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1. РЕЗЮМЕ 

 

Контекстът, в който фондация „Институт Отворено общество - София“ (наричана по-
нататък за краткост „ИООС“, „Фондацията“ или „Институтът“) оперираше през 2021 
година беше доминиран от здравните и социалните ефекти, свързани с пандемията от 
Ковид-19 и серията национални избори, довели до формирането на ново редовно 
правителство в края на годината.   

В съответствие със своята стратегия ИООС продължи да работи по четири основни 
приоритета:  

- Добро управление  
- Върховенство на правото и права на човека 
- Европейски политики 
- Гражданско участие  

Дейността на Института се осъществяваше чрез следните програми:  

- Програма „Управление и публични политики“  
- Правна програма  
- Програма „Рома“  
- Програма „Европейски политики“  
- Програма „Обществен дебат“  
- Програма „Фонд Активни граждани“ 

През годината фондация „Институт Отворено общество - София“ (в партньорство 
Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Фондация „Тръст за социална 
алтернатива“) продължи да изпълнява ролята на Оператор на фонда на програма 
„Фонд Активни граждани“ (Active Citizens Fund) в България по ФМ на ЕИП 2014-2021. 
Програмата е на обща стойност 16 045 000 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. Дейността на програмата започна през 2018 година и се планира да 
продължи до края на 2024 г. През 2021 г. приключи Вторият конкурс за стратегически 
проекти по програмата, в резултат на който по приоритетите, управлявани от ИООС, бяха 
подкрепени нови 30 стратегически проекта (проекти с подкрепа до 200 000 евро) на 
граждански организации, насочени към подобряване на демократична култура и 
гражданската осведоменост, подкрепа за правата на човека и повишаване на 
ангажираността на гражданите с опазването на околната среда и климатичните 
промени. През годината по управляваните от ИООС приоритети бяха подкрепени и 14 
проекта по Схемата за малки инициативи на програмата (проекти с подкрепа до 10 000 
евро). 
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В рамките на Фонд Активни граждани през годината Институтът продължи изпълнението 
на инициативата „Платформа за генериране на проекти“, която представлява 
специализиран механизъм за предоставяне на безвъзмездна консултантска помощ на 
граждански организации за разработването на проектни предложения, насочени към 
равноправното включване на ромите, с които организациите да кандидатстват пред 
отворени финансиращи програми извън Фонд Активни граждани.  

През годината чрез собствени средства и средства от други донори, Институтът 
реализира серия от изследователски и оперативни инициативи, допринасящи за 
провеждането на информиран обществен дебат относно ценностите на отвореното 
общество, върховенството на правото, правата на човека, равенството между половете, 
медийната грамотност и процесите на сближаване в Европейския съюз, както и за 
насърчаване на гражданския активизъм на местно ниво в Централна и Източна Европа 
във връзка с промените в климата. Институтът продължи да работи и за подобряването 
на достъпа на младежи от ромски произход до висше образование в България. Във 
връзка със социалните  ефекти от разпространението на Ковид-19 Институтът публикува 
резултатите от теренно изследване за ефектите от Ковид-19 върху квартали с 
преобладаващо ромско население в страната и проведе ново изследване за нагласите 
към ваксинацията сред общностите в подобни квартали.  
 
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 
външни възложители предимно в сферата на образованието, включително свързани с 
актуализирането и поддържането на Рейтинговата система на висшите училища в 
България и разработването на Национална карта на висшето образование в Република 
България, която беше приетата с постановление на Министерския съвет и която 
определя насоките на националните политики в сферата на висшето образование.  
 
На фона на въведените противоепидемични мерки заради разпространението на Ковид-
19, екипът на Института продължи да прилага дистанционна форма на работа. 
 
 
 
 
2. ФИНАНСОВ ПРОФИЛ  
  
І. Приходи 
Общият размер на приходите през 2021 година възлизат 4 036 хиляди евро срещу 1 036 
хиляди евро през 2020 година и  4 924 хиляди евро 2019 година. 
 
Приходите от безвъзмездно финансиране 
Приходите от безвъзмездно финансиране през 2021 година възлизат 3 740 хиляди евро 
срещу 581 хиляди евро през 2020 година и 4 475 хиляди евро през 2019 година.  
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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 2021 
година достига 3 240 хиляди евро срещу 408 хиляди евро през 2020 година и 4 191 
хиляди евро през 2019 година. 
  
Размерът на признатите през 2021 година приходи от мрежата фондации „Отворено 
общество“ възлиза на 476 хиляди евро, включително 386 хиляди евро финансиране от  
Фондация за насърчаване на отвореното общество Ню Йорк за реализация на 
стартиралия през 2020 година конкурс „Активизъм на местно ниво за климатична 
справедливост в Централна и Източна Европа“. За сравнение през 2020 година размерът 
на признатите приходи e 138 хиляди евро и 109 хиляди евро през 2019 година.  
 
През  2021 година бяха реализирани програмни дейности финансирани от други донори 
в размер на 24 хиляди евро срещу 35 хиляди евро през 2020 година и 33 хиляди евро 
през 2019 година. 
 
Проекти, финансирани от други донори през 2021 година: 

Донор Наименование на проекта 
Финансиране в 

хиляди евро 

Еразъм + 
проект „PusH - Несигурно жилище 
в Европа“ 

15 

Други донори  9 

  Общо 24 

 
Стопанска дейност 
През 2021 година Фондацията е реализирала приходи от стопанска дейност в размер 
на 296 хиляди евро от следните дейности: 

Управлението на Фонд Активни граждани по ФМ на ЕИП   246 хиляди евро 

Дейности възложени от Министерство на образованието               39 хиляди евро 

Други               11 хиляди евро 

За сравнение през 2020 година са реализирани приходи в размер на 453 хиляди евро и 
439 хиляди евро за 2019 година. 
 
Резултат от дейността 
През 2021 година  размерът на разходите надхвърля този на приходите с 319 хиляди 
евро, като отрицателният резултат се покрива от финансовите резерви на Фондацията.  
За сравнение през 2020 година отрицателният резултат от дейността на Фондацията, 
покрит от финансовите резерви на Фондацията възлиза на 251 хиляди евро и 276 хиляди 
евро през 2019 година. 
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Нетни активи  
В края на 2021 година размерът на нетните активи възлиза на 6 717 хиляди евро срещу  
7 036 хиляди евро през 2020 година и 7 287 хиляди евро през 2019 година. Намалението 
спрямо 2020 година отразява отрицателния резултат от дейността на Фондацията през 
2020 г.  В нетните активи на Фондацията към 31 декември 2021 година фигурират сгради 
и терени на стойност 311  хиляди евро и инвестиции в дъщерни дружества на стойност 
652 хиляди евро.  
 
II. Разходи 
През 2021 година общият размер на разходите възлиза на 4 355 хиляди евро срещу    
1 287 хиляди евро за 2020 година и  5 200 хиляди евро за 2019 година.  
 
Програмни разходи 
Обемът на програмните разходи през 2021 година възлиза на обща стойност 3 886 
хиляди евро срещу  676 хиляди евро през 2020 година и 4 576 хиляди евро за 2019.  
 
 
Размер на програмните разходи през периода 2014-2020 г.  по програмни области  
в хиляди евро: 
 

Програмна област 
2021 2020 2019 2018 2017 

в хиляди евро 

Фонд Активни граждани 
/Програма за подкрепа на НПО 

3 232 408 4 191 14 42 

Извънреден фонд         10 

Управление и публични 
политики 

60 19 34 69 72 

Европейски политики 463 95 46 25 26 

Правна програма 24 34 41 46 73 

Обществен дебат 49 30 25 53 23 

Рома 48 90 239 234 221 

Други       -44   

Общо 3 876 676 4 576 397 467 

 
През 2021 година Фондацията е подкрепила от собствения си резерв програмни разходи 
на обща стойност 146  хиляди евро срещу 94 хиляди евро през 2020 година и 101 хиляди 
евро през 2019 година. 
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Подкрепени проекти  
През 2020 година са финансирани общо 74 проекта, от които 64 проекта на организации 
и 10 проекта, реализирани от Институт Отворено общество - София.  
 

Програмна област 

Брой  
финансирани 

проекти 
в това число 

Общо Организации 
Институт Отворено  
общество - София 

Фонд Активни граждани 45 44 1 

Управление и публични 
политики 

2   2 

Европейски политики и 
гражданско участие 

21  19 2 

Правна програма 1   1 

Обществен дебат 3 1 2 

Рома 2 0 2 

Общо 74 64 10 

 
За сравнение през 2020 година са финансирани общо 33 проекта, от които 23 проекта на 
организации и 10 проекта, реализирани от Институт Отворено общество – София, 
съответно за 2019 година са финансирани общо 73 проекта, от които 60 проекта на 
организации и 13 проекта, реализирани от Институт Отворено общество – София.  
  
Административните разходи през 2021 година възлизат на 173 хиляди евро срещу 160 
хиляди евро през 2020 година и 185 хиляди евро през 2019 година. 
 
Размерът на разходите за стопанска дейност за 2021 година възлизат на 296 хиляди евро 
срещу 451 хиляди евро през 2020 година и 439 хиляди евро през 2019 година.  
 
Във Фондацията през 2021  година са ангажирани 20 човека, към 31 декември 2021 
година списъчният състав е 22 човека.  
 
III. Отчетност и контрол 
Финансовата отчетност се води в съответствие с българското счетоводно 
законодателство, международните стандарти за финансово отчитане, 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 2017 година системата за управление на качеството на Фондация „Институт Отворено 
общество – София“ е сертифицирана по стандарт ISO 9001:2015. 
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3. ФОНД АКТИВНИ ГРАЖАДНИ БЪЛГАРИЯ ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА 
ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО  
 

 

 

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. Програмата „Фонд Активни граждани“ е на обща стойност от 16 045 000 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 правата на човека. 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.  

В хода на 2021 г. и в условията на пандемията от Ковод-19 Фонд Активни граждани 
България продължи да подкрепя изпълнението на общо над 180 проекта на граждански 
организации, регистрирани в обществена полза, включително чрез предоставяне на 
консултации по изпълнението и отчетността на проектите, както и чрез провеждане на 
тематични уебинари за повишаване на капацитета на организациите по определени 
теми и за споделяне на опит.  

През 2021 г. приключи Вторият конкурс за стратегически проекти по програмата, в 
резултат на който по приоритетите, управлявани от ИООС, бяха подкрепени общо 30 
проекти на граждански организации. В допълнение на това през годината по 
управляваните от ИООС приоритети бяха подкрепени и 14 проекта по Схемата за малки 
инициативи. 
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ПОДКРЕПЕНИ ПРОЕКТИ В РАМКИТЕ НА ТЕМАТИЧНИТЕ ПРИОРИТЕТИ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ 

ФОНДАЦИЯ „ИНСТИТУТ ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО – СОФИЯ“   НА ФОНД АКТИВНИ 

ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО 

ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021 

 

ПОДКРЕПЕНИ ПРОЕКТИ ПО  ВТОРИЯ КОНКУРС ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРОЕКТИ  

    

1. Тематичен приоритет „Подобряване на демократичната култура и гражданска 

осведоменост“   

    

Организация Тема 
Сума в 

евро 

 

Асоциация на българските 

градове и региони 

АКТИВНИ ГРАЖДАНИ ЗА ЕНЕРГИЙНО 

НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНИ 
143 297.80 

БГ Бъди активен 
Квартална демокрация в градските 

общности 
159 560.00 

Сдружение "Национална 

мрежа за децата" 

Децата в сърцето на българската 

демокрация 
149 948.60 

Национална католическа 

федерация - Каритас България 

Достъп на възрастните хора (65+) до 

дългосрочни грижи в дома и общността – 

политики и реалност 

117 965.00 

НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Активни граждани за местни и национални 

реформи в здравеопазването 
153 700.00 

Сдружение "Ретина България" 

Споделяй, грижи се, излекувай – 

трансформиране грижите за хората с редки 

болести 

99 586.66 

Фондация "Четиридесет и две" 
Мрежа от платформи за активно 

гражданство 
60 328.10 

АЕЖ България 
Наука и журналистика: заедно срещу 

инфодемията 
91 190.00 

Коалиция за медийна 

грамотност 

Интегрален подход за развитие на 

медийната грамотност на учениците 
79 265.25 

Фондация "РИСКМОНИТОР" 

От репресия към превенция и социална 

интеграция: За реформа на наказателните 

политики и Кодекс на Република България 

116 496.50 

Младежка ЛГБТ Организация 

Действие 

Платформа за активни граждани 

"ЛидерЛандия" 
62 200.00 
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Институт за пазарна 

икономика 

Застъпничество за икономическо 

възстановяване чрез реформи 
48 832.00 

Фондация ДАРИК Какво можем заедно 68 672.80 

Фондация Инфо спейс 
Публичните институции през призмата на 

фактологична проверка 
147 700.00 

Фондация Екатерина 

Каравелова 

Изследване на нуждите и проблемите на 

жените в България 
67 972.00 

Фондация "Български институт 

за правни инициативи" 

ГРАЖДАНСКИ МОНИТОРИНГ НА 

ПУБЛИЧНИТЕ НАЗНАЧЕНИЯ – 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА ДОБРО 

УПРАВЛЕНИЕ 

145 465.50 

 

 

 

2. Тематичен приоритет „Подкрепа за правата на човека“ 
   

Организация Тема 
Сума в 
евро 

 

 

Сдружение "Знание" Ловеч Знания за правата на човека 83 020.89 

Сдружение "Шанс и закрила" Децата за правата на детето 66 852.00 

Фондация "Изящни дела" 
Креативната комуникация в подкрепа на 

правата на човека 
  101 395.00 

Глас-България Гласове на общността 106 215.00 

Сдружение "Дете и 

пространство" 

Детето - субект на своите права: достъп до 

грижа и терапевтична подкрепа 
38 000.47 

Фондация "Джендър 

алтернативи" 
В защита на правата на човека 154 884.80 

Център за правна помощ Глас в 

България 

Ефективна правна помощ за бежанци и 

мигранти в България - продължение 
178 005.00 

Фондация "Ромски свят - 21 век" ... "полека, без злоба, човешки"... 53 745.00 

Фондация "Герои на времето" Младежи-доброволци за правата на човека 106 950.00 

Фондация "Български адвокати 

за правата на човека" 
Академия по права на човека 94 499.78 
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3. Тематичен приоритет „Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на 
околната среда и климатичните промени“ 

   

Организация Тема 
Сума в 
евро 

 

Сдружение Надежда за нас - 

2008 

Образователните еко-общности - 

вдъхновение за еко-активисти 
85 650.00 

Сдружение за изследователски 

практики 

Да си спомним да общуваме: граждани и 

политици в диалог по политиките за 

опазване на околната среда 

135 999.00 

Фондация "Сай Хай" Еко Шампиони 94 601.00 

Фондация Темпо Бъди умен, мисли кръгово 98 527.00 

 

 

ПОДКРЕПЕНИ ПРОЕКТИ ПО  СХЕМАТА ЗА МАЛКИ ИНИЦИАТИВИ 

    

1. Тематичен приоритет „Подобряване на демократичната култура и гражданска 

осведоменост“   

    

Организация Тема 
Сума в 

евро 

Сдружение "Екомисия 21 век" 
Ролята на гражданите в местното 

самоуправление 
6 934.00 

Сдружение "Институт за 

социални изследвания и 

политики" 

Оптимизиране на политики и 

неутрализиране на негативните ефекти от 

Covid - 19 

5 955.60 

МАЙ СЕНЧЪРИ 
Електронни поуки от историята за България 

след COVID-19 
9 998.93     

Фондация ХАЛО 2019 Инициатива за граждански бюджети 6 999.98 

Фондация Антикорупционен 

фонд 

Нарушена легитимност: контролираният и 

купен вот в България, размер и влияние. 
9 987.17 

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА 

ПЕРСОНАЛИЗИРИНА 

МЕДИЦИНА 

Стъпки за реализиране на „Пътна карта за 

интегриране на подхода на 

персонализираната медицина в 

здравеопазването“ 

7597.60 
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Фондация "Приложни 

изследвания и комуникации" 

Насърчаване на иновациите на работното 

място сред малките и средните предприятия 

в България: анализ и препоръки 

9 895.42     

НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
Пациентският отговор срещу COVID-19 9 810.90 

сдружение "Обществен съвет 

по образование - Алтернативна 

Монтана“ 

АДАПТИРАНИ МОДЕЛИ ЗА ДИГИТАЛНО 

ГРАЖДАНСТВО В ЕПИДЕМИЧНА УЧИЛИЩНА 

СРЕДА 

7 156.62 

 

 

 

 

 

 

2. Тематичен приоритет „Подкрепа за правата на човека“ 

   

Организация Тема 
Сума в 
евро 

Сдружение "Здраве без граници" Подкрепени в кризата 9 191.39 

Сдружение "Дете и 

пространство" 

Преодоляване на отчуждението: подкрепа 

за деца на родители, лишени от свобода в 

условията на пандемия 

8 694.31 

Фондация "Български адвокати 

за правата на човека" 

Защита на правата на човека по време на 

пандемия 
9 966.00 

Пробудник 
Има защо! Подкрепа за правото на 

образование и недискриминация 
9 999.00 

 

3. Тематичен приоритет „Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на 
околната среда и климатичните промени“ 

   

Организация Тема 
Сума в 
евро 

Сдружение "Младежки 

приоритети" 

Активни жители за чисто и красиво село 

Бенковски 
9 992.00 
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През 2021 г. ИООС продължи 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. Проектът се изпълнява от екипа на програма „Управление и 
публични политики“ в рамките на Фонд Активни граждани. 

В рамките на Платформата за генериране на проекти бяха постигнати следните 
резултати: 

Брой консултирани проекти в периода 1 януари – 31 декември 2021 г.: 50 

Брой консултирани организации в периода 1 януари – 31 декември 2021 г.: 29 

С помощта от експертите от Платформа за генериране на проекти, през 2021 г. беше 
осигурено финансиране за 9 проекта, насърчаващи ромското включване на национално 
ниво, а също и на организации, работещи в градовете Враца, Пловдив, Монтана, 
Самоков, Дунавци, общ. Видин, Сатовча, Сливен. Консултираните проекти успяха да 
получат финансиране на обща стойност от 1 401 815  евро от ОП НОИР, ОП РЧР, МИГ – 
Лом, Програма "Опазване на околната среда и климатични промени" по ФМ на ЕИП, 
Национален фонд "Култура".   

Проведени бяха и 3 обучения, в които взеха участие 35 представители на 
неправителствени организации. 

 
 
4. ПРОГРАМА “ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ” 
 
 
През 2021 г. започна четиринадесетата 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. 
Пред България продължава да стои дилемата за бъдещето функциониране на ЕС, в това 
число „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 
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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 2021 година: 
 
„Европейски индекс на настигането“ на програма „Европейски политики“ беше 
продължен и през 2021 г. като един от основните проекти на Програмата. Проектът 
регистрира до каква степен страните-членки от Централна и Източна Европа са 
“настигнали” старите страни-членки по отношение на категориите икономика, качество 
на живот, демокрация и добро управление. 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.  
 

 
 

Индекс на настигането (клъстърен анализ) 
 
През 2021 г. продължи събирането и анализирането на данни по 47 базови индикатора 
за 35 страни за следващото издание на „Индекс на настигането 2021 г.“, което ще бъде 
публикувано през 2022 г.. 
 
През 2021 г. продължи издаването на аналитични материали (policy briefs). 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 публикуван анализ посветен на нивата на медийна грамотност 
и отношението към глобалната пандемия от Ковид-19 е ЕС. 
 

http://www.thecatchupindex.eu/
http://www.osis.bg/
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Друга инициатива на програмата през 2021 г. бе следващото годишно издание на 
„Индекс на медийната грамотност“, планирано за публикация през 2021 г. ( 
https://osis.bg/?p=3749 ), което последва изданията от 2017, 2018 и 2019 г. с доклади на 
български и английски език. 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. Докладите, свързани с Индекса, продължиха да бъдат широко 
отразявани в България и чужбина, включително с адаптиран индекс, публикуван от 
базираната в САЩ специализирана организация Media Literacy Now 
https://medialiteracynow.org/a-new-index-shows-that-the-us-scores-low-on-media-literacy-
education/ . През годината индексът беше цитиран в публикации на BBC Future - 
https://osis.bg/?p=4025&lang=en , както и в стратегията на властите в Обединеното 
кралство за борба с дезинформацията  - https://osis.bg/?p=3958&lang=en . 
 
 

През 2021 г. чрез програма „Европейски политики“ ИООС продължи изпълнението на 2-
годишен проект „Развитие на институционален капацитет и регионално коопериране 
на гражданското общество“ („Maintaining institutional capacity and regional civil society 
cooperation”), започнал през 2019 г. и 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).  
 

През юни 2020 г., Програма „Европейски политики“ 
започна мащабен регионален проект Local Climate Justice 
Activism in Central and Eastern Europe („Активизъм на 
местно ниво за климатична справедливост в Централна и 
Източна Европа“), който ще бъде изпълняван до края на 
2022 г. Инициативата се реализира с подкрепата на Open 
Society Foundations (OSFs)  и в сътрудничество с Open 
Society European Network (OSEN), като бе обявен конкурс за 
проекти на граждански организации, които се стремят да 
подкрепят включването на все още изключени групи и 

общности в страните от ЦИЕ в инициативи по темата климатична справедливост.  
 
Темата „климатична справедливост“ свързва човешките права, социалната 
справедливост и общите принципи на равенство с трансформацията на нашите 
икономики за постигане на устойчивост на околната среда. Обхванатите страни са 
България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия 
и Словения. Бяха подадени 109 предложения, които бяха оценени и в началото на 2021 
бяха сключени договори с избраните 19 проекта от 10 страни в региона, които да бъдат 
изпълнявани в периода 2021 - 2022 г. 
 

ПОДКРЕПЕНИ ПРОЕКТИ В РАМКИТЕ НА КОНКУРСА „АКТИВИЗЪМ НА МЕСТНО НИВО ЗА 

КЛИМАТИЧНА СПРАВЕДЛИВОСТ В ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА“ НА ФОНДАЦИЯ 

„ИНСТИТУТ ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО – СОФИЯ“ 

https://osis.bg/?p=3749
https://medialiteracynow.org/a-new-index-shows-that-the-us-scores-low-on-media-literacy-education/
https://medialiteracynow.org/a-new-index-shows-that-the-us-scores-low-on-media-literacy-education/
https://osis.bg/?p=4025&lang=en
https://osis.bg/?p=3958&lang=en
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Име на проекта Водеща кандидат Страна 
Сума  в 
щатски 
долари 

Rural Parliament in Slovakia CLIFF – the CLImate is aFFecting us Slovakia 25 000 

Energiaklub Climate Policy 
Institute and Applied 
Communications Association 

COAL-OUT - Enabling climate justice 
for local citizens in the coal phase-
out process of Heves county, 
Hungary 

Hungary 25 000 

 Traditional Hutsul Association  Green Brigade Romania 21 995 

 Social Foundation Indi Roma 97  
Climate Justice Activism in 
Municipalities Sadovo and Kuklen 
and Chernatica Mountain Bulgaria 

Bulgaria 24 840 

Estonian Roundtable for 
Development Cooperation 
(AKU) 

Boosting up Climate Justice Activism 
in Estonian eastern partnership and 
local native russian speaking 
communities 

Estonia 25 000 

Bulgarian Fund for Women 
 Climate and Gender Justice 
Community Program 

Bulgaria 22 500 

Society for Investigation 
Practices 

Climate action network of small 
agricultural farms for monitoring 
local water and drought 
management in Bulgaria 

Bulgaria 22 144 

PIC - Legal-Informational Centre 
for NGOs  

Climate justice for Anhovo Slovenia 23 215 

CSEMETE Association of Nature 
and Environmental Protection 

Drought- Inland water- Storm 
damage - Climate justice in the 
Southern Great Plain 

Hungary 24 949 

Fundacja Aktywizmu 
Klimatycznego 

Support your local rebellion Poland 24 840 

PAD Foundation for 
Environmental Justice 

Socially inclusive post-industrial 
brownfield rehabilitation - as a tool 
of just green transition in urban 
climate change adaptation process 

Hungary 25 000 

CRIES - Resource Center for 
Ethical and Solidarity based 
Initiatives 

 Community-based participatory air 
quality monitoring in Timișoara, 
Romania 

Romania 20 000 
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Common Thing Foundation 
Just Transition in Silesia through 
model public consultation and 
community organizing 

Poland 24 995 

International Sustainable 
Finance Centre 

Building Financial Literacy & 
Resilience in Communities Impacted 
by Just Transition 

Czech Republic 23 280 

Diversity Development Group 
Localizing the global: empowering 
students to challenge local climate 
injustices 

Lithuania 24 532 

Green Tiger of Estonia 
Mapping local perspectives for the 
Just Transition citizens' assembly in 
North-Eastern Estonia 

Estonia 25 000 

(Lets Do It Foundation) 

 Human and Climate  
Local communities as a part of the 
Citizens' assembly 

Slovakia 24 960 

Nadace Veronica 
 Participatory design for positive 
impact in rural areas 

Czech Republic 17 770 

Udruga Pomalo Children of Neptun  Croatia 24 980 

 
 
 
5. ПРОГРАМА “УПРАВЛЕНИЕ И ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ“ 
 
Социално-икономически анализи, доклади, обучения и участия в публични събития 
 
През 2021 г. екипът на Програма „Управление и публични политики“ продължи 
традиционния мониторинг на икономиката и участие в публичните дебати за 
икономическата и бюджетна политика, включително чрез участие с експертни мнения 
в медиите. Основният фокус през годината остана кризата, предизвикана от 
коронавируса и антикризисните мерки и политиките за икономическо възстановяване. 
Друга основна социално-икономическа тема се превърна инфлацията и растящите цени 
за електроенергия и горива. Старши икономистът на ИООС участва в състава на РГ 31 

"Европейски семестър" към Съвета по европейски въпроси към Министерството на 

финансите. 

 

През 2021 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. В качеството си на участник в работните 
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групи по проект „Нови подходи за генериране на данни за труднодостижими групи от 
населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“ ИОО-София получи 
достъп до данните от единственото по рода си изследване на Националния 
статистически институт (НСИ) и Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA). 
Експерти от ИОО-София взеха участие в работните групи по разработването на общия 
доклад на НСИ и FRA и на тематичните доклади, посветени на децата и на ромските 
общности в България.   

В резултат от проекта за изготвяне на Гражданския мониторингов доклад за 
интеграцията на ромите, ръководен от ЦЕУ, беше подготвена книга, в която една от 
главите е разработена от експерт от ИОО-София. Книгата ще излезе от печат с логото на 
Издателството на ЦЕУ през първото тримесечие на 2022 г. 

Във връзка с проведеното през 2020 г. от ИОО-София теренно проучване на жилищните 
условия на ромите в 6 населени места в Северозападна България със значително ромско 
население, живеещо в обособени квартали и изготвения аналитичен доклад от 
изследването, през 2021 г. партньорството със Световната банка продължи, като 
изследователският екип на ИОО-София предостави консултации при изготвяне на 
превода на доклада на български език. Българската версия на доклада е необходима, 
за да може по-широк кръг от експерти в публичната администрация да използва 
информацията и да участва в процеса на формулиране на политики за подобряване на 
жилищните условия в страната за уязвимите групи с фокус върху ромите.  

 
Ранно учене и ранно детско развитие 
 
През 2021 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. През 2021 г. екипът на ИОО-София продължи систематичното събиране на 
емпирична информация чрез анкетиране на експерти и участници в програмата в 
квартал „Факултета“ в София и квартал Столипиново в град Пловдив. В края на 2021 г. 
беше изготвен на предварителен доклад за осъществимостта и готовността за приемане 
на програмата в българския контекст и необходимостта от евентуалното й адаптиране. 
Обсъждането на доклада с възложителя ще приключи през първото тримесечие на 2022 
г.  
 
 
 
Дейности в сферата на училищното образование 
 
През 2021 г. ИОО-София 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. През пролетта на 2021 година експертите на ИОО-София 
взеха активно участие в оценяването и арбитража на проекти, постъпили в МОН по реда 



 
 

21 

 

на Раздел II. Определяне на иновативни училища, чл. 71 ал. 1 от Наредба № 9/19.08.2016 
г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование. 
Училищата с одобрени проектни предложения бяха добавени към Списъка на 
иновативните училища за учебната 2021/2022 година, приет с Решение № 523 на МС от 
22.07.2021 г.  
 
ИОО-София продължи да представлява групата ЮЛНЦ за обществено полезна 
дейност, работещи в сферата на образованието и обучението, в качеството им на 
наблюдатели в състава на Комитета за наблюдение на ОП НОИР, като през 2021 година 
експерт на програмата бе избран за представител на групата. На заседание на Комитета, 
проведено в края на м. юли 2021 г. представителят на ИОО-София отправи препоръки за 
подобряване съдържанието на новата Програма „Образование“ 2021-2027 – с фокус 
върху необходимостта мерките за разширяване обхвата в предучилищното образование 
и в началния етап на основното образование да не бъдат за сметка на работата с ученици 
в риск от отпадане в гимназиална степен. Поставен бе акцент и върху необходимостта 
програмата да допринесе за задълбочен преглед на теоретичните и емпирични 
параметри на националните външни оценявания, за да се гарантира, че те могат 
надеждно да се ползват за сравнения през годините. В позиции по време на 
заседанията, проведени през месеците юни и ноември 2021 г. представителят на групата 
подчерта необходимостта от подкрепа за устойчиво развитие на образователната 
медиация и от извършване на задълбочени оценки на резултатите от изпълнението на 
ОП НОИР и извличане на насоки за подобрено изпълнение на новата Програма 
Образование“ 2021-2027 и осигуряване на публичност и прозрачност на оценъчните 
доклади. 
 
Дейности в сферата на политиките за висшето образование и научните изследвания 

 
Консорциум „ИОО-С“, воден ИОО-София, актуализира 
данните и подготви изданието на Рейтинговата система 
на висшите училища в България за 2021 година - 
https://rsvu.mon.bg/rsvu4/#/ . Дейностите са изпълняват 
по договор с възложител МОН. Създадената с участието 
на Института Рейтинговата система се утвърждава все 

повече като важен инструмент в сферата на висшето образование и намира признание 
в престижни международни академични издания. Данни от РСВУ се използват в 
стратегически документи и нормативни актове на правителството.  
 
През 2021 г. по поръчка на МОН екип на ИОО-София изготви проект на Национална 
карта на висшето образование в Република България (НКВОРБ). НКВОРБ беше приета с 
Решение № 538 от 22 юли 2021 година на Министерския съвет на РБ1. НКВОРБ е 
създадена на базата на разпоредба в Закона за висшето образование и предстои да бъде 
актуализирана ежегодно. НКВОРБ е инструмент за прозрачно формиране на основани 
на доказателства национални политики за развитие на профилната и териториална 
структура на висшето образование в България. Освен за политиката в сферата на висшето 

                                                 
1 https://www.mon.bg/bg/143  

https://rsvu.mon.bg/rsvu4/#/
https://www.mon.bg/bg/143
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образование, НКВОРБ е ценен източник на информация за създаването на други 
стратегически и програмни документи в сферата на регионалното развитие и пазара на 
труда.  
 
През 2021 г. в рамките на 3-годишния проект „PusH - Несигурно жилище в Европа“, 
финансиран по Програма „Еразъм +“ на ЕС и изпълняван в консорциум с европейски 
университети бяха изработени проекти на две академични помагала в областта на 
неформалните жилища и бездомността. През месец ноември 2021 г. ИОО-София 
организира международна онлайн конференция на тема „Неформални жилища и 
бездомност“, която събра 50 представители на академичната общност, 
правозащитници, изследователи, експерти от неправителствени и международни 
организации от 11 европейски държави. Паралелно с работата по проектните дейности 
с водеща роля на ИОО-София, експретите от програмата взеха активно участие в 
разработването на съдържание по модулите, посветени на жилищните условия на 
мигрантите и лицата, търсещи международно закрила.  
 

Сътрудничество с други програми но ИОО-София 

 

През 2021 г. представители на Програмата участваха в подготовката на методология и 
инструментариум, провеждането на теренно проучване и изработването на 
аналитичен доклад за бариерите пред ваксинирането срещу КОВИД-19 в различни 
ромски общности. Проектът е на програма „Рома“ на ИООС. През месеците май и юни 
2021 г. първият доклад за ефектите от КОВИД-19 в ромските общности бе представен и 
дискутиран в рамките на международната инициатива IFLIRI (the Bulgarian Informal 
Forum for Learning & Innovation for Roma Inclusion) и на съвместна среща на стипендианти 
и ментори по проектите на ТСА „Стипендии за студенти от ромски произход, изучаващи 
здравни специалности“ и „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, 
изучаващи здравни специалности“, подкрепени от Фонд Активни граждани България. 
 

Представители на Програмата продължиха участието си в изпълнението на проект 
„Платформа за генериране на проекти“ в рамките на Фонд Активни граждани 
България. През 2021 г. по проекта бяха консултирани 50 проекта на 29 неправителствени 
организации. За финансиране бяха одобрени нови 9 проекта на обща стойност 1 401 815 
евро. Проведени бяха и 3 обучения по програмата, в които взеха участие 35 
представители на неправителствени организации. 
 
 
 
 
 
5. ПРОГРАМА “РОМА“   
 
През 2021 г. програма „Рома“ продължи с изпълнението на своите стратегически цели и 
приоритети и беше ангажирана с изпълнението на инициативи за изграждане 
капацитета на ромите за пълноценно участие в обществения живот.  
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Програма за предоставяне на стипендии на младежи от ромски произход  
 
През 2021 година продължи дългогодишното сътрудничество с Ромски образователен 
фонд и програмата за Обществено здраве на фондации „Отворено Общество“ за 
предоставяне на стипендии и наставническа подкрепа на младежи от ромски произход.  
  
В рамките на програмата за предоставяне на стипендии на младежи от ромски 
произход, изпълнявана с подкрепа от програмата за Обществено здраве на фондации 
„Отворено общество“ беше организирано и проведено допълващо проучване за 
ефектите от Ковид-19 върху жителите на ромски квартали в България, като фокусът 
беше върху нагласите към ваксините и процесът на ваксинация. Проучването е 
проведено от екип на Институт Отворено общество – София в 5 ромски квартала: кв. 
„Изток“, гр. Кюстендил; кв. „Надежда“, гр. Сливен; кв. „Шести“, гр. Нова Загора, кв. 
„Кошарник“, гр. Монтана и кв. „Свобода“, гр. Мъглиж. Теренното проучване се проведе 
през периода ноември – декември 2021. Предстои публикуването на доклад, планиран 
за началото на 2022 г. 
 
През 2021 година бяха публикувани резултатите от проведено през предходната година 
проучване за ефектите от Ковид-19 върху жителите на някои ромски квартали в 
България,  https://osis.bg/?p=3926 .  Докладът предизвика вниманието на експертната 
общност. Резултатите от него бяха представени и в публикация на германското издание 
Spiegel: https://osis.bg/?p=3944&lang=en   
 
 
 
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 
граждани. Програмата работи в три тематични приоритета: върховенство на правото, 
основни човешки права и прозрачност и отчетност на институциите. 
 
Програмата притежава дългогодишен опит в провеждането на периодични изследвания 
на обществените нагласи в страната спрямо основните ценности на Европейския съюз. 
През 2021 г. Правната програма работи по подготовката на анализ “Обществени нагласи 
към демокрацията, върховенството на правото и основните права през 2021 г.“, който 
е подкрепен по програма „Обществен дебат“ и се осъществява в партньорство с Центъра 
за либерални стратегии. Анализът цели да проследи състоянието и промените в 
нагласите на българските граждани към основните ценности на ЕС и се провежда 
периодично. Предходните доклади по темата, подготвени от Правна програма, бяха 
публикувани съответно за 2015, 2016 и 2018 година. Докладът от изследването през 2021 
година предстои да бъде публикуван в началото на 2022 година. Частични анализи по 
определени въпроси от изследването бяха публикувани през 2021 година, включително 
относно обществените нагласи към демокрацията като най-подходяща форма за 

https://osis.bg/?p=3926
https://osis.bg/?p=3944&lang=en
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управление на България - https://osis.bg/?p=3968; нагласи към основните проблеми в 
страната - https://osis.bg/?p=3971; доверието на младите към институциите - 
https://osis.bg/?p=4019; нагласите към равенството между половете и насилието над 
жени - https://osis.bg/?p=3974.    
 
 
 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 2021 г. Програма „Обществен дебат“, подпомогната от Правна програма започна 
изпълнението на партньорски проект, за провеждане на изследване “Обществени 
нагласи към демокрацията, върховенството на правото и основните права през 2021 
г.“. Проектът се състои в провеждане на национално представително социологическо 
изследване на състоянието и промените в обществените нагласи към демокрацията, 
върховенството на правото и основните права. Изследването на промените се прави 
спрямо състоянието, установено в предишните изследвания на Институт Отворено 
Общество – София по тези теми. Събраните данни ще послужат за подготовка на 
информационни и аналитични материали, включително на анализ “Обществени нагласи 
към демокрацията, върховенството на правото и основните права през 2021 г.“, който 
ще бъде публикуван на български и английски език в началото на 2022 г, както и за 
проследяване и отчитане на промените в средата по теми, с които Институтът е 
ангажиран. Изследването се реализира като съвместен партньорски проект с Център за 
либерални стратегии. През 2021 г. беше подготвен въпросник за изследването, беше 
възложена и осъществена теренната работа и беше извършена статистическа обработка 
на данните. В рамките на годината бяха публикувани предварителни анализи по част от 
данните обхванати от въпросника. Анализите бяха публикувани в рубриката „Факти и 
данни“ на страницата на ИООС в интернет https://osis.bg/?page_id=229 . Публикуваните 
данни бяха цитирани от редица медии, вкл. „Дневник“, „24 часа“, Mediapool, DW и др.   
Предстои публикуване на цялостен доклад от изследването, както и качване на данните 
от изследването за ползване от изследователи в поддържаната от програмата 
платформа http://opendata.bg/ 
  
Програмата подкрепи реализирането на фотоизложба с фотографии на деца от с. 
Петревене, участници в  проект „Покрив е небето“, подкрепен от Национален фонд 
„Култура“. Фотоизложбата се осъществява от „Б ПЛЮС ФИЛМ“ ЕООД в партньорство със 
сдружение „Знание“ – Ловеч и Читалище „Иван Стефанов 1918 г.“. 
 
 

https://osis.bg/?p=3968
https://osis.bg/?p=3971
https://osis.bg/?p=4019
https://osis.bg/?p=3974
https://osis.bg/?page_id=229
http://opendata.bg/
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През 2021 г. във връзка с 30-годишнината от създаването на Институт Отворено общество 
– София по Програма „Обществен дебат“ продължи изпълнението на вътрешен проект 
„Отвореното общество и неговите врагове: 30 години след падането на Берлинската 
стена“, в рамките на който се осъществява безплатното предоставяне на книгата на 
Карл Попър „Отвореното общество и неговите врагове“ (издадена  през 2020 г. от  
издателство Сиела) на библиотеки, образователни институции, неправителствени 
организации и др. - https://osis.bg/?p=3706.   
 

 
 

ГЕОРГИ СТОЙЧЕВ     
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 
ФОНДАЦИЯ „ИНСТИТУТ ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО -  СОФИЯ“ 

 

https://osis.bg/?p=3706
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