализиран в 27 страни-членки на 

ЕС 

67 600 

Българско училище за 

политика, НБУ  

Реализация през 2007-2008 година 

Тематични области: 

§ Предизвикателства пред 

демокрациите 

§ Интегриране на малцинствата 

§ Политики към социално слаби 

(роми) 

§ Национален бюджет и 

финансиране на структурни и 

кохезионния фондове 

50 000 

Екип с ръководител, Севда 

Шишманова 

Разработване на проект, подготовка 

и излъчване на документални филми 

по темата"В името на Аллах-

границите на исляма" 

25 000 

Институт за изследване 

наблизкото минало. 

Изследвания на социализма в 

България в периода 1944—1989 г. 

6 250 

Институт за регионални и 

междуналодни изследвания  

Стратегически малцинства в 

България: Сравнително изследване 

на турското и ромското малцинства в 

България в годините на 

демократичния преход /1989-2006/ 

12 000 

Медия Линкс Провеждане на две национални 

представителни проучвания за 

електорални нагласи 

16 250 
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Фондация "Гъливер клиринг 

хауз" и 

Център за дебати “Червената 

къща” дебати 

Организиране на серия от 10 лекции 

на тема "Кризата в Централна и 

Източна Европа" 

16 875 

Фондация "Общности 2002" 

София 

Социологическо изследване 

“Популизмът като ресурс на ултра-

националистически вот. Потенциал 

на радикалните обществени нагласи” 

6 410 

Фондация за хуманитарни и 

социални изследвания 

Двуезични броя на сп."Критика и 

хуманизъм”, посветени на 

а)популизма б)интеграцията на 

Турция в ЕС 

15 034 

Център за икономическо 

развитие 

Позициониране на България в 

глобалната икономика 

25 600 

Институт за регионални и 

международни изследвания  

Дясноцентристка алтернатива 26 000 

Българско училище за 

политика, НБУ 

Публикуване на изследването 

"Българското общество през втората 

половина на 20-ти век: История, 

населена с хора - проф.Вера 

Мутафчиева 

2 895,97 

Фондация "Общности 2002" 

София 

Наблюдение на изборния процес в 

деня на изборите за Президент и 

Вицепрезидент на Р.България 

13 200,04 

Ем Ел Консулт ООД Проучвания за електорални нагласи 14 844,28 

Фондация "Инфо Спейс" Интернет кампания за повишаване 

на избирателната активност сред 

непопулистките електорални среди 

26 016,60 

Юнион Медиа ООД Списание ”ЕГОИСТ” Кампания "Ти си 

на ход", Президентски избори 2006г. 

6 000,00 

Социологическа агенция  

“Алфа рисърч” 

Мониторинг на пресата и на 

обществените нагласи във връзса с 

присъединяване на България към ЕС 

7 517,61 

 

 

  

Експерт - стипендианти на Институт "Отворено общество” 

Теми на проучвания и публичен дебат 

Вера Петрова Мутафчиева Изследване на тема: 

“История, населена с хора” 

5 600,00 



Фондация “Институт Отворено общество”- София 
Годишен отчет 2006 година 

 17

Александър Динов Кьосев § Изследователски труд, 

посветен на публичния образ 

на българската съдебна 

система  

§ Преструктуриране на 

българското политическо и 

публично пространство; 

§ Бъдещето на гр. София; 

§ Култура, културни политики, 

култура и политика 

4500,00 

 

Анелия Вилхелм Димитрова § Популизъм 

§ Цената на ромското 

включване; 

§ Състояние на обществото 

Промени, свързани с 

присъединяването на България към 

ЕС 

3 710,14 

Веселина Димитрова Гюлева История на социализма 3 939,31 

Георги Лозанов Георгиев § Публичен достъп до досиетата 

на бившата ДС  

§ Медии и тяхното регулиране; 

§ Културни политики 

5 665,76 

Йордан Милков Матеев § Публични финанси/ Бюджетна 

процедура 

§ Цена на ромското (не) 

включване 

§ Цената на предпазните клаузи 

при членство на България към 

ЕС 

3 811,68 

 § Участие в международни 

конференции и семинари 

3 525,27 
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ПРОГРАМА “ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ И РЕГИОНАЛНА 
СТАБИЛНОСТ” 
 
През 2006 г. програма “Европейска интеграция и регионална стабилност” 
осъществява дейности и подкрепя инициативи, насочени към подпомагане 
на процеса на европейска интеграция на България за гарантиране на 
пълноправното членство на страната в ЕС от 01.01.2007 г. чрез: 
§ осъществяването на независим граждански мониторинг върху 
изпълнението на поетите от България ангажименти до реалното 
членство на страната в ЕС; 

§ анализи и изследвания (Групата за европейски прогнози и 
изследвания); 

§ застъпнически кампании за своевременно осъществяване на 
реформите и ангажиментите, поети от българското правителство, 
гарантиращи ефективно членство на България в ЕС от 01.01.2007 г. 

§ дебати по ключови теми от европейския и глобален дневен ред. 
 

Подписването на договора за присъединяване на България към 
Европейския съюз постави на дневен ред въпроса за реалната 
подготвеност не само на българските институции, но и на обществото като 
цяло и на неправителствения сектор да бъдат равноправен и равностоен 
партньор в процесите на вземане на решения в различните области и на 
различните нива в ЕС. Необходимостта от такава ефективна подготовка в 
оставащата една година до реалното членство аргументира про-активната 
политика на програма “Европейска интеграция и регионална стабилност”, 
насочена към повишаване на информираността и капацитета на 
българския неправителствен сектор за активно участие в 
инфраструктурата на европейския неправителствен сектор с цел 
ефективно въздействие върху процеса на вземане на решения на 
европейско ниво. 

 
Регионалният компонент на програмата е насочен към стимулиране на 

трансгранични граждански партньорства за регионална стабилност. 
 
 

 

ПРОЕКТИ/ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕМА  СУМА/USD 

   

Приоритет Европейска интеграция  

Оперативен проект Мониторинг на напредъка на 

България в критичните области, 

идентифицирани от Европейската 

комисия в Мониторинговия доклад от 

октомври 2005 г. и май 2006 г.  

44 366,02 
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Екип с р-л Даниела Гусева Информационна кампания "Пролет в 

Европа 2006" за провеждане на 2 

срещи-дискусии в Информационния 

център за Европейския съюз и 

дебати в 33 ЕГ "Света София"  

499,13  

Сдружение "Европейски 

Пространства 21" 

Трето издание на фестивала за ТВ и 

радио програми "Българската 

Европа" – гр. Русе  

6 439,11  

 Специална награда на ИОО - София 997,30  

Оперативен проект Издаване на Договора между 

България и ЕС  

2 083,57 

Оперативен проект Дистанционно обучение на 

държавната администрация по 

предприсъединителни финансови 

инструменти, структурни и 

кохезионен фондове на ЕС  

13 946,37 

Група за Eвропейски прогнози 

и изследвания 

Изработване и представяне на 

изследване "Анализ на 

въздействието на възможните 

сценарии за членство на България в 

ЕС, предвидени в Договора за 

присъединяване" Печат на четири 

изследвания  

21 207.00 

Оперативен проект Разработване на концепция за 

въздействие върху формирането на 

политики на ниво ЕС чрез 

консолидиране на капацитета на 

новите страни членки /вкл.България 

и Румъния/  

4 394,02 

Екип с р-л Марин Лесенски Разработване на карта на наличния 

аналитичен потенциал в ЕС, 

преговарящите държави, държавите-

кандидатки за започване на 

преговори /Западни балкани/ и 

държавите, попадащи под 

Европейската политика за съседство 

(база данни за think thanks) 

15 000,00 

Оперативен проект Конференция на тема "Българското 

участие в процеса на вземане на 

решения в ЕС след 01.01.2007 г."  

7 991,10 
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Оперативен проект Сравнително изследване на тема 

"Две години след присъединяването 

към ЕС - рискове и 

предизвикателства пред новите 

страни-членки" 

12 125,00 

Оперативен проект Представяне на Социална платформа 

на НПО в ЕС в България  

9 234,33 

Оперативен проект  Представяне на изследване 

“Телевизията в Европа-регураторна 

рамка, практики и независимост”  - 

доклад за България 

558,59 

   

Приоритет Регионална стабилност 

Клуб "Отворено общество” 

Руссе 

"БРОД-Българо-румънска общност на  

 действията” 

4 742,50 

Атлантически Клуб в България  Обучение на представители на НПО 

в Афганистан  

10 900,00 

Институт за Регионални и 

Международни изследвания  

България в системата на евро-

атлантическата сигурност  

3 215,58 

Фондация "Младежки център 

КРЪГ" - Кърджали  

Краткосрочна стратегия за 

оптимизиране на транс-граничното 

културно сътрудничество между 

България и Турция  

3 000,00 

Оперативен проект Българо-турска партньорска среща 

на изпълнителите на съвместни 

проекти по ФАР ТГС България – 

Турция  

13 278,38 
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ПРАВНА ПРОГРАМА 
 

През 2006 година програмата приключи изпълнението на тригодишна 
стратегия, чиито основни приоритети бяха свързани с реформа на 

съдебната система за постигане на пълноправно членство на България в 
Европейския съюз. Последната година от изпълнение на стратегията беше 

използвана и за поставяне основите на нови инициативи на Програмата, 
които през следващия тригодишен период ще имат за основна цел 

продължаване на реформите, извършени в правосъдните и 
правоохранителни органи на страната и гарантиране на тяхната 

необратимост.  
 

Прозрачност и отчетност на институциите 
 
През 2006 година Програмата осъществи проект “Гражданско наблюдение 
в РПУ” - съвместна инициатива на Институт “Отворено общество” – София, 
Генерална Дирекция “Полиция”, Столична дирекция “Полиция” и Столична 
община.  
 
Проектът беше изпълняван в продължение на една година (септември 2005 
– септември 2006 година) на територията на всички девет РПУ в град 
София чрез независимо гражданско наблюдение над местата и условията 
за полицейско задържане. Наблюдението установява степента на спазване 
на законовите изисквания и зачитане на правата на човека от страна на 
полицията.  

В дългосрочен план инициативата за гражданско наблюдение може да се 
превърне в надежден инструмент за реформа на определени полицейски 

практики. В две от наблюдаваните от доброволците области – 
предоставянето на храна на задържаните лица и воденето на документи и 

регистри, има настъпило положително развитие още в хода на проекта.  
 

Конституционна реформа 
 

Програмата продължи да поддържа Гражданския конвент за промени в 
Конституцията. В програмата на Конвента през 2006 година бяха включени 

теми, свързани с обсъжданите от Народното събрание промени в 
Конституцията в частта Съдебна власт и с президентските избори. В 

рамките на този проект програмата инициира и мащабно изследване за 
обобщение и анализ на практиката на Конституционния съд, чиито 

резултати ще бъдат представени през 2007 година. Беше завършено и 
изследване за ролята и значението на Висшия съдебен съвет като гарант 
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за независимостта на съдебната система. 

 
Достъп до правосъдие 

 
След приемането на новия Закон за правна помощ и създаването на 

Националното бюро за правна помощ, основните усилия на Правна 
програма са фокусирани върху оценка на ефективността на новата 

регламентация и към определяне на реалистичен, отговарящ на нуждите 
на гражданите, бюджет за издръжка на системата. В тази връзка 

програмата предприе серия от изследвания, които ще подпомогнат 
провеждането на обществен дебат и последващи промени в 

законодателството в тази област. През 2006 година продължи и работата 
на пилотния проект за предоставяне на правна помощ в град Велико 

Търново, който представлява надежден източник на информация за 
параметрите на системата за правна помощ. 

 
Защита на правата на човека 

 
Програмата подкрепи продължаването за срок от една и две години на 10 

от проектите на местни НПО, които бяха селектирани в резултат на 
конкурса “Ефективна защита на правата на човека”. Част от средствата за 

продължаване на проектите са предоставени от Тръста за гражданско 
общество в Централна и Източна Европа. Необходимостта от продължаване 

на проектите е обусловена от продължаващите прояви на дискриминация 
спрямо представители на редица уязвими социални групи и от все още 

слабо познаване на новото законодателство в тази област. Част от 
дейностите по проектите има за задача да съдействат за развиването на 

съдебна практика по Закона за защита от дискриминация. Със средства по 
проектите продължава и предоставянето на правна помощ на бежанци, 

мигранти и представители на ромската общност. 
 

Изследвания в областта на съдебната реформа и борбата с престъпността  
 

Липсата на надеждна и пълна статистическа информация, слабо развитият 
интерес на публичните институции към изследвания в областта на борбата 

с престъпността и недостатъчният капацитет на учебните и научни 
институции за самостоятелно изследване, представляват комплект от 

взаимосвързани проблеми, които обуславят отчасти забавянето на 
реформите в системата на държавното обвинение и разследващите органи. 

По тази причина Програмата беше въвлечена в мащабна инициатива за 
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създаване на независим изследователски център, който да се занимава с 

разработване на нови публични политики за ограничаване на 
организираната престъпност и борба с корупцията и с оценка на 

ефективността на усилията на институциите да се справят с тези проблеми. 
Беше разработена визия за развитието на центъра и набор от проекти за 

осъществяване на първоначалната му дейност. В края на 2006 година 
изследователският център беше регистриран като самостоятелно 

юридическо лице под името “РискМонитор”. През 2007 година предстои 
организационното изграждане и представяне на новата организация.  

ПРОЕКТИ/ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕМА  СУМА/USD 

Център за борба с 

организираната престъпност 

“Риск Монитор” 

Фонд за институционално развитие 

и привличане на средства от други 

донори 

200,000 

Ефективна защита на правата на човека – продължения на проекти 

Български хелзинкски комитет  Водене на дела на жертви на 

расово ориентирано насилие, 

враждебна реч и дискриминация  

10 000,00 

Фондация "Романи бах"  Ефективна защита от 

дискриминация на етническа 

основа  

10 000,00 

Съвместно финансиране с Тръст за Гражданско общество в Централна и 

Източна Европа 

Сдружение "Деца и юноши"  Моите права 17 000,00 

Асоциация за бежанци и 

мигранти  

Достъп до процедура и защита на 

правата на бежанците и мигрантите 

17 000,00 

Сдружение "Достоен живот"-

Видин 

Законите – право за всеки 10 000,00 

Сдружение "Център за 

независим живот” 

Равнопоставени – по закон и в 

живота 

10 000,00 

Фондация "П.У.Л.С." Перник Правна защита на роми – жертви на 

насилие и дискриминация 

10 000,00 

Фондация "Хоризонти Достъпна правна помощ за хора с 

увреждания 

17 000,00 

Фондация за регионално 

развитие “Рома”- Пловдив 

Правна защита и обучение на роми 7 000,00 

Център за психически 

изследвания и психотерапия–

клон Търговище  

Всички имаме права, а дали сме 

наясно с тях? 

7 000,00 

Общо 115,000 щд, от които 65,000 щд финансиране от Тръст за гражданско 

общество в Централна и Източна Европа 
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Кантора за правна помощ-

Адвокатско дружество 

"Георгиева, Енчева, Илиева, 

Пенчев и Чакърова"  

 

Модел за предоставяне на правна 

помощ от дежурни адвокати и 

подкрепа на функциониране на 

Бюрото за правна помощ във 

В.Търново 

49 390,00 

Екип с р-л Мартин Асенов 

Граматиков 

Изследвания в областта на достъпа 

до правосъдие 

21 593,50 

Фондация "Български адвокати 

за правата на човека” 

Реформа на съдебната система и 

защита на правата на човека 

12 060,00 

ГД"Експертни анализи Организиране и провеждане на два  

семинара за обучение на 

следователи от  НСлС  

7 187,50 

Колектив с р-л Румяна 

Коларова 

Конституционен съд – 

юриспруденция 1997-2006 година 

25 450,00 

Оперативен проект Проект  “Достъп до правосъдието” 2 032,11 

Оперативен проект Реформа на следствието – 

Обучение на следователи 

13 502,13 

Оперативен проект Изследване на тема  “Висшият 

съдебен съвет като гарант за 

независимостта на съдебната 

система – 15 години по-късно” 

8 821,32 

Оперативен проект Граждански конвент за промени в 

Българската конституция 

21 070,66 

Оперативен проект Гражданско наблюдение в 

районните полицейски управления 

в град София 

21 579,09 

Оперативен проект Институционално укрепване и 

мониторинг на дейността на 

правните клиники в юридическите 

факултети в България  

5 272,45 

Оперативен проект Мониторинг на напредъка на 

България в критичните области, 

идентифицирани от Европейската 

комисия в Мониторинговия доклад 

от октомври 2005 г.  

6 710,13 

Оперативен проект Наблюдение над съдилищата 3 003,37 
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Оперативен проект Организиране на конференция на 

тема "Насилие, престъпност и 

общество" съвместно със СУ 

"Кл.Охридски" и Институт "Филип 

Пинел"  

8 841,47 

Оперативен проект Политики за управление на 

трансгранична миграция 

3 193,00 

Оперативен проект Превод и адаптация на 

мултимедиен академия обучителен 

модул за Полицейска академия 

7 829,90 

Оперативен проект Оценка на правозащитните 

организации в България  

1 501,59 

Проекти, финансирани по програма Инициативи в съдебната система, 

Институт  “Отворено общество” Ню Йорк 

 Прозрачност и ефективност на 

прокурорската институция 

31 200,66 

 Участие в международни 

конференции и семинари 

2 214 
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ПРОГРАМА “УПРАВЛЕНИЕ И ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ” 
 
Програма “Управление и публични политики” съдейства за установяването 
на демокрация на участието и добро управление чрез стимулиране на 
балансирано и устойчиво развитие на регионите, насърчаване 
партньорството между държавата и частния сектор и стимулиране на 
реформата в публична администрация. 
 
Програмата цели засилване на гражданското участие във формирането на 
националните политики на местно и национално ниво и към 
модернизиране на публичната политика. 
 
Приоритетите, в рамките на които се осъществяват дейностите по 
програмата, са децентрализация, разработване и налагане на модели на 
партньорство между публични и частни институции (публично-частни 
партньорства) и реформа в публичната администрация. 
 
През 2006г. продължиха усилията за насърчаване процеса на 
децентрализация, като специално внимание се обърна на новите 
отношения между общината и второстепенните разпоредители (кметства и 
заведения за услуги), до които трябва да доведе реформата. В рамките на 
този проект, наречен “Анализ,оценка и политика на децентрализация на 
местно равнище” бе създаден модел на тези взаимоотношения, който търси 
баланс между централизирано и децентрализирано предоставяне на 
местните публични услуги и води до увеличаване на обхвата им и 
подобряване на тяхното качеството.  
 
Програмата създаде методология за стойностна оценка на 
административните услуги, предоставяни от общините. Авторите на 
проекта взеха за база заложените бюджетни и извършените реални 
разходи и ги съпоставиха с обема, качеството и времетраенето на 
свършената работа, сравнявайки ги същевременно с прогнозните пазарни 
цени за тези услуги. Беше завършено разработването на методика за 
анализ на разходите и ползите от публични услуги. Методиката беше 
приложена по отношение на въвеждането на услугата “Подаване на ДДС 
декларации по интернет”.  
 
Специално внимание беше обърнато на изграждането на капацитет за 
осъществяване на публично-частни партньорства. В рамките на проект 
“Проучване на международната практика на модели на взаимодействие на 
публичната власт и НПО” беше разработен наръчник, представящ модели и 
технологии за ефективно партньорство между неправителствените 
организации и местната власт. В резултат от проекта Столичния общински 
съвет разписа и прие Наредба за обществените обсъждания и 
консултациите със заинтересованите страни в Столична община. 
 
За втора година в рамките на програмата бе осъществена оценка на 
ефективността на държавния бюджетен процес и икономическите 
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последствия от него. Изготвен и представен бе доклад за влиянието на 
Структурните фондове на ЕС върху държавния бюджет. 
 
През 2006 г. програмата продължи своята работа по проблеми, свързани с 
интеграцията на ромската общност. Проектът за управление на етнически 
многообразни общности разшири обхватът си и продължи в рамките на 
програма Рома с анализ на сегрегацията и достъпа до различни публични 
услуги за ромското население. С подкрепата на програмата бяха създадени 
добри възможности за финансиране на програми за интеграция на 
ромското население чрез Европейския социален фонд. Коалиция от ромски 
организации взе активно участие в разработването на Оперативна 
програма “Човешки ресурси” и успешно оказа натиск върху правителството 
за поставяне в оперативната програма на по-голям акцент върху 
проблемите на ромите.  

ПРОЕКТИ/ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕМА  СУМА/USD 

Проектите са съвместно финансирани с програма Инициативи на местното 

управление, Институт “Отворено общество”  

Конкурс за регионални проекти в областта на публични политики, 

финансирани съвместно с Тръст за Гражданско общество в Централна и 

Източна Европа 

Асоциация на общините от 

южен централен район 

“Хебър” 

Институционализиране на обществен 

защитник в община Раковски  

4 185,35 

Гражданско сдружение 

"Обществен барометър 

Гражданска кампания "Питейната 

вода в  Сливен-качество и цена"  

4 208,13 

Фондация Фонд за превенция Местните обществени посредници в 

Пазарджишка общност - гарант за 

антикорупционна политика на 

местно ниво Омбудсман 

4 240,00 

Център за междуетнически 

диалог и толерантност 

Формиране на модел за диалог 

между местна власт и ромската 

общност 

4 370,00 

Асоциация "Ная" Търговище  Женско лоби в община Търговище - 

политики в защита на правата на 

жените-борба срещу домашното 

насилие и трафик  

3 100,00 

Асоциация "Човешки права-

стъпка по стъпка 

Избор на местни обществени 

посредници  

4 406,51 

Асоциация на парковете в 

България  

Да намалим загубата на най-ценните 

кътчета природа - промяна в 

нормативната уредба за защитените 

територии  

4 172,00 
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Женско сдружение "Екатерина  

Каравелова"  

Информационна кампания за 

необходимостта от социална 

интеграция и на възможностите на 

хора с увреждания  

2 696,78 

Инициативен комитет за 

чистота и законност 

Осъществяване на реален 

граждански контрол върху 

дейностите на Столична община с 

фирмите концесионери и 

държавните институции 

3 122,32 

Инициативен комитет 

с.Мрамор 

С чисти ръце за чиста София  3 265,37 

Матрица за алтернативни 

решения -  София  

Равни шансове за транспорт за хора 

с увреждания  

3 028,00 

Сдружение "Агенция за местно 

регионално развитие” Троян 

Привеждане на туристическия 

отрасъл в община Троян в 

съответствие с европейските и 

световни стандарти за качество. 

Мониторинг на провежданата 

политика.  

3 077,00 

Сдружение "Агролинк"  Кампания за обявяване на област 

Смолян за зона свободна от генно-

модифицирани култури  

4 198,64 

Сдружение "Гаврош"  Модел за закрила на деца против 

насилие в началните и основните 

училища на кв."Владиславово"  

3 046,02 

Сдружение "Довери ми се" 

Самоков  

"Приеми това дете" - застъпническа 

кампания за правото на образование 

на деца с увреждания  

2 273,00 

Сдружение "Европейски 

компас" Силистра  

Изграждане на информационна 

система за публичност в дейността 

на ОС Силистра  

2 934,00 

Сдружение "Еврорегион Дунав 

Юг"  

Прозрачност и обратна връзка между  

гражданите и общинската 

администрация  

3 102,81 

Сдружение "Екомисия 21 век"  Младите хора в местното 

самоуправление  

3 051,00 

Сдружение "Земя завинаги" 

Свищов  

Хайде да си поговорим - дебатиране 

по проблеми в околната среда 

2 889,00 

  

Сдружение "Интелеко" 

Търговище  

Заедно за нашите права и 

отговорности  

3 064,27 
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Сдружение "Младежки форум 

2001", Разград  

Партньорство и гражданско участие 

за подобряване положението на 

хора с увреждания  

3 147,50 

  

  

Сдружение "Организация 

Дром" 

Общински планове за интеграция в 

Северозападна България 

4 212,74 

Сдружение "Партньори-

Дупница"  

"Право на общо бъдеще" - програма 

за социализация на ромите в 

общината, сформиране на Ромски 

консултативен съвет, провеждащ 

мониторинг на програмата  

2 991,00 

Сдружение "Плевенски 

обществен фонд - “Читалища” 

Младежки пространства - обучение в  

лобиране и кампания за приемане на 

младежка програма в селски райони 

3 125,00 

  

  

Сдружение "Развитие ХХІ век"  Публичните институции - отворени и 

достъпни до всички  

 3 094,60 

Сдружение "Свят за всички"  Опазване на биоразнообразието във 

влажните зони 

3 143,00 

Сдружение "Център Отворена 

Врата"  

Стимулиране на социалното 

договаряне в община Плевен 

3 088,00 

Сдружение с нестопанска цел  

"Сириус"  

Създаване на общински център за 

превантивна работа с деца и 

подкрепа на техните семейства 

3 011,00 

СНЦ Майчин център 

"Българка" -  Враца  

Заедно да решаваме-участие при 

формирането на социалната 

политика 

2 976,00 

СНЦ Проект "Права на човека"  Повишаване ефективността на 

общинските  ромски съвети  

3 100,00 

Фондация "Етнопалитра"  Промяна на местни политики към 

ромската общност - оценка на 

изпълнението на рамковата 

програма за десетилетието в област 

София 

4 281,94 

Обща стойност на подкрепените проекти 104600,98 

Съвместен проект със 

Световната банка 

Изследване СОЦИАЛНАТА СИТУАЦИЯ 

В БЪЛГАРИЯ НА ПРАГА НА ЕС 

(базисни данни за проследяване на 

напредъка в социалната политика и 

политиката за интеграция на ромите 

след присъединяването на България 

към ЕС) 

100 000,00 
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Фондация "Общности 2002" 

София  

Политики спрямо ромите в България  66 550,00 

Екип с р-л Антоанета Цонева  Надграждане и развиване на 

осъществени и продължаващи 

дейности в рамките на проект 

"Център за общински политики" и  

предложение за нови дейности в 

областта на местното 

самоуправление и гражданско 

участие 

25 000,00 

Екип с р-л Гинка Чавдарова  Създаване на методика за 

стойностна оценка на публичните 

услуги на общинската 

администрация  

3 600,00 

Екип с р-л Мария Цолова  Работни посещения в страни от ЕС за  

изследване на добри практики в 

публично-частните партньорства  

2 490,00 

Екип с р-л Стефан Иванов  Мониторинг на реформата към 

децентрализацията на държавното 

управление в България 

16 450,00 

Институт за социална 

интеграция - София  

Промяна в пограничните райони 

след влизането на България в ЕС 

13 926,00 

Център за междуетнически 

диалог и толерантност 

“Амалипе”  

Оперативните програми - шанс за 

реален старт на ромското включване 

9 700,00 

Колектив с р-л Христо Нечов 

Станев  

Проучване и разработване на 

доклад. Разработване на схема за 

ефективно публично представяне на 

резултатите от проучването и 

препоръките на доклада. 

6 177,51 

Оперативен проект Модели за ефективна работа с 

етнически многообразни общности 

/Diversity management/ Повишаване 

на ефективността на работата на 

общинските съветници от ромски и 

турски етнически произход 

17 273 

Оперативен проект On-line услуги по ДДС : анализ на 

разходи и ползи  

12 791,06 

Оперативен проект Достъп до ресурси на общините в 

упадък  

2 864,48 
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Оперативен проект Интернет базиран софтуерен 

продукт за подпомагане на 

общините при усвояване на 

преприсъединителните програми и 

подготовка на структурните и 

Кохезионния фонд 

15 672,95 

Оперативен проект Създаване на методика за 

стойностна оценка на публичните 

услуги на държавната и общинска 

администрация 

9 379,91 

Оперативен проект Мониторинг на дейността на ОС 

София, Русе, Разград, Севлиево, 

Пещера и Панагюрище  

4 969,97 

Оперативен проект Наблюдение на публичните бюджети  36 466,26 

Оперативен проект Обучение на ромски НПО и експерти,  

работещи по въпросите на 

малцинствата за кандидатстване и 

усвояване на средствата от 

Структурните фондове на ЕС 

19 991,09 

Оперативен проект Осъществяване на мониторинг на 

Столичния  общински съвет  

5 116,82 

Оперативен проект Правила за публичен избор. 

Разработване на критерии за избор 

на места за билбордове гр.София  

7 752,21 

Оперативен проект Представяне на проект за 

мониторинг на СОС пред 

представители на мрежата 

"Отворено общество" 

 3 681,49 

Оперативен проект Работна среща на тема "Популизма"  10 736,83 

Оперативен проект Развиване на ефективен 

парламентарен диалог с НПО по 

въпросите на хората с 

неравностойно положение 

1 884,15 

Оперативен проект Управление на администрация - 

приложни въпроси  

6 196,95 

Оперативен проект Управление на етажната собственост  15 761,50 
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ПРОГРАМА “ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО” 
 
 
 
Основният кръг от дейности и инициативи по програмата са насочени към 
изграждане и укрепване на инфраструктурата на неправителствения 
сектор и към изграждане на благоприятна и толерантна обществена среда 
в България.  
 
Ключово място сред тях заемат дейностите по проектите : 
 

• “Стратегия за укрепване на устойчивостта на 
неправителствения сектор в България”, съфинансиран от Тръста 
за гражданско общество в Централна и Източна Европа, 

• “Насърчаване на потенциала на неправителствените 
организации от България и Румъния за подобряване на 
социалната среда”, финансиран по програма ФАР 

 
Проектът “Стратегия за укрепване на устойчивостта на неправителствения 
сектор в България” цели укрепване на капацитета на неправителствения 
сектор за осъществяване на ефективно застъпничество на национално и 
регионално/местно ниво. На национално ниво целите се постигат чрез 
консолидация на НПО на тематичен принцип (изграждане на мрежи от НПО 
– т.нар. “фамилии”), обучения по застъпничество, повишаване на 
информираността относно ролята на Парламента и осъществяване на 
инициативи по застъпничество на национално ниво. На регионално и 
местно ниво бяха проведени обучения на НПО по застъпничество и 
финансирани застъпнически кампании за промяна на местни/регионални 
политики.  
 
 
“Насърчаване на потенциала на неправителствените организации от 
България и Румъния за подобряване на социалната среда - The Next Mile of 
the European Civil Society Infrastructure (Boosting the potential of Bulgarian 
and Romanian Civil Society Organisation to improve the Social Environment) : 
 
Непосредствената задача на проекта е укрепването на ролята на 
неправителствения сектор в България и Румъния при подобряване на 
социалната среда чрез повишаване на институционалния капацитет на 
гражданките организации и насърчаването на нови форми на 
сътрудничество между тях. 
 
Основните дейности, предвидени по проекта, включват изготвянето на 
изследвания, провеждането на обучения с цел повишаване на капацитета 
на българските и румънските граждански организации и техните мрежи, 
подготовката и разпространението на информационни и методически 
материали, изграждането на платформа за предоставяне на консултации, 
програми за обмен на персонал между български и румънски граждански 
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организации и граждански организации от страните-членки на 
Европейския съюз (http://www.nextmile.eu/), дейности, свързани и 
разпространението и възприемането на добри практики в социалната 
сфера.  
 
Партньори на Институт Отворено общество по проекта са: Euroregional 
Centre for Democracy, Румъния, European Roma Information Office, Белгия и 
Civil Society Development Foundation, Унгария 
 
Програма “Гражданско общество” продължава да поддържа портала с 
информация за етическите малцинства в България – www.ethnos.bg. Целта 
е да се допринесе за подобряване на комуникацията между донорите и 
гражданските организации, работещи по решаване на проблемите на 
малцинствата. Съществуването на портала запълни една ниша, която 
отдавна съществуваше и нуждата от нея беше очевидна за множеството 
организации, експерти, студенти и всички, които имат отношение към 
проблематиката. 
 
 

ПРОЕКТИ/ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕМА  СУМА/USD 

“Стратегия за укрепване на устойчивостта на неправителствения сектор в 

България” 

Проектът се реализира в партньорство с Фондация за реформа на местното 

самоуправление, Фондация “Блу Линк”, Фондация “Междуетническа инициатива за 

човешки права” и информационно-консултантски центрове “Отворено общество”. 

Разходите, финансирани от Тръста през 2006 година възлизат на 301,461 щатски 

долара . В рамките на проекта са финансирани :  

проекти на НПО фамилии за застъпничество и въздействие на публични 

политики 

Фамилия "Социални политики" 14 430,00 

Българска асоциация за лица  

с интелектуални затруднения  

Застъпническа кампания за 

решаване на практически проблеми 

при децентрализацията на 

социалните услуги  

 

Фамилия  “Регионално и местно развитие”  

Екип с р-л Василка Стефанова  

Сирачева  

Застъпническа кампания за 

въвеждане обслужване на едно гише 

в Софийските районни 

администрации - опита от Габрово 

9 508,00 

Фондация за развитие 

"Читалища" 

Преодоляване на неравностойното 

развитие на селата 

7 500,00 

Фамилия  “Медии”  

Сдружение "Българска Мониторинг на лицензирането на 9 980,00 

http://www.nextmile.eu/
http://www.ethnos.bg
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медийна  коалиция" радио и ТВ оператори в България  

Фамилия  “Екология”  

Българска фондация 

"Биоразнообразие "  

Застъпническа кампания за 

природното наследство  

14 790,00 

Екип с р-л Елена Гюрова  Граждански мониторинг на мерките 

на правителството по препоръките 

на Европейската комисия в доклада 

й от 16 май 2006 г. в областта на 

защитата и интеграцията на 

уязвимите групи  

11 118,20 

Фондация "КУЛТ.БГ" Застъпническа кампания на фамилия 

НПО в сферата на изкуствата и 

културата за  

 мобилизиране на общински ресурси 

за културни проекти 

12 859,00 

  80 185,20 
 

Проекти за провеждане на местни застъпнически кампании – те са 
посочени в отчетите на програмите “Управление и публични 

политики” (стр.26 ) и “ Правна програма” (стр.21 ), от бюджетите 
на които се осигурява финансовото участие на Институт “Отворено 

общество”  
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“ Насърчаване на потенциала на неправителствените организации 
от България и Румъния за подобряване на социалната среда” 

Проектът се реализира в партньорство с “Еврорегионален център за 
демокрация” Тимишоара, “Фондация за развитие на гражданското 

общество” Будапеща, Европейски ромски информационен център” 
Брюксел. Общата стойност на програмните разходи е на стойност 148,471 

евро, от които финансиране по програма ФАР 91,158 евро. 
 

 
 

ПРОЕКТИ/ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕМА  СУМА/USD 

Български донорски форум Осигуряване условия за развитие 18 000,00 

Оперативен проект Анализ на нагласите към ромското 

малцинство, отразени в български 

печатни и електронни медии 

957,25 

Оперативен проект Създаване на електронна 

платформа за дистанционно 

обучение 

9 203,56 

Оперативен проект Етичен кодекс на българските НПО 

Обсъждания 

1 618,97 

Оперативен проект Изработване на ПОРТАЛ в Интернт с 

информация за статута на 

малцинствата, организации, 

занимаващи се с проблеми на  

малцинствата, източници на 

финансиране  на проекти, насочени 

към малцинствата в  България 

5 143,32 
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ПРОГРАМА  “РОМА” 

 
През 2006 година Програма “Рома” продължи дейностите си в посока на 
разработване и прилагане на ефективни политики за управление на 
многообразието, както и насърчаване на принципите на публично–
частните партньорства за решаване на проблемите на етническото 
многообразие в България.  
 
Проект “Модели за ефективна работа с етнически многообразни общности”, 
насочен към апробиране на местни политики за интеграция на етнически 
малцинства в три области: Монтана, Пазарджик и Кюстендил продължи и 
през 2006г. В резултат от дейностите по проекта беше приета и общинска 
програма за интеграция на ромското малцинство в гр.Дупница.  
 
В съответствие с основната си цел, програма “Рома” подкрепи проект на 
Центъра за развитие на регионални политики, насочен към сътрудничество 
между правителството на България и гражданското общество за ефективно 
прилагане на политиките за интеграция на ромите 
 
Приоритет за Програмата през изминалата година бе и Пилотната 
стажантска програма, осъществена в партньорство с Националния 
Демократически институт на САЩ в България и Народното събрание на 
България. Стажантската програма предостави възможността на млади роми 
от цялата страна, с интерес към политиката и публичната администрация, 
да осъществят непосредствен контакт с народни представители от 40-то 
Народно събрание и да се запознаят с процедурите и правилата на работа 
на българския Парламент. 
 
Като продължение на своята работа с млади хора, Програмата в 
сътрудничество с Ралей Интернешънъл организира конкурс за участие в 
програма за личностно развитие. Младите роми, участници в програмата 
ще имат възможност да развият своите умения за работа в общността, и 
самоувереност в интересна и предизвикателна среда. 
 
През 2006 година Програмата продължи да развива мрежата от Центрове 
на ромската общност в страната чрез повишаване капацитета на 12-те 
центъра в уменията им да застъпват и лобират за граждански интереси. 
Успешно приключи реализацията на застъпнически кампании на местно 
ниво в градовете София, Дупница, Вълчедръм, Самоков, Пазарджик, 
Пловдив (Столипиново), Сливен, Ямбол, Бургас, Варна. Основните сфери 
на гражданските инициативи на ромската общност за осъществяване на 
промени в местната политика бяха в областта на десегрегация на ромските 
училища, достъп до целодневно образование, достъп до здравни услуги и 
въвеждане фигурата на здравния медиатор, проблеми, свързани с 
жилищната политика в ромските квартали. 
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Програмата продължи да подкрепя и изпълнението на международната 
инициатива “Десетилетие на ромското включване” и през 2006 година. 
Програмата подкрепи проект на Фондация “Вива–С” за интеграция на 
ромската общност в обществено политическият, икономически и социален 
живот на страната, както и ежегодният конкурс за поезия на името на Усин 
Керим, осъществен от Фондация “РОМААРТ”. 
 
През 2006 година Програмата продължи и с реализацията на проект 
“Състояние на ромите” и представи публично доклада “Интеграция на 
ромите: необходими реформи и икономически ефекти”, с автори Георги 
Ангелов и Лъчезар Богданов. Целите на доклада са оценка на разходите за 
интеграция на ромите срещу разходите за не- интеграция.  
 
С цел наблюдение на процеса и с оглед регистрирането на нарушения и 
сигнализиране на компетентните органи, при провеждането на 
президентските избори през 2006 година, програма “Рома” подкрепи 
проект за мониторинг и оценка на предизборните послания на кандидат 
президентските участници, информацията, разпространявана в медиите, 
както и тяхното отражение върху избирателите в квартали с компактно 
ромско население в градовете София, Кюстендил, Пловдив, Шумен и 
Монтана, осъществен от Проект Права на човека. В резултат бе изготвен 
анализ, проследяващ тенденциите сред ромската общност при избора на 
президент на страната. 
 

 
 

ПРОЕКТИ/ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕМА  СУМА/USD 

Финансирани проекти   

Green Mountain  Обучение на млади ромски лидери 

aleigh International  

10 000,00 

СНЦ Проект "Права на човека"  Мониторинг на президентските 

избори в квартали с компактно 

ромско население в градовете 

София, Кюстендил, Пловдив, Шумен 

и Монтана 

1 250,00 

Фондация "ВИВА-С"  Интеграция на ромската общност в  

обществено-политическия, 

икономическия и социален живот на 

страната ни  

6 750,00 

Фондация "РОМААРТ"  Конкурс за поезия на името на Усин 

Керим  

2 600,00 

Експертен екип Ръководител 

Илко Йорданов  

Модели за ефективна работа с 

етнически многообразни общности 

(Diversity management) - ІІ етап  

45 900,00 
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Оперативен проект Модели за ефективна работа с 

етнически многообразни общности в 

община Пазарджик и община 

Дупница - Diversity management 

11 550,72 

Оперативен проект Пилотна стажантска програма за 

млади роми към Народното събрание 

съвместно с Националния 

Демократически Институт на  САЩ в 

България  

2 595,37 

Оперативен проект Ромско лидерство – теренно 

изследване,  

3 803,86 

Оперативен проект Състоянието на ромите в България  2 491,22 

Оперативен проект Цената на интеграцията на ромите : 

оценка на публичните финанси - 

доклад и публично представяне 

2 087,38 

OSI Регионална Ромска Програма  

Център за развитие на 

регионалните политики  

Сътрудничество между 

Правителството и гражданското 

общество за ефективно  прилагане 

на политика за интеграция на 

ромите 

40 000,00 

ROMA EDUCATION REPORT Представяне 3 552,00 
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ПРОГРАМА „ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОЛИТИКИ” 
 
С решение на Настоятелството на Институт “Отворено общество” – София, 
през 2006 г. програма “Образователни политики” прекрати 
самостоятелното си съществуване и стана част от програма “Управление и 
публични политики”. Въпреки взетото решение за прекратяването на 
програма “Образователни политики” и преформулирането й в приоритет в 
рамките на програма “Управление и публични политики”, продължава 
реализацията на важни за програмата стратегически проекти.  
 
Значително участие в разработването и изпълнението на проекти в 
сферата на образованието, особено на такива с външно финансиране, има 
Гражданско дружество “Експертни анализи” с водещ участник Институт 
“Отворено общество” - София.  
 
Тези проекти са свързани с ключови приоритети на програмата – 
създаване на система за независимо оценяване на средните училища в 
България. През 2006 г. Институт “Отворено общество” продължи работата 
по своя проект за мониторинг на средните училища. По поръчка на МОН 
беше извършено адаптиране на индикатори от Общата рамка за оценяване 
на ЕС за целите на оценяването на капацитета на училищата да прилагат 
политиката за интеграция на деца от малцинствата. В рамките на същата 
поръчка започна разработването на наръчник и електронно приложение за 
работа с индикатори, измерващи образователната интеграция на 
училищно, общинско, регионално и национално равнище.  
  
През 2006 г. Институт “Отворено общество” подкрепи и провеждането на 
международното проучване на TIMSS за математическите способности на 
учениците в България. Резултатите за страната ще са готови през 
септември 2007 г. 
 
Съвместно с програма ”Рома” и ГД “Експертни анализи” бяха продължени 
поредицата от анализи на училищата в общини от областите Монтана, 
Кюстендил и Пазарджик. Анализите за пръв път включват измерване на 
сегрегацията на ромските деца по училища и в рамките на отделно 
училище.  
 
По поръчка на УНИЦЕФ започна анализ на прилагането на концепцията за 
уменията за живот в българското средно образование.  
 
В сферата на висшето образование продължиха усилията на Програмата по 
разработване на нов законопроект за висшето образование и неговото 
приемане. 
 
В работата по новите проекти в сферата на образованието Институт 
“Отворено общество” набляга предимно върху изграждането на собствен 
капацитет и предлагането на висококачествени и конкурентни услуги.  
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ПРОЕКТИ/ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕМА  СУМА/USD 

Финансирани проекти 

Екип с р-л Кирил Банков  TIMSS-подпомагае на проучване с 

международно сравними данни за 

математическите способности на 

българските ученици  

12 600,00 

Екип с р-л Юлиан Попов  Доизграждане на мрежов тинк-танк 

за разработване на образователни 

стратегии,приложими в България  

5 000,00 

Сдружение "Партньори-

Дупница"  

Анализ на ефективността на 

политиките на местно ниво, 

насочени към проблемите на деца в 

риск  

3 000,00 

Съвет на ректорите на висшите  

училища  

Развитие на информационната и 

комуникационна дейност сред 

институциите за висше образование 

по ключови направления за 

интегрирането на  системата в 

Европейското пространство за висше 

образование  

8 300,00 

"Изток Запад" ТМ ООД  Предпечатна подготовка, 

художествено оформление и печат 

на сборник с анализи с работно 

заглавие "Нови изследователски 

полета и нови подходи в 

социологията /емпирични 

изследвания и практики на 

докторанти/"  

 1 012,84 

Съвет на ректорите на висшите  

училища  

Конференция на тема :"Значението 

на висшето образование за 

регионалното развитие"  

3 213,72 

Фондация "Пайдея"  Акция "Европейски уроци" 2006 : 

Историческите документи гласуват 

за България, а вие?  

2 948,62 

Оперативен проект Училище за образователни политики  9 769,44 

Оперативен проект Дебати по проблеми относно 

развитието на  българското 

образование  

12 979,94 
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Международни образователни програми 

Фондация “Стъпка по стъпка” Подобряване достъпа до качествено 

образование и подпомагане процеса 

на десегрегация на ромите 

20 000,00 

Национална асоциация 

“Дебати” 

 9 800,00 

Магистърски програми и специализации във Великобритания/OSI/FCO 

Chevening Scholarship Programs 

(University of Oxford, University of Cambridge, University of Warwick, 

University of Manchester, University College London) 

Албена Димитрова 

Куюмджиева  

Стаж в Парламента на 

Великобритания по програма 

Ханзард 

378 

Валентина Георгиева 

Николова-Кънева  

Биоетика: нормативни проблеми, 

свързани с човешкия живот  

 510 

Десислава Атанасова Ушева  Магистърска програма по европейска  

политика  

 657 

Ели Гришева Гатева  Магистърска програма по европейска  

политика  

 658 

Емилия Кирилова Славова  Участие в среща на стипендианти на 

ИОО  

 479 

Ирена Иванова Алексиева  Участие в среща на стипендианти на 

ИОО  

 243 

Калина Георгиева Йорданова  Магистърска програма по 

изследвания Централна и Източна 

Европа  

 555 

Лиляна Видинова Симеонова  Проучвания в областта на 

византийската историография,  

9-11в. 

 485 

Любомир Ивов Стойчев Детската престъпност във 

Великобритания  

 562 

Мария Димитрова Стойчева-

Панталеева  

Съвременни теории на значението. 

Пол Грайс  

 374 

Мартин Йорданов Димов  Електронно разделение на 

обществата в преход и в 

информационно напредналите 

държави  

 642 

Милена Иванова Кремакова  Магистърска програма по социология   699 

Полина Всевелодова 

Павлишина  

Подготовка на академичен курс и 

учебник по палеонтология  

 406 
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Розалина Пламенова Енгелс  Практическо обучение на студентите 

по детска и начална педагогика  

 486 

Росица Желязкова Павлова  Магистърска програма по социална 

работа  

 682 

Симона Димитрова Стайкова  Магистърска програма по европейско  

право  

 699 

Станка Василева Момчева  Сексуално обучение на лица с 

умствени затруднения  

 412 

Тодор Борисов Кръстев  Активна политика на пазара на 

труда  

 584 

Едногодишно обучение на студенти в САЩ/Undergraduate Exchange 

Program 

Анелия Йорданова Кузманова  Среща на участници в програмата, 

2004/2005  

 292 

Атанас Емилов Гроздев  Ориентация за обучение в САЩ   391 

Боряна Атанасова Атанасова  Ориентация за обучение в САЩ   394 

Валентина Ангелова Недева  Ориентация за обучение в САЩ   392 

Делян Георгиев Капитанов  Ориентация за обучение в САЩ   393 

Драгомир Христов Маринов  Среща на участници в програмата, 

2004/2005  

 292 

Ивелина Димитрова Попова  Среща на участници в програмата, 

2004/2005  

 292 

Мария Йорданова Спирова  Среща на участници в програмата, 

2004/2005  

 292 

Мирослава Нанчева Нанова  Среща на участници в програмата, 

2004/2005  

 292 

Павел Здравков Митов  Ориентация за обучение в САЩ   390 

Пламен Иванов Колев  Среща на участници в програмата, 

2004/2005  

 292 

Росен Луков Цветков  Среща на участници в програмата, 

2004/2005  

 292 

Снежина Александрова 

Ковачева  

Ориентация за обучение в САЩ   392 
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ПРОГРАМА “ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ” 
 
С решение на Настоятелството на Институт “Отворено общество”- София 
през 2006 г. програма “Обществено здравеопазване” прекрати 
самостоятелното си съществуване и стана част от програма “Управление и 
публични политики”. Интересът на Институт “Oтворено общество” към 
общественото здравеопазване се запази. За повишаване на капацитета на 
Института в тази сфера през 2006 г. за експерт по обществено 
здравеопазване беше нает д-р Христо Хинков. Институтът продължи да 
реализира собствени проекти, насочени към поддържане и осигуряване на 
устойчивост и последователност на политиките в здравеопазването. 
 
През 2006 програмата продължи да работи за активното включване и 
интеграцията на хората с интелектуални затруднения в обществения 
живот. Продължи реализирането на проект “Интеграция на деца с 
увреждания в общообразователната система”, който е насочен към 
осигуряване на реална социална интеграция на деца с интелектуални 
затруднения чрез предоставяне на образователни услуги в общността и 
има за цел да оцени ефективността на интегрираното обучение на деца и 
младежи със специфични образователни потребности. В рамките на 
проекта беше разработен инструментариум за мониторинг и супервизия на 
процеса на интегрирано обучение. Практическите инструменти за 
първична оценка на общото развитие на дете/ученик със специални 
образователни потребности станаха част от наредба на Министерство на 
образованието. 
 
Съвместно с Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения и 
Български център за нестопанско право програмата продължи проектът 
“Обучения за делегиране на социални услуги на НПО”. Семинарите са 
насочени към представители на общинските социални дирекции, общински 
съветници, представители на регионалните клонове на Агенцията за 
социално подпомагане, местни социални НПО. 
 
През 2006 завърши проектът “Анализ на протичането и осъществяването 
на здравната реформа в България”. Изготвеното по проекта изследване се 
фокусира върху развитието на процеса на реформи на здравната система в 
България, анализира резултатите и проблемните области и предлага 
възможности за бъдещо развитие. Представянето и публикуването на 
окончателния доклад предстоят. 
 
През 2006 стартираха и няколко проекта, свързани с финансирането и 
достъпността на общественото здравеопазване. В техните рамки ще бъде 
направен анализ на състоянието на общественото осигуряване и на 
проблема с несъбраните и несъбираемите здравноосигурителни вноски и 
тяхното влияние върху достъпа до здравеопазване на някои уязвими 
групи. Ще бъде изследвано и разпространението и ефекта от 
нерегламентираните плащания в здравната система.  
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ПРОЕКТИ/ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕМА  СУМА/USD 

Финансирани проекти 

Екип с р-л Мими Виткова  Изготвяне на доклад за състоянието 

на здравното осигуряване  

3 000,00 

 Анализ на здравната реформа 6 370,00 

Защита на хора с психични заболявания и интелектуални затруднения 

Български център за 

нестопанско право  

Договаряне на услуги за хора със 

специфични потребности, съвместно 

финансиране с програмата Menthal 

Health OSI-NY 

55 888,00 

Любка Ненчева Александрова  The Right to Live in The Community 623,32 

 Обучение за делегиране на 

социалните услуги на НПО  

3 119,32 

Организиране и участие в семинари 

Клуб "Отворено общество" – 

Стара Загора  

Програма за участие на български 

лекари в семинари за обучение в 

Залцбург  

15 380,00 
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ПРОГРАМА  “ИЗТОК-ИЗТОК” 
 
Програма "Изток–Изток: Партньорство отвъд границите" е международна 
партньорска програма, която подкрепя трансграничното сътрудничество 
между представители на гражданското общество с цел споделяне на идеи, 
експертиза, опит и успешни практики и подкрепя конкретните дейности, 
следващи от тези контакти. Тя е механизъм за създаване на мрежи от 
организации, работещи в дадена област. Програмата насърчава развитието 
и разширяването на “отвореното общество” чрез предоставяне на 
възможност лица и организации да осъществят трансграничен обмен на 
опит в областта на социалната практика. 
 
Инициативите в рамките на програмата допринасят за формулирането на 
практически умения и препоръки, подпомагащи вземането на конкретни 
управленски решения. 
 
 

ПРОЕКТИ/ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕМА  СУМА/USD 

Финансирани проекти 

Черноморска мрежа на 

неправителствените 
организации 

Ангажиране на младите хора от 

черноморския регион с усилията 
за спасяване на Черно море и 

утвърждаването им в ролята на 
активни граждани  

19 273,00 

Институт за икономическа 
политика  

Ефективното сътрудничество 
между местни власти - активен 

подход при разрешаване на 
регионални проблеми  

11 586,89 

Фондация за човешки 
отношения  

Развитие на психиатрия в 
общността и психосоциална 

рехабилитация в Киргизстан 

4 271,30 

Фондация "Зелени Балкани"  Засилване на гражданското 

участие при прилагането на 
директивите на ЕС за опазване 

на околната среда чрез 
споделяне на опита на десетте 

нови страни-членки  

10 779,00 

Фондация "Индекс"  Създаване и развитие на 

структури за гражданско участие 
във вземането на решения в 

здравеопазването  

10 700,00  
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Фондация "Капитал"  Обмяна на опит между естонски 

и български журналисти 

9 800,00 

Фондация Фонд за 

превенция на престъпността  
“ИГА”  

Подбряване на равноправието и 

човешкото достойнство на 
представители на групи в 

неравностойно положение, 
осъдени за престъпления  

18 360,00 

Център за изследвания и 
политики за жените 

Kонсултиране на проекти 
 4 500,00 

Участие в международни семинари 
Антоанета Иванова 

Приматарова-Милчева  

Kosovo School for European 

Integration (Ohrid, Macedonia)  

200,00  

Асен Сергеев Славчев  Cross-Border Learning to 

Strengthen Local Partnerships / 
Overcoming Poverty and Exclusion 

(Budapest, Hungary) 

 357,50 

Венелин Николов Бошнаков  Labor Migration a Solution or an 

Obstacle for Development (Cluj 
Napoca, Romania) 

 435,63 

Юлиана Атанасова Попова  Carpathian ROAD - Towards a 
Diversified Rural Economy 

(Timisoara, Romania) 

 498,75 

Адриан Венциев Ангелов  Cross-Border Learning to 

Strengthen Local Partnerships / 
Overcoming Poverty and Exclusion 

(Budapest, Hungary) 

 367,31 

Албена Георгиева Койчева-

Вълкова  

Advocacy for the Prevention of 

Domestic Violence (Yerevan, 
Armenia)  

870,78  

Андрей Веселинов Кехайов  Citizen Participation in Decision-
Making in Public Health (Odessa, 

Ukraine) 

910,08 

Валентина Александрова 

Йорданова  

Public Achievement: Globally 

Aware/Socially Responsible 
Citizens; Public Achievement 

Groups Unite: Promoting Local 
Civic Education and Activism 

(Nowy Sacz, Poland) 

548,95 
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Валентина Петрова 

Сандева-Йосифова  

Cross-Border Learning to 

Strengthen Local Partnerships / 
Overcoming Poverty and Exclusion 

(Budapest, Hungary) 

 367,31 

Вейсел Махмудов Яшаров  Cross-Border Learning to 

Strengthen Local Partnerships / 
Overcoming Poverty and Exclusion 

(Budapest, Hungary) 

 367,31 

Виктория Петрова Борисова  Cross-Border Learning to 

Strengthen Local Partnerships / 
Overcoming Poverty and Exclusion 

(Budapest, Hungary) 

 367,31 

Галина Иванова Каназирева  Citizen Participation in Decision-

Making in Public Health (Odessa, 
Ukraine) 

808,25  

Елица Емилова Цанкова  Knowledge Sharing with Regard to 
Preventing and Combating Child 

Labor, Including Trafficking in 
Children in South-East European 

Countries (Bucharest, Romania) 

406,64 

Емил Живков Стоянов  Public Achievement: Globally 

Aware/Socially Responsible 
Citizens; Public Achievement 

Groups Unite: Promoting Local 
Civic Education and Activism 

(Nowy Sacz, Poland) 

589,62 

Емил Иванов Методиев  Cross-Border Learning to 

Strengthen Local Partnerships / 
Overcoming Poverty and Exclusion 

(Budapest, Hungary) 

 278,32 

Емил Ценов Георгиев  Oversight of Food Safety and 

Consumer Protection: Experiences 
in Hungary and Bulgaria 

(Budapest, Hungary) 

 349,76 

Емилия Йонкова Чаушова  Auxiliary Teaching Aids for Helping 

Handicapped Children (Prague, 
Brno, Czech Republic) 

 506,19  
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Женя Красимирова 

Господинова  

Public Achievement: Globally 

Aware/Socially Responsible 
Citizens; Public Achievement 

Groups Unite: Promoting Local 
Civic Education and Activism 

(Nowy Sacz, Poland) 

496,34  

Здравка Найденова Иванова  Tolerance Can Be Learnt (Vilnius, 

Lithuania) 

538,92  

Здравка Найденова Иванова Learning and Living Together - 

Investment for the Future 
(Bratislava, Slovakia) 

523,61 

Ива Иванова Гарвалова-
Досева  

Knowledge Sharing with Regard to 
Preventing and Combating Child 

Labor, Including Trafficking in 
Children in South-East European 

Countries (Bucharest, Romania) 

366,30 

Иван Атанасов Гинев  Best Practices and Development 

Models for Alternatives in 
Agriculture (Yerevan, Armenia) 

698,89 

Иван Любомиров Давидов  European Integration and 
Democratic Development (Baku, 

Azerbaijan) 

 687,21  

Ивета Борисова Минкова  Oversight of Food Safety and 

Consumer Protection: Experiences 
in Hungary and Bulgaria 

(Budapest, Hungary) 

 349,76 

Красимира Венелинова 

Василева  

Tolerance Can Be Learnt (Vilnius, 

Lithuania) 

563,92  

Красимира Венелинова 

Василева  

Learning and Living Together - 

Investment for the Future 
(Bratislava, Slovakia) 

523,61  

Лилия Леонидовна Сазонова  Developing Innovative Gender 
Equality Strategies: Family 

Friendly Policies (Vilnius, 
Lithuania) 

612,29  

Любен Гурков Панов  Developing Philantropy: Public 
Benefit and Its Implications for 

Society (Bratislava, Slovakia) 

601,73  

Магданела Златкова 

Делинешева  

How Gender Meets Reality? 

(Ljubljana, Slovenia) 

525,48 
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Малина Валентинова 

Крумова  

Facilitating the Western Balkans 

Civil Society Networking with EU 
NGOs and Platforms (Belgrade, 

Serbia 

95,13 

Маргарита Георгиева 

Велкова-Захариева  

Public Achievement: Globally 

Aware/Socially Responsible 
Citizens; Public Achievement 

Groups Unite: Promoting Local 
Civic Education and Activism 

(Nowy Sacz, Poland) 

589,62  

Мариана Иванова Минчева  Public Achievement Groups Unite: 

Promoting Local Civic Education 
and Activism (Belgrade, Serbia) 

2 384,90  

Мария Иванова Павлова-
Кондрова  

New Political Movements and 
Practices (Ljubljana, Slovenia) 

670,20 

Марияна Йорданова 
Живкова  

Public Achievement: Globally 
Aware/Socially Responsible 

Citizens; Public Achievement 
Groups Unite: Promoting Local 

Civic Education and Activism 
(Nowy Sacz, Poland) 

589,62  

Миглена Димитрова 
Балджиева  

Knowledge Sharing with Regard to 
Preventing and Combating Child 

Labor, Including Trafficking in 
Children in South-East European 

Countries (Bucharest, Romania) 

368,30 

Милена Владимирова 

Кадиева  

Young Women Lawyers for Change 

(Sopot, Poland) 

497,52 

Милена Иванова Найденова  Hepatitis C and Active Drug Use: 

Towards Awareness and Action 
(Vilnius, Lithuania) 

453,17  

Надежда Димитрова 
Дюлгерова  

Public Achievement: Globally 
Aware/Socially Responsible 

Citizens; Public Achievement 
Groups Unite: Promoting Local 

Civic Education and Activism 
(Nowy Sacz, Poland) 

 111,54  
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Надя Борисова Петкова  Public Achievement: Globally 

Aware/Socially Responsible 
Citizens; Public Achievement 

Groups Unite: Promoting Local 
Civic Education and Activism 

(Nowy Sacz, Poland) 

589,62  

Надя Иванова Димитрова  Regional responses to the visa 

Liberalisation issus  

1 029,71  

Невянка Александрова 

Бумбарова  

 Auxiliary Teaching Aids for 

Helping Handicapped Children 
(Prague, Brno, Czech Republic 

506,19 

Недялка Димитрова 
Георгиева  

Oversight of Food Safety and 
Consumer Protection: Experiences 

in Hungary and Bulgaria 
(Budapest, Hungary) 

349,76 

Павел Костадинова Кърлев  Oversight of Food Safety and 
Consumer Protection: Experiences 

in Hungary and Bulgaria 
(Budapest, Hungary) 

349,76 

Павел Спасов Антонов  Oversight of Food Safety and 
Consumer Protection: Experiences 

in Hungary and Bulgaria 
(Budapest, Hungary) 

 349,76 

Паулина Димова Десева  Public Achievement: Globally 
Aware/Socially Responsible 

Citizens; Public Achievement 
Groups Unite: Promoting Local 

Civic Education and Activism 
(Nowy Sacz, Poland) 

596,34  

Пенка Стоянова Стоянова  Advocacy for the Prevention of 
Domestic Violence (Yerevan, 

Armenia) 

852,31  

Петко Иванов Георгиев  Knowledge Sharing with Regard to 

Preventing and Combating Child 
Labor, Including Trafficking in 

Children in South-East European 
Countries (Bucharest, Romania) 

 368,30 

Петя Стоянова Ацинова  Carpathian Road - Towards A 
Diversified Rural Economy 

(Timisoara, Romania) 

 438,00 
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Пламен Христов Демиров  Citizen Participation in Decision-

Making in Public Health (Odessa, 
Ukraine) 

854,06 

Победа Василева Луканова  How Gender Meets Reality? 
(Ljubljana, Slovenia) 

516,48 

Пролетка Валентинова 
Паскова  

Public Achievement: Globally 
Aware/Socially Responsible 

Citizens; Public Achievement 
Groups Unite: Promoting Local 

Civic Education and Activism 
(Nowy Sacz, Poland) 

 589,62  

Сашка Груева Радуканова  Public Achievement: Globally 
Aware/Socially Responsible 

Citizens; Public Achievement 
Groups Unite: Promoting Local 

Civic Education and Activism 
(Nowy Sacz, Poland) 

 589,62  

Сашо Милчев Ковачев  Cross-Border Learning to 
Strengthen Local Partnerships / 

Overcoming Poverty and Exclusion 
(Budapest, Hungary) 

 367,31 

Светлана Петрова Благоева  Knowledge Sharing with Regard to 
Preventing and Combating Child 

Labor, Including Trafficking in 
Children in South-East European 

Countries (Bucharest, Romania) 

368,30  

Светлин Горанов Райков  Cross-Border Learning to 

Strengthen Local Partnerships / 
Overcoming Poverty and Exclusion 

(Budapest, Hungary) 

 367,31 

Снежана Тодорова 

Йорданова  

International Seminar Promoting 

Adoption of Academic Credit 
System in Post-Soviet and Eastern 

European Countries "Developing 
ECTS as a National Credit 

System:Experiences and 
Challenges at Institutional and 

National Levels" (Yerevan, 
Armenia) 

 961,97 
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Христо Маринов Боевски  Oversight of Food Safety and 

Consumer Protection: Experiences 
in Hungary and Bulgaria 

(Budapest, Hungary) 

 349,76 

Юлия Валентинова Велкова  Development of Effective Open 

Source Policy (Yerevan, Armenia) 

1 026,58 

Яна Михайлова Ангелова  Choose Your Future / Civic 

Engagement for Roma and non-
Roma Youth (Nis, Serbia) 

73,33  
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PROJECT DESIGN UNIT 
 
Project Design Unit (PDU) е специализирано звено в структурата на Институт 
“Отворено общество” - София с основни функции: 
• Разработване на предложения за проекти (grant schemes & service 
contracts) за различни източници на публично финансиране - по реда 
на ЗОП, програма PHARE, CARDS, TACIS, други програми на ЕС, 
държавни и международни организации; 
• Управление на проекти/отделни процеси в рамките на изпълнението на 
одобрени предложения. 
 
Предложенията за проекти, които PDU разработва, са свързани с 
приоритетите на Института “Отворено общество”- София и тематичния обхват 
на отделните програми. 
През 2006 година PDU участва в подготовката и/или  изпълнението на 
следните проекти: 
• Договор за услуга - Техническата помощ по програма ФАР 
Трансгранично сътрудничество България – Турция, Съвместен фонд за 
малки проекти 2003 (Joint Small Projects Fund Bulgaria - Turkey 
2003/005-632.02- Technical Assistance); 
• Проект The Next Mile of the European Civil Society Infrastructure 
(Boosting the potential of Bulgarian and Romanian Civil Society 
Organization to improve the Social Environment, Grant Contract: 
2005/108-049), финансиран от Европейската комисия в рамките на 
Networking Programme – Civil Society Component – Romania and 
Bulgaria, Budget line 22.02.01. 
• Договори за услуги (по реда на ЗОП) с Министерство на 
образованието и науката;  
DEARs.net 
• Проект DEARs.net- European Networking to strengthen Agriculture 
and Rural Development enhancing skills, в който Институт “Отворено 
общество”- София е партньор в голяма европейска мрежа. 
  
Екипът на PDU съдейства на всички структури на Институт “Отворено 
общество” при планиране, изследвания и анализи, осигуряване на 
информация, организиране и провеждане на обучения и консултации. 
 


