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1. ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
През 2018 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“.
През 2018 година фондация „Институт Отворено общество - София“ (в партньорство
фондация „Работилница за граждански инициативи“ и фондация „Тръст за социална
алтернатива“) беше ангажирана с подготовката и стартирането на изпълнението на
програма „Фонд Активни граждани“ (Active Citizens Fund) по ФМ на ЕИП. Програмата е
на 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 пролетта на
2018 г. след приключване на необходимите подготвителни дейности Фондация
„Институт Отворено общество - София“ сключи споразумение с Офиса на финансовия
механизъм на ЕИП за изпълнение на функциите на Оператор на фонда на програма
„Фонд Активни граждани“ (Active Citizens Fund) в България. През годината Институт
Отворено общество - София беше ангажиран с принос към организирането на
откриващо събитие по програмата, с разработването на насоки за кандидатстване и
стартирането на Първия конкурс за стратегически проекти по програмата, както и с
провеждането на двустранен семинар и осигуряването на подкрепа за разработването
на съвместни проектни идеи между български граждански организации и организации
от страните донори.
През годината чрез собствени средства и средства от други източници Институт
Отворено общество - София реализира серия от изследователски и оперативни
инициативи, допринасящи за провеждането на информиран обществен дебат относно
демокрацията и правата на човека, върховенството на правото, гражданското участие,
противодействието на езика на омразата и процесите на сближаване в Европейския
съюз, както и за насърчаване на ромското включване. С подкрепа от страна на
Европейската комисия фондацията продължи да работи за подобряване на качеството
на правната помощ в страната и за подобряването на достъпа на образовани младежи
от ромски произход до 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 тази
връзка, наред с управлението на Фонд Активни граждани, през годината Институтът
беше ангажиран и с изпълнението на поръчки с външни възложители главно в сферата
на образованието, включително свързани с актуализирането и поддържането на
Рейтинговата система на висшите училища в България.
Георги Стойчев, Изпълнителен директор
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2. ФИНАНСОВ ПРОФИЛ
І. Приходи
Общият размер на приходите през 2018 година възлиза на 557 хиляди евро срещу 483
хиляди евро през 2017 година.
Приходите от безвъзмездно финансиране
Приходите от безвъзмездно финансиране през 2018 година възлизат на 266 хиляди
евро срещу 310 хиляди евро през 2017 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. Споразумението за изпълнение на програмата беше подписано през пролетта
2018 година. През 2018 година Фондацията е осъществила програмни дейности,
свързани с инициативи за двустранно сътрудничество и регионални инициативи по
Фонда в размер на 14 хиляди евро.
През 2018 година Фондацията е координатор на два международни проекта,
подкрепени от Европейската комисия, като размерът на признатите приходи във
връзка с тяхното изпълнение през 2018 г. възлиза на 144 хиляди евро срещу 123 хиляди
евро през 2017 година.
Размерът на признатите през 2018 година приходи от мрежата фондации „Отворено
общество“ възлиза на 72 хиляди евро срещу 118 хиляди евро през 2017 година.
През 2018 година бяха реализирани програмни дейности, финансирани от други
донори в размер на 36 хиляди евро срещу 47 хиляди евро през 2017 година.
Проекти, финансирани от други донори през 2018 година:
Донор

Ромски образователен фонд

Наименование на проекта

Организиране на схема за
студентски стипендии

Финансиране в
хиляди евро
24

Други донори

12
Общо

36

Стопанска дейност
През 2018 година Фондацията е реализирала приходи от стопанска дейност в размер
на 285 хиляди евро от следните дейности:
Управлението на Фонд Активни граждани по ФМ на ЕИП
219 хиляди евро
Дейности, възложени от Министерство на образованието
47 хиляди евро
Други
19 хиляди евро
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За сравнение, през 2017 година са реализирани приходи от стопанска дейност в размер
на 153 хиляди евро.
Резултат от дейността
През 2018 г. размерът на разходите надхвърля този на приходите с 362 хиляди евро,
като отрицателният резултат се покрива от финансовите резерви на Фондацията. За
сравнение, през 2017 година отрицателният резултат от дейността на Фондацията,
покрит от финансовите резерви на Фондацията, възлиза на 342 хиляди евро.
Нетни активи
В края на 2018 година размерът на нетните активи възлиза на 7 563 хиляди евро срещу
7 925 хиляди евро през 2017 година. Намалението спрямо 2017 година отразява
отрицателния резултат от дейността на Фондацията през 2018 г.
В нетните активи на Фондацията към 31 декември 2018 година фигурират сгради и
терени на стойност 339 хиляди евро и инвестиции в дъщерни дружества на стойност
491 хиляди евро.
Фондацията разполага с офис на ул. “Солунска” № 56 с 35 компютъризирани работни
места и 2 зали за работни срещи.

II. Разходи
През 2018 общият размер на разходите възлиза на 919 хиляди евро срещу 825 хиляди
евро през 2017 година.
Програмни разходи
Обемът на програмните разходи през 2018 година възлиза на обща стойност 397
хиляди евро срещу 467 хиляди евро през 2017 година.
Размер на програмните разходи през периода 2014-2018 г. по програмни области
в хиляди евро:
Програмна област
Фонд Активни граждани
/Програма за подкрепа на
НПО

2018

14

2016
2015
в хиляди евро

2014

42

-426

2 883

6 200

10

-19

26

10

69

72

91

171

268

25

26

30

53

62

46
53

73
23

43
23

38
44

39
31

Извънреден фонд
Програма „Управление и
публични политики“
Програма „Европейски
политики“
Правна програма
Програма „Обществен дебат“

2017
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Програма „Рома“
Образование и Младежки
програми
Други
Общо

234

221

-44
397

467

204

-54

102

155

3

2

3 320

6 767

През 2018 година Фондацията е подкрепила от собствения си резерв програмни
разходи на обща стойност 132 хиляди евро срещу 157 хиляди евро през 2017 година.
Подкрепени проекти
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.

Брой
финансирани
проекти

в това число

Програмна област

Фонд Активни граждани

1

Институт
Отворено
общество София
1

Управление и публични политики

3

3

Европейски политики и
гражданско участие

2

2

Правна програма
Обществен дебат
Рома
Общо

4
3
5
18

Общо

Организации

1
2
3

Подкрепени участия в конференции на стипендианти от ромски
произход и ментори

3
3
3
15
4

За сравнение, през 2017 година са финансирани общо 19 проекта, от които 5 проекта
на партниращи организации и 14 оперативни проекта, реализирани от Институт
Отворено общество - София; подкрепено е участието на ментори и стипендианти в 7
конференции в областта на здравеопазването.
Административните разходи през 2018 г. възлизат на 238 хиляди евро.
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Размерът на разходите за стопанска дейност за 2018 година възлиза на 283 хиляди
евро, реализирана е печалба в размер на 2 хиляди евро.
Във Фондацията през 2018 година са ангажирани 38 човека, вкл. и такива на непълно
работно време. Приравнен към пълно работно време, средно-списъчният персонал на
фондацията е от 24 човека.
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
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3. ФОНД АКТИВНИ ГРАЖАДНИ БЪЛГАРИЯ ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА
ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021

От 2018 г. Фондация „Институт Отворено общество – София“, съвместно с Фондация
„Работилница за граждански инициативи“ и Фондация „Тръст за социална
алтернатива“ е Оператор на фонда на програмата Фонд Активни граждани България по
ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Програмата 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.
Официалното откриване на програма Фонд Активни граждани България се състоя на 7
юли 2018 г. в присъствието на близо 300 представители на граждански организации и
други заинтересовани страни.

Официално откриване на програма Фонд Активни граждани България. На снимката: Томислав Дончев,
вицепремиер на България и Сюр Ларсен, Министерство на външните работи на Норвегия , София, 7 юни 2018 г.,
кино „Люмиер Лидл“
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През 2018 г. бяха разработени системите за управление и контрол на програмата, както
и документите във връзка с конкурсите за проектни предложения; стартира и
официалната страница на Фонда – www.activecitizensfund.bg.
Първият конкурс за стратегически проекти и насоките за подаване на проектни
предложения по схемата за малки инициативи бяха обявени на 23 октомври 2017 г. В
различни градове на страната се проведоха информационни дни и семинари за
подготовка на проектни предложения. Операторът осъществи поредица от насочващи
семинари и уебинари по различни приоритетни за Фонда теми. В информационните
дни и събитията за изграждане на капацитет на организациите-кандидати по Фонда
взеха участие близо 400 души от цялата страна.

Официално откриване на програма Фонд Активни граждани България, София, 7 юни 2018 г., кино „Люмиер Лидл“

Във връзка с обявения Първи конкурс за стратегически проекти се проведе и първият
двустранен семинар, целящ установяването на контакти и изграждането на
партньорства между граждански организации от България и страните донори – около
60 представители на неправителствени организации от България и Норвегия се
включиха в семинара и участваха в оживени дискусии.
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Първи двустранен семинар между представители на граждански организации от България и страните-донори,
София 7 ноември 2018 г.

През ноември-декември 2018 г. Операторът на Фонд Активни граждани България
одобри двадесет и четири заявления за разработване на двустранни проектни
предложения, подадени от организации както от България, така и от Исландия и
Норвегия.

4. ПРОГРАМА “ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ”
Като нова страна-членка на ЕС България споделя редица общи предизвикателства с
останалите страни от петото разширяване в Централна и Източна Европа. Те произтичат
от общата им историческа съдба през втората половина на ХХ век, по-ниското
икономическо развитие в сравнение със старите страни-членки и по-ниското ниво на
интеграция в европейските структури. Съществуват опасения, че като резултат на
икономическите и политически кризи тези различия, както и наследените
предубеждения, може да се задълбочат и да доведат до един по-затворен и
фрагментиран ЕС.
През 2018 г. започна единадесетата 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 постави проблема за „Европа на
няколко скорости“ и опасността България да изостане.
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През 2018 г. България пое Председателството на Съвета на ЕС, което се проведе през
първата половина на 2018 г., като сред основните приоритети бе заложено
активизиране на процеса на присъединяване на страните от Западните Балкани, които
са и непосредствени съседи на страната ни.
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 2018 година:
„Европейски индекс на настигането“ на Програма „Европейски политики“ беше
продължен и през 2018 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.

Индекс на настигането

На 16 май 2018 г. бе публикуван докладът „Try Harder: Findings of the European Catch-Up
Index 2017“, с резултатите от „Индекс на настигането 2017“ (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
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медии. През 2018 г. продължи събирането и анализирането на данни по 47 базови
индикатора за 35 страни за следващото издание на „Индекс на настигането 2018 г.“.

През 2018 г. продължи издаването на серия аналитични материали (policy briefs),
които се утвърдиха като успешен формат. Специалните аналитични материали бяха
публикуваха като поредица в електронен формат на страниците www.osis.bg и
www.osi.bg на български и английски език, като бяха разпространени и в медиите,
социалните мрежи и ел.поща. Беше посветен специален брой на общественото мнение
в България и разширяването на ЕС към Западните Балкани, което беше една от
основните теми на провеждащото се тогава председателство на ЕС от страната ни. Друг
брой бе посветен на общественото мнение и ключови теми на членството на България
в ЕС през последните 10 години.

Друга инициатива на програмата през 2018 г. бе второто издание на „Индекс на
медийната грамотност 2018“ и издаването на доклад на български и английски език
“Търси се здрав разум: Устойчивост към негативните ефекти на „пост-истината“ и
прогнозни показатели за нейното измерване в новия Индекс на медийната грамотност
2018“. Индексът се отнася до измерване на потенциала за устойчивост към постистина, 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 2018 г. беше широко отразено в
България и чужбина и представен на редица форуми, посветени на темата.

През 2018. ръководителят на програма „Европейски политики“ продължи да взема
участие в правителствени и неправителствени инициативи в България и чужбина като
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част от гражданския принос за провеждането на българското председателството на ЕС
през първата половина на 2018 г.

5. ПРОГРАМА “УПРАВЛЕНИЕ И ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ“

Социално-икономически анализи, доклади, обучения и участия в публични събития
През 2018 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 изследването „Кога
Източна Европа ще настигне Западна по доходи?“1, което беше цитирано в редица
медии, включително международни като Bloomberg. Други актуални въпроси бяха
кандидатстването на страната в еврозоната, новият бюджет на ЕС, ефектите от
европейското членство, тенденциите в българската миграция. Анализи за
икономическата политика и състоянието на българската и глобалната икономика бяха
обсъждани на множество дискусии и са публикувани в средствата за масово
осведомяване.
През 2018 г. представители на програмата продължиха да вземат активно участие в
публични дискусии по актуални въпроси на публичните сфери в областта на ранното
детско развитие, образованието и превенцията на преждевременното отпадане от
училище, организирани от институции, организации и мрежи, сред които: МОН, Тръста
за социална алтернатива, УНИЦЕФ, Световната банка, ЦМДТ „Амалипе“, Фондация „За
нашите деца“ и др.
Представители на програмата взеха участие в програма за дистанционно обучение на
граждански организации чрез уебинари, организирана от Програма „Фонд Активни
граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското Икономическо
Пространство.
През 2018 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. Данните бяха използвани
за предварителен анализ на състоянието на ромските домакинства с деца. Анализът ще
стане част от голям доклад за ефекта от политиките за ранното детско развитие върху
ромските деца.
В рамките на договор с Централноевропейския университет продължи участието на
ИОО-София в изготвянето 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 страни от Западна и Южна Европа.

1

Изследването е реализирано съвместно с програма „Европейски политики“
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Ранно учене и ранно детско развитие
През есента на 2018 г. представители на програмата се включиха активно в дейностите
на Работната група за разработване на проект на Стратегия за ранно детско развитие,
определена със заповед от 01.10.2018 г. на министъра на образованието и науката. В
рамките на пленарните заседания и работните подгрупи за структурата, методологията
и съдържанието на стратегията бе използван опитът на екипа на Институт Отворено
общество – София от осъществяването на предходни проекти за ранното детско
развитие като SABER-ECD (в партньорство със Световната банка) и др.
През 2018 г. екипът на програмата завърши и представи проектите на 4-те аналитични
доклада, които да подкрепят застъпнически действия за подобряване на участието на
ромите в услугите за ранно детско развитие в рамките на проекта „Всички заедно за
силно и равно начало“ (в рамките на Програма Paruvipe към OSI-Budapest), с водеща
организация „Свят без граници“, Стара Загора. В докладите е поставен акцент върху
финансовите бариери пред достъпа до предучилищно образование за децата от найуязвимите семейства и са очертани основни предизвикателства пред политиката за
ранно детско развитие и възможности за тяхното преодоляване.
В сферата на ранното учене и ранното детско развитие на екипа на програмата беше
възложено 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.
Докладът ще бъде изготвен до средата на 2019 година.

Дейности в сферата на училищното образование
Чрез експертите на Програма "Управление и публични политики" Институт Отворено
общество – София продължи участието си с позиции и становища като една от
организациите с нестопанска цел, работещи в сферата на образованието и обучението,
част от механизма за наблюдение с право на съвещателен глас в състава на Комитета
за наблюдение на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен
растеж" за програмния период 2014-2020 г. (ОП НОИР). По-конкретно екипът на
програмата взе участие в подготовката на становища по операциите „Активно
приобщаване в системата на предучилищното образование“, „Подкрепа на уязвими
групи за достъп до висше образование – Фаза 1“, “Интегрирани мерки за подобряване
достъпа до образование“ и „Квалификация на педагогическите кадри – Фаза 1”, както и
по процедурни въпроси, свързани с оптимизиране работата на Комитета за
наблюдение. Представителите на програмата участваха в работата на Комитета за
наблюдение на приключващия проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на
способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности,
развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.
През 2018 г. приключиха обученията по договор между Центъра за образователна
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към МОН и Фондация
16

"Институт Отворено общество - София". В рамките на партньорската инициатива екипът
на ИОО-София проведе обучителния курс „Иновативни модели и подходи за превенция
на ранното отпадане от училище“, разработен за целите на българската система на
предучилищното и училищното образование в съответствие с изискванията на Закона
за предучилищното и училищното образование и свързаната с него нормативна база.
Курсът бе насочен към потребностите на педагогическите специалисти в детските
градини и в начален етап на училищното образование. Обученията бяха фокусирани
върху приложни знания и умения, основаващи се и надграждащи върху личния опит и
потребности на участниците в областта на превенцията на преждевременното
отпадане, картографирането и мобилизирането на подкрепа от различни участници в
училищната общност – с акцент върху участието на семействата и общностите и
работата с родителите. Преки бенефициенти бяха 23 образователни медиатори и 95
учители от областите Монтана, Шумен, Русе, Пловдив и Бургас. Почти 90% от
педагогическите специалисти завършиха обучението с удостоверение за два кредита в
съответствие със Закона за предучилищното и училищно образование и Наредба №
12/01.09.2016 г. за статута на професионалното развитие на учителите, директорите на
училища и други педагогически специалисти.
През 2018 г. беше изготвен доклад от оценката на програма „Заедно в час“ – една от
най-големите програми за привличане на учители към сферата на училищното
образование. Оценката на програмата се основава на използването на статистически
методи за сравнителна оценка на добавената стойност и анализ на ефективността на
различни учителски практики. Първата версия на доклада беше добре приета от
възложителя, включително от експерти по оценяване от САЩ. През 2019 г. предстои
преминаването през процедура по рецензиране от преподаватели от холандски и
американски университет и представяне на резултатите пред различни аудитории –
експерти и представители на академичната общност.
През 2018 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. Представителят на ИОО-София е определен от
комисията за външен арбитър по оценяването на иновациите. ИОО-София изготви
анализ на първите две години от прилагането на Програмата за иновации в средното
образование и през декември 2018 г. представи резултатите на голяма конференция за
иновациите в образованието с над 600 участници, организирана от МОН.

17

Боян Захариев, директор на Програма „Управление и публични политики“ пред Националния форум за иновации в
образованието; София, 3 декември 2018 г.

Дейности в сферата на политиките за висшето образование и научните
изследвания
През 2018 г. консорциума, воден ИОО-София, изготви актуализирано годишното
издание на Рейтинговата система на висшите училища в България. Създадената с
участието на ИОО-София, Рейтинговата система се утвърждава все повече като важен
инструмент в сферата на висшето образование и намира признание в престижни
международни академични издания. В публикувания през 2017 година сборник
„Глобалните рейтинги и геополитиката на висшето образование“2 на едно от водещите
академични издателства в света Routledge, българската рейтингова система е
определена като „истински иновативна“ и като първа в света от така наречената „трета
вълна на национални рейтинги“ в глобален план.

2

Hazelkorn, E. (ed.) 2017. Global Rankings and the Geopolitics of Higher Education. Understanding the
influence and impact of rankings on higher education, policy and society. Routledge.
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Официално представяне на данните от Рейтинговата система на висшите училища в България; София, 20
декември 2018 г.

Проектни и експертни дейности съвместно с други програми на ИОО-София
През 2018 г. бяха изготвени и публикувани анализи за доверието в НПО и за
обществените нагласи към НПО, основан на данни от национално представително
изследване на общественото мнение, проведено от Институт Отворено общество –
София през април 2018 г.
През 2018 година Програмата продължи да си сътрудничеше активно с програма Рома
в изпълнението на инициативата „Мост към бизнеса“. Изследователския компонент на
„Мост към бизнеса“ успешно събра данни за участниците в програмата и за специално
създадена контролна група. През 2019 г. предстои публикуването на два доклада за
оценка – единият с фокус върху практиките на бизнеса по наемане на лица от уязвими
групи, а другият – с фокус върху резултатите от „Мост към бизнеса“ върху включените в
програмата ромски младежи.
В рамките на образователния компонент „Дипломирам се – успявам!“ на „Мост към
бизнеса“ през 2018 г. продължи работата за повишаване на мотивацията и
допълнителна подготовка по матуритетнти предмети на 11-класници и 12-класници от
6 партньорски-училища в градовете Сопот, София Професионална гимназия по
текстилни и кожени изделия – гр. София, Стара Загора, Стражица, както и в с. Никола
Козлево. Резултатите на държавните зрелостни изпити показаха, че всички училища са
повишили успеваемостта на своите зрелостници. В четири от партньорските училища
подкрепата продължава и през учебната 2018/2019 година.
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6. ПРАВНА ПРОГРАМА
Правната програма на Институт Отворено общество – София цели прилагането 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.
Върховенство на правото
Програмата извършва периодично наблюдение и оценка на обществените нагласи към
някои от основните ценности на Европейския съюз: демокрация, върховенство на
правото и защита на основните човешки права. Изследването позволява да се
идентифицират рисковете пред практическото приложение на тези ценности в
България и да се оповестяват публично заплахите, пред които те са изправени. През
2018 г. бяха обработени данните от третото национално представително проучване на
общественото мнение по темата. Резултатите са обобщени в доклад „Демокрация и
гражданско участие. Обществените нагласи към демокрацията, върховенството на
правото и правата на човека в България през 2018 г.“, който предстои да бъде
публикуван през първата половина на 2019 година.
Основни човешки права
В края на м. януари 2018 г. приключи изпълнението на 18 месечен проект Подобряване
на достъпа до правна помощ в досъдебната фаза на наказателните производства в
България, финансиран от Европейския съюз по Програма „Правосъдие“ 2014-2020 г.
Проектът беше изпълнен в партньорство между Институт Отворено общество – София,
Националното бюро за правна помощ и с участието на Борда за правна помощ на
Холандия като асоцииран партньор. В рамките на инициативата бяха проведени две
изследвания и беше подготвен проект за стандарти за предоставяне на правна помощ
в досъдебната фаза на наказателните производства, чрез който може да се улесни
работата на Националното бюро за правна помощ и на местните адвокатски съвети при
оценка на качеството на предоставяната правна помощ от служебни адвокати.

Организация

Тема

Национално бюро
за правна помощ

Партньор при реализация на проекта

Сума в евро

2374,46

С цел популяризиране на резултатите от проекта сред професионалната аудитория, на
27.11.2018 г. Правна програма организира съвместно с Центъра за обучение на
адвокати „Кръстю Цончев“ кръгла маса за представяне на един от неговите основни
продукти – брошурата „В помощ на задържания от полицията и на обвиняемия в
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досъдебното производство“. Брошурата разяснява на разбираем език какви са
основните права на обвиняемите и на задържаните във връзка с наказателно
производство и посочва какви минимални действия те могат да очакват от своя
адвокат.

Представяне на брошурата „В помощ на задържания от полицията и на обвиняемия в досъдебното
производство“; София, 27 ноември 2018 г.

През 2018 г. Програмата организира за четвърти пореден път конкурс за студентски
реферати по тема, свързана със защита на основните права на човека. Чрез този
конкурс Програмата се стреми да привлече вниманието на студентите по право към
темата и да даде възможност за развитие на студентски изследвания. През 2018 г.
конкурсът беше посветен на 10-тата годишнина от влизането в сила на Конвенцията на
ООН за правата на хората с увреждания, а рефератите бяха посветени на въпроса
„Проблеми на правния статут на хората с интелектуални затруднения и психосоциални
разстройства в България“. Бяха получени общо осем реферата на студенти от пет
юридически факултети, а наградените разработки бяха на студенти от юридическия
факултет на Пловдивския университет и от Департамент Право на Нов български
университет.
Програмата извършва наблюдение и анализ на заплахите за основните права на
човека, които са свързани с разпространението на речта на омразата в българския
публичен дебат. През 2018 г. бяха събрани данните и обобщени резултатите от
четвърто периодично изследване по темата, което беше публикувано на 14.12.2018 г.
под заглавие „Обществените нагласи към речта на омразата в България през 2018
година“.
Прозрачност и отчетност на институциите
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През втората половина на 2018 г. Програмата започна работа по сравнително-правно
изследване на професионалните профили и процедурите за подбор на главните
прокурори в държавите членки на ЕС. Изследването цели да информира обществения
и експертен дебат в България във връзка с предстоящия избор на нов главен прокурор
на страната, както и да съдейства за подобряване на прозрачността и отчетността на
прокурорската институция. Проектът „Какво (не) знаем за главните прокурори на
държавите членки на ЕС“ е финансиран чрез безвъзмездна помощ от Министерството
на външните работи на Кралство Холандия, а публикацията с резултатите от
изследването ще бъде представена пред експертна публика в началото на 2019 година.
Програмата продължава да събира данни и за периодичното наблюдение и оценка на
обществените разходи за правосъдие и вътрешен ред в рамките на третата фаза на
проект „Цената на правосъдието в България“.

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, което главно се
осъществява чрез провеждането на социологически изследвания за състоянието на
обществените нагласи и тяхното публикуване, включително на платформата
OpenData.bg и на страницата на фондацията.
През 2018 година Програма „Обществен дебат“ подкрепи провеждането на теренно
изследване в България “Обществено мнение и социални нагласи, пролет 2018 г“.
Данните от изследването послужиха за публикуването на серия от аналитични
материали, включително и в партньорство с други програми на института. В рамките на
проект "Демокрация, основни права и гражданско участие 2018 г.“ стартира
подготовката за и публикуването на доклади на български и на английски език с
резултатите от три изследвания на Института: „Доверие в неправителствените
организации в България“, „Обществените нагласи към речта на омразата в България
през 2018 г.“, както и на „Демокрация и гражданско участие. Обществените нагласи
към демокрацията, върховенството на правото и правата на човека в България през
2018 г.“, чието публикуване предстои през 2019 г.. На база на данни от проведените
теренни изследвания в рамките на програмата бяха публикувани и други аналитични
материали, сред които „Демография на четенето на книги в България“. През 2018
година бе подкрепено и публикуването на статия на тема: „From conceptualisation to
measurement of higher education as a common good: Challenges and possibilities” в
списание Higher Education на издателство Springer.
През 2018 година бе изцяло обновена интернет страницата на Институт Отворено
общество – София на адрес osis.bg.
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8. ПРОГРАМА “РОМА “
През 2018 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
Проектът стартира в края на 2016 г. и се осъществява с подкрепата на Програмата за
заетост и социални иновации на Европейския съюз ("EaSI") 2014-2020. Изпълнява се в
партньорство с Централно-европейски университет и фондация „Аутономия“, Унгария.
Целта на „Мост към бизнеса“ е да подпомагане достъпа на млади роми (18-35 години)
със завършено минимум средно образование и успешно положени държавни
зрелостни изпити до позиции за висококвалифициран труд в частния бизнес, които да
съответстват на тяхното образование и квалификация. Успоредно с това по проекта се
работи с ученици от ромски произход в горен курс на средни училища в Сопот, Стара
Загора, София, Стражица и Никола Козлево, предоставяйки допълнителна подкрепа за
успешно преминаване на държавните зрелостни изпити. Друг елемент от проекта е
насочен към сътрудничество с частни компании за създаване на по-благоприятна
среда и прилагане на политики за наемане на персонал, които биха позволили подобър достъп до работни места за квалифицирани роми в корпоративната среда в
България.
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 2018 г. бяха реализирани две събития, на които участваха представители на над
петдесет български и чуждестранни компании, неправителствени организации,
дипломатически представителства и публични институции.
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/
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Първа среща на инициативата „Многообразието работи“. Вдясно на снимката е Н.Пр. Ерик Рубин, посланик на
САЩ в България, който приветства участниците в събитието; София, 11 юни 2018 г.

Организация

Тема

Фондация „ Аутономия“, Унгария Партньор при реализация на проекта
Централно Европейки
Партньор при реализация на проекта
Университет, Унгария

Сума в евро
11 3250.4
56 658.41

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 2018 година бяха
обявени две схеми: RMUSP (Roma Memorial University Scholarship Program) and RHSP
(Roma Health Scholarship Program). В периода април-май 2018 година беше проведена
информационна кампания за представяне на възможностите за получаване на
стипендия като чрез проведени срещи в Пазарджик, Сопот, Тетевен, Омуртаг, Монтана
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и София бяха достигнати над 150 души. За академичната 2918-2019 година бяха
получени 357 кандидатури по схемата RMUSP, от които 171 бяха одобрени.
Кандидатите по RHSP бяха 24, от които 15 бяха одобрени.
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. Студентите и менторите също така имат
възможност да получат финансова подкрепа за участие в тематични медицински
събития – конференции, симпозиуми, семинари и др. През 2018 г. студенти и ментори
участваха в годишната конференция на Европейската асоциация по обществено здраве,
в събития от национално значение и международни специализирани медицински
семинари и симпозиуми.

Студенти и ментори получили подкрепа за участие в здравни
конференции
Диана Милкова Асенова
Мариела Стефанова Камбурова
Момчил Костов Баев
Петър Михайлов Георгиев

Сума в
евро
1 530.43
1 580.00
1 378.00
2 280.00

ГЕОРГИ СТОЙЧЕВ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ФОНДАЦИЯ „ИНСТИТУТ ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО – СОФИЯ“
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