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1. ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР  

 

През 2019 година Фондация „Институт Отворено общество - София“ продължи да 
работи по четири основни приоритета: Добро управление; Върховенство на правото и 
права на човека; Европейски политики и Гражданско участие. Дейността на фондацията 
се осъществяваше чрез следните програми: Европейски политики; Управление и 
публични политики; Обществен дебат; Правна програма; Програма Рома и Програма 
„Фонд Активни граждани“.  

Фондация „Институт Отворено общество - София“ (в партньорство фондация 
„Работилница за граждански инициативи“ и фондация „Тръст за социална 
алтернатива“) е Оператор на фонда на програма „Фонд Активни граждани“ (Active 
Citizens Fund) в България по ФМ на ЕИП 2014-2021. Програмата е на обща стойност 15 
500 000 евро, предоставени от страните донори Норвегия, Исландия и Лихтенщайн и 
нейната основна цел е „укрепнало гражданско общество, активно гражданство и 
овластени уязвими групи“. Програмата се стреми да развие дългосрочната устойчивост 
и капацитета на гражданския сектор, укрепвайки неговата роля в насърчаване на 
демократичното участие, активното гражданство и човешките права. Планира се 
дейността на програмата да продължи до 2024 г. През 2019 годината в рамките на 
Фонд Активни граждани България Институт Отворено общество - София подкрепи 59 
проекта на неправителствени организации, регистрирани в обществена полза, 
насочени към подобряване на демократичната култура и гражданската осведоменост, 
повишаване на подкрепата за правата на човека и на ангажимента на гражданите към 
опазване на околната среда, включително във връзка с промените в климата, както и 
към укрепване на двустранното сътрудничество със страните донори. В рамките на 
фонда през годината Институтът започна изпълнението и на проект „Платформа за 
генериране на проекти“, който представлява специализиран механизъм за подкрепа на 
граждански организации, които работят за равноправното включване на ромите. 
Платформата предоставя безвъзмездна консултантска помощ за развитието на добри 
идеи, включително идващи от организации с ограничен капацитет, да ги развият 
изцяло и да ги осъществят със средства от отворени финансиращи програми извън 
Фонд Активни граждани България.  
 
През годината чрез собствени средства и средства от други източници, включително от 
Европейската комисия, Институт Отворено общество - София продължи да реализира 
серия от изследователски и оперативни инициативи, допринасящи за провеждането на 
информиран обществен дебат относно функционирането на демокрацията и 
върховенството на правото, процесите на сближаване в Европейския съюз, както и за 
защита правата на човека, социалната интеграция на уязвими общности и 
подобряването на достъпа на образовани младежи от ромски произход до висше 
образование и качествени работни места в частния сектор.   
 
Като част от усилията за гарантиране на дългосрочното си устойчиво развитие Институт 
Отворено общество - София продължи да предоставя консултантски услуги в рамките 
на своята стопанска дейност. В тази връзка, наред с управлението на Фонд Активни 
граждани, през годината Институтът беше ангажиран и с изпълнението на поръчки с 
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външни възложители предимно в сферата на образованието, включително свързани с 
актуализирането и поддържането на Рейтинговата система на висшите училища в 
България. 
 
Георги Стойчев, Изпълнителен директор 
 
 
 
2. ФИНАНСОВ ПРОФИЛ  
  
І. Приходи 
Общият размер на приходите през 2019 година възлизат на 4 924 хиляди евро срещу  
557 хиляди евро през 2018 година. 
 
Приходите от безвъзмездно финансиране 
Приходите от безвъзмездно финансиране през 2019 година възлизат на 4 475 хиляди 
евро срещу 266  хиляди евро през 2018 година.  
 
Фондацията е избрана през 2017 г. за Оператор на фонда за България на програма 
„Фонд Активни граждани“ (Active Citizens Fund) по ФМ на ЕИП 2014-2021 за периода до 
2024 г. Размерът на признатите приходи безвъзмездно финансиране по ФМ на ЕИП 
през 2019 година достига 4 191 хиляди евро срещу 14 хиляди евро за  2018 година. 
  
През 2019 година Фондацията е координатор на международен проект, подкрепен от 
Европейската комисия, като размерът на признатите приходи във връзка с 
изпълнението му възлиза на 142 хиляди евро. През 2018 година размерът  на 
признатите приходи за координирането на 2 проекта, подкрепени от ЕК възлиза на 144  
хиляди евро.  
 

Размерът на признатите през 2019 година приходи от мрежата фондации „Отворено 
общество“ възлиза на 109 хиляди евро, включително 35 хиляди евро финансиране от  
Фондация за насърчаване на отвореното общество Ню Йорк за стартирал през 2019 г. 
нов двугодишен проект. За сравнение, през 2018 година  размерът на признати 
приходи е 72 хиляди евро.  
 
През 2019 година бяха реализирани програмни дейности, финансирани от други 
донори в размер на 33 хиляди евро срещу 36 хиляди евро през 2018 година. 
Проекти, финансирани от други донори през 2019 година: 

Донор Наименование на проекта 
Финансиране, в 

хиляди евро 

Ромски образователен фонд  
Организиране на схема за 
студентски стипендии  

23 

Други донори  10 

  Общо 33 

 
Приходи от средства в Резервен фонд 
През 2019 година са реализирани приходи от лихви в размер на 10 000 евро. 
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Стопанска дейност 
През 2019 година Фондацията е реализирала приходи от стопанска дейност в размер 
на 439 хиляди евро от следните дейности: 

Управлението на Фонд Активни граждани по ФМ на ЕИП   235 хиляди евро 

Дейности възложени от Министерство на образованието               146 хиляди евро 

Други                 58 хиляди евро 

За сравнение през 2018 година са реализирани приходи от стопанска дейност в размер 
на 285 хиляди евро. 
 
Резултат от дейността 
През 2019 година размерът на разходите надхвърля този на приходите с 276 хиляди 
евро, като отрицателният резултат се покрива от финансовите резерви на Фондацията.  
За сравнение през 2018 година отрицателният резултат от дейността на Фондацията, 
покрит от финансовите резерви на Фондацията възлиза на 362 хиляди евро. 
 
Нетни активи  
В края на 2019  година размерът на нетните активи възлиза на 7 287 хиляди евро срещу 
7 563 хиляди евро през 2018 година. Намалението спрямо 2018 година отразява 
отрицателния резултат от дейността на Фондацията през 2019 г. В нетните активи на 
Фондацията към 31 декември 2019 година фигурират сгради и терени на стойност 330 
хиляди евро и инвестиции в дъщерни дружества на стойност 491 хиляди евро.  
 
II. Разходи 
През 2019  общият размер на разходите възлиза на 5 200 хиляди евро срещу 919  
хиляди евро през 2018 година.  
 
Програмни разходи 
Обемът на програмните разходи през 2019 година възлиза на обща стойност 4 576 
хиляди евро срещу 397 хиляди евро през 2018 година.  
Размер на програмните разходи през периода 2015-2019 г. по програмни области  
в хиляди евро: 

Програмна област 
2019 2018 2017 2016 2015 

в хиляди евро 

Фонд Активни граждани 
/Програма за подкрепа на НПО 

4 191 14 42 -426 2 883 

Извънреден фонд     10 -19 26 

Управление и публични политики 34 69 72 91 171 

Европейски политики 46 25 26 30 53 

Правна програма 41 46 73 43 38 

Обществен дебат 25 53 23 23 44 

Рома 239 234 221 204 102 

Други   -44     3 

Общо 4 576 397 467 -54 3 320 
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През 2019 година Фондацията е подкрепила от собствения си резерв програмни 
разходи на обща стойност 101 хиляди евро срещу 132 хиляди евро през 2018 година. 
 
Подкрепени проекти  
 
През 2019 година са финансирани общо 73 проекта, от които 60 проекта на 
организации, включително и 2 международни партньора, както и 13 проекта, 
реализирани от Институт Отворено общество - София.  
 

Програмна област 

Брой  
финансирани 

проекти 
в това число 

Общо 
Финансирани 

проекти  на 
организации 

Проекти на 
Институт 
Отворено  

общество – 
София с 
външно 

финансиране  

Други 
проектни 

инициативи 
на Институт 
Отворено 

общество - 
София 

Фонд Активни 
граждани 

60 59 1 
 

Управление и 
публични политики 

2   2 
 

Европейски политики  3                 1           2 

Правна програма 3   2 1 

Обществен дебат 2 1 
 

1 

Рома 3  3  

Общо 73              60  9 4 

 
За сравнение през 2018 година са финансирани общо 18 проекта, от които 3 проекта на 
партниращи организации и 15 проекта, реализирани от Институт Отворено общество - 
София. Подкрепено е участието на ментори и стипендианти в 4 конференции в 
областта на здравеопазването.  
  
Административните разходи през 2019 г. възлизат на 185 хиляди евро срещу 238 
хиляди евро през 2018 г..  
 
Размерът на разходите за стопанска дейност за 2019 година възлиза на 439 хиляди 
евро срещу 285 хиляди евро през  2018 година.  
 
Във Фондацията през 2019 година са ангажирани 40 човека,  включително  и такива на 
непълно работно време. Приравнен към пълно работно време средно-списъчният 
персонал на фондацията е от 25 човека.  
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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. Фондация „Институт Отворено 
общество - София” е регистриран в обществена полза и ежегодно прави публично 
достояние отчетите за своята дейност. 
 
От 2012 година системата за управление на качеството на Фондация „Институт 
Отворено общество – София“ е сертифицирана по стандартите ISO 9001:2008, а от 2017 
година е сертифицирана по стандарт ISO 9001:2015. 
 
Велико Шербанов,  
Финансов директор 
 
 
 
3. ФОНД АКТИВНИ ГРАЖАДНИ БЪЛГАРИЯ ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА 
ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021 
 

 

 

От 2018 г. Фондация „Институт Отворено общество – София“ (ИООС), съвместно с 
Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) и Фондация „Тръст за 
социална алтернатива“ (ТСА) е Оператор на Фонд Активни граждани България по ФМ 
на ЕИП 2014-2021 г. Програмата „Фонд Активни граждани“ е на обща стойност от близо 
15 500 000 евро, осигурени изцяло от страните донори – Исландия, Лихтенщайн и 
Норвегия. Целта на Фонд Активни граждани е „Укрепнало гражданско общество, 
активни граждани и овластени уязвими групи“. Фондът подкрепя дългосрочната 
устойчивост и капацитета на гражданския сектор, укрепвайки неговата роля в 
насърчаване на демократичното участие, активното гражданство и човешките права. 
Тематичните приоритети на Фонд Активни граждани България са общо шест. ИООС 
управлява три от тях: 1. Подобряване на демократична култура и гражданска 
осведоменост; 2. Подкрепа за правата на човека; 3. Повишаване на ангажираността на 
гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени. Другите три 
приоритета се управляват ФРГИ: 1. Овластяване на уязвими групи; 2. Повишаване на 
приноса на гражданските организации за равенството между половете и 
предотвратяване на насилието по полов признак; 3. Подобряване на капацитета и 
устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.  

През 2019 г. Фонд Активни граждани България навлезе в активната си фаза на 
изпълнение, включваща обявяване и приключване на планирани конкурси за проектни 
предложения на граждански организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ в обществена 
полза. През годината Институт Отворено общество - София подкрепи 59 проекта, 
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насочени към подобряване на демократичната култура и гражданската осведоменост, 
повишаване на подкрепата за правата на човека и на ангажимента на гражданите към 
опазване на околната среда, включително във връзка с промените в климата, както и 
към укрепване на двустранното сътрудничество със страните донори. 

В началото на 2019 г. приключи първият конкурс за стратегически проекти (проекти с 
безвъзмездно финансиране между 10 001 и 200 000 евро). От постъпилите общо 364 
проектни предложения по конкурса, 74  бяха подадени в партньорство с организации 
от страните донори Норвегия и Исландия (двустранни проекти). В резултат на конкурса 
започна изпълнението на общо 61 проекта в рамките на шестте приоритет на 
програмата, 13 от които са двустранни. По трите приоритета, управлявани от ИООС 
бяха договорирани общо 36 проекта, от които 7 изпълнявани в партньорство с 
организации от страните донори (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия).  

 

ПОДКРЕПЕНИ ПРОЕКТИ В РАМКИТЕ НА ТЕМАТИЧНИТЕ ПРИОРИТЕТИ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ 
ФОНДАЦИЯ „ИНСТИТУТ ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО – СОФИЯ“ ПО ПЪРВИЯ КОНКУРС ЗА 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРОЕКТИ НА ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ ПО ФИНАНСОВИЯ 
МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021 

    

1. Тематичен приоритет „Подобряване на демократичната култура и гражданска 
осведоменост“ 

    

Организация Тема 
Сума в 
евро 

 
Фондация "Програма достъп до 

информация" 
Форум "Достъп до информация" 179 507 € 

Фондация "РискМонитор" 
Рискове за сигурността. Към дълбока 

реформа на институционалните политики 
167 800 € 

Фондация "Подслон за 
човечеството" 

Изследване и аргументи за нови 
жилищни политики в полза на цялото 

общество 
92 993 € 

Център за независим живот Включеност и увреждания 134 900 € 

Институт за пазарна икономика 

Намаляване на бедността и 
неравенството във възможностите чрез 

реформи в социалните трансфери и 
услуги 

193 541 € 

Фондация "Четиридесет и две" Канал 4 34 740 € 
Сдружение "Деветашко плато" Активни граждани в селата 104 256 € 
Сдружение "Ретина България" Визия за зрение 116 595 € 
Фондация "За Нашите Деца" “България расте с децата си“ 56 890 € 

Асоциация на парковете в 
България 

Информирано гражданско участие в 
полза на природата 

159 500 € 
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Център за развитие на устойчиви 
общности 

Противодействие на злоупотребите в 
името на честта в социален и правен 

аспект 
145 519 € 

РЕГИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА 
РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ-МИЗИЯ 

Демократизиране на процесите на 
формиране и прилагане на политики в 
градовете с районно деление – София, 

Пловдив и Варна 

90 084 € 

Фондация "Европейски институт" 
КЛАС 

[Критични:Любознателни:Активни:Смели] 
186 866 € 

Фондация „Антикорупционен 
фонд“ 

Прозрачност и отчетност на местните 
власти, силни общности: внедряване на 

стандарт за отчетност и интегритет на 
местните власти чрез ангажираност на 

местни НПО и медии 

182 655 € 

Фондация „ДАРИК“ Каузи с глас и лице 45 440 € 

Фондация "Български център за 
нестопанско право" 

Граждански Хъбове в университети: 
активизиране на гражданската енергия в 
подкрепа на гражданските организации 

109 130 € 

Фондация "Обществен дарителски 
фонд - Стара Загора" 

Застъпническа кампания за социални 
жилища и жилищни терени в общините 

Стара Загора, Пловдив и Марица 
69 833 € 

Сдружение "Форум Гражданско 
Участие" 

Вход за граждани - ФГУ за подобряване 
на обществените консултации в 

общините 
105 954 € 

Център за изследване на 
демокрацията 

Противодействие на битовата 
престъпност чрез мониторинг и 

повишаване на гражданската 
осведоменост 

172 900 € 

 
 

2. Тематичен приоритет „Подкрепа за правата на човека“ 

   

Организация Тема 
Сума в 
евро 

 
ИКАР Пеперудите на Платон 68 348 € 

Глобална инициатива в психиатрията 
– София 

Ex iure ad iustatium (от правото към 
справедливостта); принципи за 

справедлив съдебен процес за хора с 
увреждания 

149 200 € 
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Сдружение с нестопанска цел 
"Театър Цвете" 

Упражнявай правата си със знания и 
творчество 

113 606 € 

Институт за изследвания на мира – 
Пловдив 

ТЯ в България - създаване на общности 
работещи за видимост на проблемите 
на жените и изграждане на мрежа от 

активистки за правата на жените 

20 719 € 

Фондация "Български адвокати за 
правата на човека" 

“Международните правозащитни 
стандарти на фокус” 

134 898 € 

Център за правна помощ „Глас в 
България“ 

Ефективна правна помощ за бежанци и 
мигранти в България 

157 395 € 

Фондация "Изящни дела" 
Креативни кампании: иновациите в 

подкрепа на човешките права 
69 585 € 

Фондация "Герои на времето" 
Младежкото доброволчество в 
подкрепа на правата на човека 

89 979 € 

фондация "Партньори-България" 
Повишаване на демократичната 
компетентност и разбирането за 

правата на човека сред младите хора 
170 946 € 

Младежка ЛГБТ организация 
Действие 

Национална ЛГБТИ Правна програма 110 820 € 

Мулти култи колектив Мигранти с таланти 141 380 € 
Сдружение „Възможности без 

граници“ 
Пл@тформа за толерантност 2.0 75 700 € 

   
3.Тематичен приоритет „Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на 

околната среда и климатичните промени“ 
   

Организация Тема 
Сума в 
евро 

 

Слоу Фуд в България 
Еко-общество чрез храна: лични избори 

срещу климатичните промени 
49 500 € 

Джуниър Ачийвмънт България Зелено сътрудничество отвъд граници 143 818 € 

Сдружение за изследователски 
практики 

Граждани и експерти за прилагане на 
зелените закони 

114 000 € 

Сдружение „Асоциация за социална 
отговорност и развитие чрез 

иновации“ 
За чист въздух в Кюстендил 63 024 € 

Българско дружество за защита на 
птиците 

Наука на гражданите в полза на 
местните общности и природата 

123 129 € 
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През 2019 г. в рамките на мярката, предоставяща средства за разработване на проектна 
идея с партньори от държавите донори (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) бяха 
финансирани 23 инициативи на български неправителствени организации и техни 
партньори от страните донори.   

ПРЕДОСТАВЕНА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ПО МАРКА 1 „СРЕДСТВА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА 
ПРОЕКТНА ИДЕЯ С ПАРТНЬОРИ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ДОНОРИ – ИСЛАНДИЯ , ЛИХТЕНЩАЙН И 

НОРВЕГИЯ В РАМКИТЕ НА ФОНД АКТИВНИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ ПО ФИНАНСОВИЯ 
МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021 

 

Организация 
Сума в 
евро 

 
Фондация “Джуниър Ачийвмънт България” 1 380 € 
Сдружение „Бебе и дете“ 1 057 € 
Сдружение “Образование без раници” 1 415 € 
Фондация “Зелена индустрия, иновации и технологичен трансфер” 1 500 € 

Сдружение „Институт за предприемачество, устойчиво развитие и иновации 
/ИПУРИ/“ 

1 500 € 

Фондация „Дигиталните деца” 1 017 € 
Сдружение “Алианс за регионално сътрудничество и развитие” 1 440 € 
Фондация „Инициатива за социално израстване“ 1 500 € 

Сдружение „Асоциация българско училище за политика Димитър Паница“ 1 500 € 

Народно читалище “Бъдеще сега 2006” 1 295 € 
State Diagnostic and Counselling Centre (Исландия) 815 € 
Фондация „Партньори - България“ 875 € 
Sports Council Stavanger (Норвегия) 1 500 € 
Сдружение „Спина бифида и хидроцефалия - България“ 1 429 € 

Сдружение „Национален институт за културно наследство“ 1 500 € 
International Development Norway AS (Норвегия) 1 452 € 
Сдружение „Младежи за развитие на Лясковец“ 528 € 
Culture break borders (Норвегия) 1 500 € 
Асоциация „Доза обич“ 1 077 € 

Фондация „Еду Компас“ 1 029 € 
Сдружение „Нов път“ 1 499 € 
Сдружение „Институт за правозащита“ 1 043 € 

Сдружение „Открити пространства“ 1 465 € 

 
 

 

На 15 март 2019 г.  стартира и Схемата за малки инициативи (проекти с размер на 
безвъзмездното финансиране между 2 000 и 10 000 евро). До крайния срок 15 
септември 2019 г. на първата сесия по Схемата по шестте приоритет на програмата 
постъпиха общо 119 проектни предложения. Втората сесия на конкурса по Схема за 
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малки инициативи на Фонд Активни граждани България беше обявена на 16 септември 
2019 г. с краен срок 16 март 2020 г. В подкрепа на организациите, потенциални 
кандидати по Схемата, бяха подготвени и проведени насочващи семинари и уебинари.  

За организациите бенефициенти бяха предложени насочващи семинари, консултации и 
онлайн ресурси в подкрепа на капацитета им за изпълнение на проектите.  

През декември 2019 г. се проведе първата годишна среща за организации 
бенефициенти по темата „Комуникациите на гражданските организации – възможни 
решения“. Годишната среща събра над 80 представители на граждански организации, 
финансирани по Първия конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани 
България. 

 
София, 5 декември 2019 г., годишна среща по Фонд Активни граждани България 
„Комуникациите на гражданските организации – възможни решения“ 

 

През 2019 г. ИООС започна изпълнението на предефинирания проект “Платформа за 
генериране на проекти“, който представлява специализиран механизъм за подкрепа на 
граждански организации, които работят за равноправното включване на ромите. 
Платформата предоставя безвъзмездна консултантска помощ за развитието на добри 
идеи, включително идващи от организации с ограничен капацитет, с цел да ги развият 
и да ги осъществят със средства от отворени финансиращи програми извън Фонд 
Активни граждани България. 

Предефиниран проект Сума в евро 

Платформа за генериране на проекти 15 073 € 



 
 

15 

С началото на изпълнението на проектите започна и работата на Институт Отворено 
общество - София по приемането на финансови и технически отчети на 
бенефициентите, мониторинг и одит на изпълнението на проектите. 

 

 

 
 
 
4. ПРОГРАМА “ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ” 
 
 
През 2019 г. започна дванадесетата година от членството на България в ЕС. Но страната 
продължи да среща редица специфични предизвикателства. България има и два 
недовършени проекта за европейска интеграция – членство в Шенген и Еврозоната. 
Решението за излизане на Великобритания от ЕС поднови дебата за бъдещето 
функциониране на ЕС, което отново постави 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 и за провеждане на информиран 
обществен дебат за прилагането и формирането на общите европейски политики и за 
процесите на сближавана в ЕС.  
  
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.  
 
Основни инициативи на Програмата през 2019 година: 
 
„Европейски индекс на настигането“ на Програма „Европейски политики“ беше 
продължен и през 2019 г. и се очерта 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. Индексът се публикува на 
специална интернет-базирана и интерактивна платформа на „Индекса на настигане“ - 
www.TheCatchUpIndex.eu, която предоставя възможност на всеки потребител да 
състави „собствен индекс“ на базата на въведените данни и възможностите на 
платформата с графично представяне.  
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Индекс на настигането 2018 г. 
 
На 14 март 2019 г. бе публикуван докладът „How Hard Can It Be? Findings of the European 
Catch-Up Index 2018“, с резултатите от  „Индекс на настигането 2018“ (публикуван на 
страницата www.osis.bg и www.thecatchupindex.eu). Индексът беше представен на 
български и международни събития с публикации и интервюта в национални и 
международни медии. През 2019 г. продължи събирането и анализирането на данни 
по 47 базови индикатора за 35 страни за следващото издание на „Индекс на 
настигането 2019 г.“. 
 
През 2019 г. продължи издаването на аналитични материали (policy briefs), които се 
утвърдиха като успешен формат. Специалните аналитични материали се публикуват 
като поредица в електронен формат на страниците www.osis.bg на български и 
английски език и са разпространяват в медиите, социалните мрежи и ел.поща. Беше 
посветен специален брой на изборите за Европейски Парламент и резултатите в ЦИЕ, 
което беше едно от основните политически събития на 2019 г. в ЕС. 
 
Друга инициатива на програмата през 2019 г. бе второто издание на „Индекс на 
медийната грамотност 2019“ и издаването на доклад на български и английски език 
“Индекс за медийна грамотност 2019: Просто се замислете над това“. Индексът се 
отнася до измерване на потенциала за устойчивост към пост-истина, фалшиви новини и 
техните последствия в редица европейски държави, като предложи и инструмент, 
който да е полезен за изработването на мерки и решения. Публикуването на доклада, 
свързан с индекса за 2019 г. беше широко отразено в България и чужбина, 
включително в репортаж на CNN, World Economic Forum (организатори на срещите в 
Давос) и други. Индексът бе представен на редица форуми, посветени на темата, 
включително на международна конференция “Fostering Democratic Resilience in the 
Digital Age” в Тел Авив.  
 

http://www.osis.bg/
http://www.thecatchupindex.eu/
http://www.osis.bg/
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Индекс на медийната грамотност 2019 
 
През 2019 г. чрез Програма „Европейски политики“ ИООС започна изпълнението на нов 
2-годишен проект „Развитие на институционален капацитет и регионално коопериране 
на гражданското общество“ („Maintaining institutional capacity and regional civil society 
cooperation”), подкрепен от Foundation to promote open society (FPOS) и насочен към 
укрепване на устойчивостта на фондацията и нейния принос в развитие на 
регионалното сътрудничество със сходни граждански организации в Европа в рамките 
на Open Society European Network (OSEN).  
 

Проект финансиран от FPOS Сума в евро 

Развитие на институционален капацитет и регионално коопериране на 
гражданското общество  35 368 

 
 
5. ПРОГРАМА “УПРАВЛЕНИЕ И ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ“ 
 
Социално-икономически анализи, доклади, обучения и участия в публични събития 
 
През 2019 г. екипът на Програма Управление и публични политики продължи 
традиционния мониторинг на икономиката и участие в дебатите за икономическата и 
бюджетна политика. Висок обществен интерес предизвика авторската публикация 
„Къде и колко са българите в чужбина“, която достигна до над 100 хиляди читатели в 
интернет страницата на в. 24 часа. Други актуални въпроси бяха кандидатстването на 
страната в еврозоната, икономическата конюнктура и рисковете, ефектите от 
европейското членство, 30-годишнината от началото на прехода. Анализи за 
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икономическата политика и състоянието на българската и глобалната икономика бяха 
обсъждани на множество дискусии и са публикувани в средствата за масово 
осведомяване. 
 
През 2019 г. бе продължено споразумението с Националния статистически институт за 
предоставяне и обработка на анонимизирани индивидуални данни от Наблюдението 
на доходите и условията на живот (EU-SILC) за България, в които се съдържа и 
индикатор за етническо самоопределение на респондентите. ИООС разви 
допълнително партньорските си отношения с НСИ като участва в работна група и 
организира няколко експертни дискусии/фокус групи, възложени от НСИ в рамките на 
подготовка на инструменти за предстоящо голямо национално изследване сред трудни 
за достигане уязвими групи, което се реализира в партньорство с Агенцията на ЕС за 
основните права.   

В рамките на договор с Централноевропейския университет продължи участието на 
програмата  в изготвянето на третото издание на Гражданския мониторингов доклад за 
интеграцията на ромите с експерт в сферата на управлението (governance), който има 
за задачата да подпомага организациите от всички тематични сфери, изготвящи 
българската част от доклада и да рецензира части от докладите за други страни от ЕС. 
През 2019 г. договорът с ЦЕУ беше продължен и обхваща периода до края на април 
2020 г. 

Завършване на оценката на програма Заедно в час – една от най-големите програми за 
привличане на учители към сферата на училищното образование. Оценката на 
програмата включва използване на статистически методи за сравнителна оценка на 
добавената стойност и анализ на ефективността на различни учителски практики.  

 
Ранно учене и ранно детско развитие 
 
През 2019 г. представители на програмата продължиха работата си по провеждането 
на текущ мониторинг на инициативата на Тръста за социална алтернатива за 
патронажна грижа „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ (Nurse Family Partnership 
Program (NFPP).  NFPP е иновативна за България инициатива за подкрепа на бременни 
майки от уязвими групи чрез патронажни сестри. Моделът е лицензиран и се развива 
от Университета в Колорадо. След първоначално прилагане в квартал „Факултета“ в 
София през 2019 инициативата разшири дейността си, включвайки и град Пловдив, 
където ИООС  организира дейността по анкетиране на участващите бременни жени и 
майки от уязвими групи.  
 
През 2019 г. продължи изготвянето на доклад за ранното детско развитие по програма 
RECI (Roma Early Childhood Interventions, Интервенции за ранно детско развитие сред 
ромите) с възложители Ромския образователен фонд, УНИЦЕФ и Open Society 
Foundations.  
 
През 2019 г. завърши  работата по изготвянето на 4 аналитични доклада и обучение на 
партньорите за използване на аналитични инструменти, които да подкрепят 
застъпнически действия за подобряване на участието на ромите в услугите за ранно 
детско развитие по Програма Paruvipe към OSI-Budapest. 
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Дейности в сферата на училищното образование 
 
През 2019 г. ИООС продължи участието си в Комисията за иновативните училища, 
създадена с цел да насърчава иновациите в българското средно образование. В 
комисията, освен експерти от МОН, участват и представители на водещи академични 
институции, на бизнеса и НПО.  
 
Дейности в сферата на политиките за висшето образование и научните 
изследвания 
 
През 2019 г. консорциум „ИОО-С“, воден ИООС, изготви актуализирано годишно 
издание на Рейтинговата система на висшите училища в България. Дейностите са 
изпълняват по договор с възложител МОН. Създадената с участието на ИООС, 
Рейтинговата система се утвърждава все повече като важен инструмент в сферата на 
висшето образование и намира признание в престижни международни академични 
издания.  
 

Сътрудничество с други програми но ИОО-София 

 

Приключи изготвянето на 2 кратки аналитични доклада, насочени към политиките 
за заетост на млади роми и на два академични доклада за оценка на резултатите в 
България от изпълнението на Програма „Мост към бизнеса“ (МкБ). Докладите бяха 
разработени в сътрудничество с екипа по програма Рома в рамките на проект 
„Мост към бизнеса“ и рецензирани от изследователски екип от ЦЕУ.  
 
Представители на Програма УПП участват при изпълнението на проект „Платформа за 
генериране на проекти“ в рамките на Фонд Активни граждани България.  
 

Партньорски проект с Тръст за социална алтернатива Сума в евро 

Изготвяне на методология и провеждане на лонгитудинално  
изследване за приложимостта и допустимостта на пилотен проект               178 
 „Заедно - здраво бебе, здраво бъдеще“ 
 

„PusH – Precarious Housing in Europe. Pushing for innovation in higher 

education„ финансиран по програма Еразъм + 

 

Сума в 
евро 

 

Участие в стартираща среща                          575 

 
 
6. ПРАВНА ПРОГРАМА   
 

 
Правната програма на Институт Отворено общество – София съдейства за отстояването 
на принципите на върховенство на правото и защита на основните човешки права и 
подкрепя реформите за осигуряване на по-добър достъп до правосъдие за българските 
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граждани. Програмата работи в три тематични приоритета: върховенство на правото, 
основни човешки права и прозрачност и отчетност на институциите. 
 
Върховенство на правото 
 
Програмата следи и периодично публикува резултати от изследвания на обществените 
нагласи в страната спрямо основните ценности на Европейския съюз (демокрация, 
върховенство на правото и защита на правата на човека). На 13.06.2019 г. бяха 
представени резултатите от третото национално представително изследване по темата, 
обобщени в  доклад „Демокрация и гражданско участие. Обществените нагласи към 
демокрацията, върховенството на правото и правата на човека в България през 2018 
година“. Изследването показва кои са основните рискове и предизвикателства пред 
прилагането на принципа за върховенство на правото в страната: запазва се трайно 
ниско обществено доверие в основните институции на представителната демокрация, 
широко разпространени са нагласите, че законите в страната не са ясни и разбираеми и 
не се прилагат еднакво спрямо всички.   
 
Основни човешки права  
 
През 2019 г. Програмата организира за пети пореден път конкурс за студентски 
реферати по темата „Историческо значение на френската декларация за правата на 
човека и гражданина от 1789 година“. Бяха получени девет реферата на студенти от 
шест юридически факултета в страната. Първа награда не беше присъдена. На 
19.12.2019 г. бяха връчени две втори и две трети награди. Чрез конкурса Програмата се 
стреми да предизвика интереса на студентите по право към темата за 
конституционната защита на правата на човека и да насърчи студентските изследвания 
в тази връзка. 
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Проф. Юлия Захариева (втората отляво) – члена Настоятелството на ИОО – 
София, връчва награди на победителите в конкурса за студентски реферати 

 
Прозрачност и отчетност на институциите 
 
На 29.01.2019 г. Програмата представи пред експертна публика и представители на 
неправителствени организации своя доклад „Какво (не) знаем за главните прокурори 
на държавите членки на ЕС“. Докладът съдържа резултатите от сравнителноправно 
изследване на функциите и профилите на главните прокурори в държавите членки на 
Европейския съюз, проведено през по-голямата част от 2018 година. Изследването е 
финансирано чрез безвъзмездна помощ от Министерството на външните работи на 
Кралство Нидерландия и има за задача да подпомогне обществения дебат във връзка с 
планирания за края на 2019 година избор на нов главен прокурор в България. 
 

 
 

Представяне на доклада „Какво (не) знаем за главните прокурори на държавите 
членки на ЕС“ 

 
 
От септември 2019 г. Правната програма започна изпълнението на друг 
изследователски проект по темата за прозрачност и отчетност на институциите на 
съдебната власт. Изследването цели да установи дали изобщо и доколко медиите 
влияят като фактор за разкриване и успешно наказателно преследване на 
злоупотребите със средства на Европейския съюз в България. За да отговори на този 
въпрос, изследването показва какви са практическите измерения на използваното от 
прокуратурата понятие „дела от особен обществен интерес“– кои случаи привличат 
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най-много медийно внимание и защо, кои са най-често съобщаваните нередности и 
престъпления, в колко от случаите правоохранителните органи предприемат действия 
по установяване на твърдяното от медиите нарушение или престъпление и каква е 
тяхната реакция във връзка с медийния интерес към темата. Методът на изследване се 
състои в анализ на съдържанието на новинарски текстове в три медии за тригодишен 
период. Изследването е финансирано от Министерството на външните работи на 
Кралство Нидерландия и се изпълнява в периода септември 2019 – април/май 2020 г. 
 
Програмата продължава да наблюдава ефективността на обществените разходи за 
правосъдие и вътрешен ред, в рамките на третата фаза от проект „Цената на 
правосъдието в България“. 
 

Проекти, финансирани от Кралство Нидерландия Сума в евро 

„Какво (не) знаем за главните прокурори на държавите членки на ЕС“ 3 000 

Анализ на медийното отразяване на злоупотреби с евро фондове 6 300 
 
Студентски реферати наградени в Конкурса  „Историческо значение 

на френската декларация за правата на човека и гражданина от 1789 

година“ 

Сума в евро 

Филип Роберт Самуилов 357.90 

Мила Пламенова Петрова             357.90 

Яна Кръстева Ванчева 255.65 

Петя Валентинова Петрова 255.65 

 
 
7. ПРОГРАМА “ ОБЩЕСТВЕН ДЕБАТ”    
 
Програма  “Обществен  дебат” работи за насърчаване на публичния дебат по ключови 
за състоянието на демокрацията и човешките права в България теми.  
 
През 2019 година Програма „Обществен дебат“ подкрепи проект на Българския 
хелзинкски комитет за разпространение на книгата „Свободата на словото не може да 
се защити сама“, която включва публицистични текстове на Емил Коен, публикувани в 
различни медии в периода 2005-2019 г. по горещи граждански въпроси, както и някои 
негови теоретични разработки. Съвместно с представяне на книгата е обявено 
учредяването на нова годишна награда за правозащитна публицистика на името на 
гражданския активист, изследовател и публицист Емил Роберт Коен.  
 
Във връзка с предстоящата 30 годишнина от създаването на Институт Отворено 
общество – София през 2019 г. по Програма „Обществен дебат“ се осъществява 
вътрешен проект „Отвореното общество и неговите врагове: 30 години  след падането 
на Берлинската  стена“, предвиждащ и дейности по безплатно разпространение на 
книгата на Карл Попър „Отвореното общество и неговите врагове“, която е включена 
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издателската програма на издателство Сиела и предстои да бъде преиздадена през 
пролетта на 2020 година.  
 

Организация Тема 
Сума в 
евро 

 

Български хелзинкски комитет   
Свободата на словото не може да се 

защити сама   
3 249 

 
 
 
 
 
8. ПРОГРАМА “РОМА “   
 
През 2019 г. Програма „Рома“ продължи с изпълнението на своите стратегически цели 
и приоритети и беше ангажирана с изпълнението на следните дейности и инициативи: 
 
Инициативи, целящи утвърждаване на междуетническата толерантност и 
преодоляването на негативните обществени нагласи спрямо ромите: 
 
„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  
 

 
 
През 2019 г. приключи изпълнението на проекта, стартирал в края на 2016 г., 
осъществен 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“ бе 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 по проекта се работеше с 
ученици от ромски произход в горен курс на средни училища в Сопот, Стара Загора, 
София, Стражица и Никола Козлево, чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за 
успешно преминаване на държавните зрелостни изпити. Друг елемент от проекта бе 
насочен към сътрудничество с частни  компании за 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 корпоративната среда в 
България. 
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В рамките на проекта и в партньорство с други НПО и бизнес компании беше 
разработена инициативата „Многообразието работи“, която се превърна в 
пространство за споделяне на опит и идеи по отношение на многообразието в бизнеса. 
През 2019 г. бяха реализирани няколко събития, на които участваха представители на 
над петдесет български и чуждестранни компании, неправителствени организации, 
дипломатически представителства и публични институции.  
 

 
 

Трета среща на инициативата „Многообразието работи“; София, 28 март 2019 г. 
 
Бяха организирани финални събития, в които участие взеха представители на 
български, унгарски и европейски институции, представители на бизнес и 
неправителствени организации, експерти, политици, младежи. Проектът беше 
представен на редица събития на ниво ЕС, организирани от ЕК и Европейския социален 
и икономически комитет – конференции, свързани със заетост на уязвими групи, 
работилници, представяния. Резултатите от проекта бяха представени пред служители 
на Европейската комисия в Брюксел. 
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Заключителна конференция на инициативата „Мост към бизнеса“, София, 13 юни 
2019 г. 

 
 
Аналитичните продукти на проекта са налични на неговата интернет страница и на 
интернет страницата на Институт Отворено Общество – София. 
 
Web:  
„Мост към бизнеса“: http://bridgetobusiness.eu 
„Многообразието работи“: https://diversitypaysoff.eu/ 
 
Facebook: 
„Мост към бизнеса“:  https://www.facebook.com/bridgetobusiness.eu/ 
„Многообразието работи“: https://www.facebook.com/diversitypaysoff/ 
 
Инициативи за изграждане капацитета на ромите за пълноценно участие в 
обществения живот  
 
Програми за стипендии на студенти от ромски произход в български университети  
  
Институт Отворено общество - София си сътрудничи с Roma Education Fund за 
предоставяне на стипендии на младежи от ромски произход. През 2019 година бяха 
обявени две схеми: RMUSP (Roma Memorial University Scholarship Program) and RHSP 
(Roma Health Scholarship Program). В периода април-май 2019 година беше проведена 
информационна кампания за представяне на възможностите за получаване на 
стипендия като чрез проведени срещи в Пазарджик, Сопот, Тетевен, Омуртаг, Монтана 

https://diversitypaysoff.eu/
https://www.facebook.com/bridgetobusiness.eu/
https://www.facebook.com/diversitypaysoff/
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и София бяха достигнати над 150 души в различни населени места. За академичната 
2019-2020 година бяха одобрени 154 стипендианти по схемата RMUSP. В рамите на 
RHSP са одобрени 9 стипендианти. 
 
Програма „Рома“ в сътрудничество с  Програмата за обществено здравеопазване на 
OSFs и Ромския образователен фонд организира и предоставянето на наставническа 
подкрепа на студентите от ромски произход, обучаващи се медицински и здравни 
специалности със стипендии от RHSP.  
 

Международен проект финансиран от Европейската комисия Сума в евро 

„Мост към бизнеса“            176 890 
в това число собствен принос                                            35  378 
 

Здравни стипендии за роми, финансиран от Институт Отворено общество - 
Будапеща 

Сума в 
евро 

Менторски компонент                27 350  
 

Стипендиантски програми, финансирани от Ромски образователен фонд   Сума в евро 

Организиране на програми RMUSP и RHSP                                                                    22 855 
 
 
14. ЗВЕНО ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ 
 
Дизайн на проекти  
 
През 2019 г. Звеното за разработване на проекти работи по подготовката и 
формулирането на проектни идеи и подготовката на документи и оферти за 
осигуряване на финансиране от различни източници във връзка с изпълнението на 
стратегията и постигането на целите на ИООС, както и за осигуряване на устойчивото 
развитие на фондацията в следните основни направления: 

 Звеното подпомогна партньорите от LEUPHANA UNIVERSITAT LUNEBURG и Програма 
Управление на публични политики в  подготовката на проект Precarious Housing in 
Europe. Pushing for innovation in higher education, финансиран от приоритет 
Стратегическо партньорство за висше образование (KA203) на програма Еразъм + 

 Звеното съдейства за подготовката на оферта през 2018 и договорирането през 
2019 г. на проект Roma Early Childhood Inclusion (RECI+) report Bulgaria, поръчано от 
Open Society Institute Foundations, UNICEF и Roma Education Fund 

 Звеното подпомогна Програма Рома при подготовката на предложение за 
финансиране - Bridging Disadvantaged Youth and Business, чиято цел бе 
продължаването на дейностите на програма Мост към бизнеса. 

 
Подпомагане изпълнението и отчитането на проекти  
 
През 2019 година Звеното бе активно въвлечено в подпомагане на изпълнението на 
многогодишни проекти, включително Мост  към бизнеса – инициатива за подобряване 

http://www.bridgetobusiness.eu/


 
 

27 

на достъпа на младежи от ромски произход до заетост в частния сектор в България и 
Унгария, финансиран по Програмата за заетост и социални иновации на Европейския 
съюз  ("EaSI") 2014-2020. Проектът се изпълнява в периода октомври 2016 – септември 
2019 г. като до края на 2019 г. Звеното съдейства и за успешното приключване и 
отчитане на работата.  
 
Други дейности 
 
През годината звеното 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 9001:2015. 
 
 
 
ГЕОРГИ СТОЙЧЕВ 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 
ФОНДАЦИЯ „ИНСТИТУТ ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО – СОФИЯ“ 
 
 
 
 
 
 
 
 


