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BALKAN ASSIST ASSOCIATION, Bulgaria 

The WSCP programme was an important and essential part of our strategy for local 

action. As already mentioned, we worked hard to prepare for and promote the 

programme. With developed criteria for participation and through the competition we 

organised we were able to select deserving and highly motivated participants from 

different political parties (20 participants from 11 political parties), and through the 

programme that we put together and implemented we actually improved their capacity 

and motivation to participate in political life. 

The programme consisted of three parts: 

1) General - A one-week training for the 20 participants, which we organised in the 

period 10 - 14.02.2014, with the help of the Bulgarian School of Politics and 

featuring some of the most prominent Bulgarian experts - political scientists, 

sociologists, psychologists, PR experts, economists, journalists, etc. Through this 

general part, participants gained insight about the nature and development of 

political parties, the electoral law and practice, political processes and public 

opinion, civil society organizations and movements, new media and social 

networks, the types of policy documents and public speaking, EU institutions, the 

specificity of the European elections, the EU budget and main policies of the EU, 

EU funds in the next programming period, etc. In the process, participants 

improved their skills of teamwork, group problem-solving, preparation of policy 

documents, TV and radio appearances, etc.  

2) The specialised part consisted of two two-day training 
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events (in groups) which took place between 20 -22 March 2014, during which 

participants were offered specialised training in public speaking, communication 

with the media, building partnerships and coalitions at the local level, etc. 

3) The individual part/coaching was held from February to May, 2014, with 

certified experts; an individual programme was developed for each participant 

depending on her specific needs and interests (to improve leadership skills and 

acquire more self-confidence); on this basis, an average of five individual 

sessions were held with each participant. 

1. The participants 

As already mentioned, the programme participants were 20 young women from 11 

political parties and 9 different regions of the country.  

Here is a brief presentation of the participants: 

 name political party telephone 

number 

email address 

1 Albena Dimcheva Palpurina, Sofia 

Partner in "Targ.BG" Ltd. 

DSB 

(Democrats 

for a Strong 

Bulgaria) 

0888 904 967 palpurina@gmail.com  

mailto:palpurina@gmail.com
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2 Antoaneta Vladimirova Bozhikova, Sofia 

Legal Adviser, Technical University 

Social 

Democrats 

0885 944 312 a_bozhikova@yahoo.co

m  

3 Vasvie Bayramalieva Mehmedova, 

Peshtera 

Teacher of Bulgarian and German  

DPS 

(Movement 

for Rights and 

Freedoms) 

0893 443 880 wmehmedova@gmail.c

om 

 mehm.v@abv.bg  

4 Daniela Todorova Vezieva, Rousse 

Head of Department at the Regional 

Inspectorate of Education  

Movement 

"Bulgaria of 

the Citizens" 

0886 326 232 

082 85 52 94 

d.vezieva@rio-ruse.org  

5 Daniela Vladimirova Saveklieva, 

Blagoevgrad 

Member of Parliament in the 42th  National 

Assembly 

GERB 

(Citizens for 

European 

Development 

of Bulgaria) 

0898 700 957 

0884 800 248 

dsaveklieva@gmail.com  

mailto:a_bozhikova@yahoo.com
mailto:a_bozhikova@yahoo.com
mailto:wmehmedova@gmail.com
mailto:wmehmedova@gmail.com
mailto:mehm.v@abv.bg
mailto:d.vezieva@rio-ruse.org
mailto:dsaveklieva@gmail.com
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6 Elena Krasimirova Nikolova, Sofia 

Expert, "Programmes and Projects", the 

Atlantic Club - Bulgaria  

NDSV 

(National 

Movement for 

Stability and 

Progress 

0879 146 056 elena.krnikolova@gmail

.com  

7 Emne Musa Osman, Shoumen 

Teacher of Mathematics, United Children's 

Complex  

DPS 

(Movement 

for Rights and 

Freedoms) 

0889 755 626 

0896 885 805 

054 979 747 

emne_osman@abv.bg  

8 Iva Evgenieva Yordanova, Sofia 

Chair of the Supervisory Board of the 

Political Party Movement "Bulgaria of the 

Citizens" 

Movement 

"Bulgaria of 

the Citizens" 

0884 723 077 iv_iordan@yahoo.com  

9 Yonka Nikolova Yanakieva, Pomorie 

Manager of Regional Information Centre  

GERB 

(Citizens for 

European 

Development 

of Bulgaria) 

0899 861 416 y.yanakieva@gmail.com  

mailto:elena.krnikolova@gmail.com
mailto:elena.krnikolova@gmail.com
mailto:emne_osman@abv.bg
mailto:iv_iordan@yahoo.com
mailto:y.yanakieva@gmail.com
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1

0 

Kalina Todorova Pavlova, Varna 

Architect, Freelance 

Greens 

(Zelenite) 

0889 229 006 kalina_miteva@yahoo.c

om  

1

1 

Maria Yosifova Gieva, Rakovsky 

Executive Director of the Association "MIG 

- Rakovsky" 

GERB 

(Citizens for 

European 

Development 

of Bulgaria) 

0885 995 010 mariya.gieva@gmail.co

m  

1

2 

Maria Georgieva Gurkova, Sofia 

Expert, National Council of the BSP 

BSP 

(Bulgarian 

Socialist 

Party) 

0884 501 106 mgurkova@abv.bg  

1

3 

Maria Dimitrova Micheva, Sofia 

PR consultant  

Movement 21 0898 310 453 m.micheva@gmail.com  

1

4 

Milena Yordankina Machkanova, Pirdop 

Director of the Home for Children Deprived 

of Parental Care 

VMRO 0888 465 398 mln@mail.bg  

mailto:kalina_miteva@yahoo.com
mailto:kalina_miteva@yahoo.com
mailto:mariya.gieva@gmail.com
mailto:mariya.gieva@gmail.com
mailto:mgurkova@abv.bg
mailto:m.micheva@gmail.com
mailto:mln@mail.bg
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1

5 

Milena Yaneva Kurtova-Radeva, Aytos 

Senior English Teacher  

BSP 

(Bulgarian 

Socialist 

Party) 

0887 575 898 

556 283 19 

milena_qneva@abv.bg  

1

6 

Myuyesser Hasan Solak, Sofia 

Chief Coordinator, consulting firm 

"Universum" BG 

National Party 

for Freedom 

and Dignity 

0888 465 186 mussito@gmail.com  

1

7 

Petya Vassileva Gencheva, Sofia 

Senior Expert at the Institute of Defense, 

Ministry of Defense 

GERB 

(Citizens for 

European 

Development 

of Bulgaria) 

0893 790 114 

office 92 21 

847 

p_gencheva@abv.bg  

1

8 

Svetlana Hristova Markova, Sofia 

Personal Development Consultant  

BSP 

(Bulgarian 

Socialist 

Party) 

0889 917 909 svetalka@gmail.com  

mailto:milena_qneva@abv.bg
mailto:mussito@gmail.com
mailto:p_gencheva@abv.bg
mailto:svetalka@gmail.com
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1

9 

Sebahat Mehmet Mehmet, Chernoochene 

General Practitioner  

DPS 

(Movement 

for Rights and 

Freedoms) 

0887 302 973 sebahat31@abv.bg  

2

0 

Cvetelina Petrova Marinova, Sofia 

Attorney-at-law 

Greens 

(Zelenite) 

0894 450 874 tsmarinova@yahoo.com  

 

 

 

 

 

mailto:sebahat31@abv.bg
mailto:tsmarinova@yahoo.com
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Management/ Ruling Skills – 
training programme for women – political leaders 

 
10-14 February, 2014, Sofia 

 
Knowledge: political parties (PPs) – origin and development, electoral legislation and 
practices, political processes and public opinion, citizens organizations and movements, new 
media and social networks, political documents and public speaking, EU institutions, 
specificity of EU elections, EU budget and major EU policies, EU funds of new programming 
period  
Skills: team work skills, skills for group problem solving, skills for preparation of political 
documents, skills for participation in radio and TV programmes    

 

Information Package 
- Bulgarian Political Party System 
- Left – Centre – Right  
- Division of Power 
- Public Policies at National Level 
- Basic Statistics for the EU 
- EU Origin and Enlargement 
- The Four Freedoms of Movement – of People, Goods, Capital and Services 
- Key EU Institutions – EC, CoE, EP, CoR, ECB, CoA 
- European Political Parties – PES, EPP, ALDE, conservatives, greens 

 
 

10 Feb 2014 / Monday 
 
 

14:30– 14:45 Opening of the training, presentation of the project and Training 
Programme 
Slaveia Hristova, Executive Director of Balkan Assist Association,  
Dr. Irina Aleksieva, Executive Director of the Bulgarian School of 
Politics “Dimitry Panitza” 

14:45 – 15:15   Entry Test 
 
15:15 – 15:30  Coffee Break 
 
15:30 – 16:30  Work Group 

Moderator’s Team:  
Reneta Veneva 
Mariyana Georgieva 

 
16:30 – 16:45  Work in plenary 



 2 

 

Panel 1  Politicians and Citizens 
 
16:45 – 17:15  PP’s functioning and financing. Centre – Left – Right. Law on PPs 
   Antoniy Todorov, PhD 
 
17:15 – 17:45  Q&A 
 
 

11 Feb 2014 / Tuesday 
 
 
09:00 – 9:30 Elections and electoral practices. Electoral Code. 
 Dimitar Dimitrov 
 
9:30 – 10:00 Q&A  
 
10:00– 11:00 Work Group – training task – group problem solving 
 
11:00 – 11:30 Summary of the work group results and feedback 
 
11:30 – 11:45 Coffee Break 
 
11:45 – 12:15  Politics and public opinion. Interpreting the sociological surveys  
   data. 
 Boriana Dimitrova, PhD 
12:15 – 12:45  Q&A 
 
12:45 – 14:00  Lunch 
 
14:00 – 15:00               Work Group – training task –  interpreting sociological data 

   
15:00 – 15:30  Summary of the work group results and feedback 
 
15:30 – 15:45 Coffee Break 
 
15:45 – 16:15  Women in politics – where are we? 
   Genoveva Tisheva 
 
16:15 – 16:45 Q&A 
 
 

12 Feb 2014 / Wednesday 
 

Panel 2   Effective Speaking and Persuasive Communication 
 



 3 

9:00 – 9:30   Successful models for political speaking. How to write a political 
   speech 
    Prof. Ivanka Mavrodieva 
 
9:30 – 10:00  Q&A 
 
10:00 – 10:15  Coffee Break 
 
10:15 – 11:15  Work Group – training task –  presenting political speeches 
 
11:15 – 11:45 Summary of the work group results and feedback 
 
11:45 – 12:15 EU political process or how to make politics in Europe 
  Ingrid Shikova 
 
12:15 – 12:45  Q&A 
 
12:45 – 14:00  Lunch 
 

Panel 3   Europe – Presence and Future 
 
14:00 – 15:00 Work Group – training task –  writing of a motivated statement 
 
15:00 – 15:30  Summary of the work group results  
 
15:30 – 16:00  CoR’s role for the EU decision-making  
   Krassimir Mirev  
 
16:00 – 16:30  Q&A 
 
16:30 – 16:45  Coffee Break 
 
16:45 – 17:15  European political families 
   Vladimir Shopov/ Liubov Panayotova 
17:15 – 17:45  Q&A 
 
 

13 Feb 2014 / Thursday 
 

Panel 4  Bulgaria’s Long-term Strategies  
     
9:30 – 10:00  EU Budget – aims and priorities 
   Marinela Petrova 
 
10:00 – 10:30 Q&A 
 
10:30 – 11:30  Work Group – training task – leadership and team work 



 4 

    
11:30 – 12:00  EU funds and the new programming period. What Bulgaria managed 
   to contract until 2020?   
 Zinaida Zlatanova/ 
 Tomislav Donchev 
 
12:30  - 13:00  Q&A 
 
13:00 – 14:00  Lunch 
 

Panel 5  The Fourth Power 
 
14:00 – 15:00 Specificity of the debate on TV and radio 
 Kiril Valchev 
 Svetla Petrova 
 
15:00 – 15:30  Q&A 
 
15:30 – 16:30 Work Group – preparation for a radio debate 
 
16:30 – 17:00  Simulation of “The Week” TV show – a debate on the topic For or  
   Against the Refugees  
 
17:00 – 17:30  Feedback   
 

14 Feb 2014 / Friday 
 
Till 9:30 Breakfast and leaving of the rooms 
 
9:30 – 11:00 Closing of the slam groups 
 Test filling 
 Moderator’s Team 
 

Panel 6  Europe and the Elections  
 

11:00 – 11:30 Pre-election campaigns – specificity of the campaigns for national and 
EU elections 

 Arman Babikyan 
 
11:30  - 12:00  Q&A 
 
12:00 – 12:30  Closing of the training and filling feedback survey cards 



 

 

Проект "Повече жени в европейската политика - повече жени през 2014 г.", 
финансиран от  Програма „Основни права и гражданство” на ЕС (2007 – 2013 г.) 

 
 

Управленски умения – 
програма за обучение на жени-политически лидери 

                                                    
10-14 февруари, хотел „Форум“, София 

 

10 февруари 2014 / понеделник 
 
 

14:30– 14:45 Откриване на курса, представяне на проекта и на програмата на курса 
Славея Христова, изпълнителен директор, заместник-председател на 
Управителния съвет, Болкан Aсист 
Д-р Ирина Алексиева, изпълнителен директор на Българското училище 
за политика „Димитър Паница” 
 

14:45 – 15:15   Провеждане на входен тест 
 
15:15 – 15:30  Кафе пауза 
 
15:30 – 16:30  Работа по групи 

Модераторски екип:  
Ренета Венева 
Марияна Георгиева 

 
16:30 – 16:45  Работа в голяма зала 
 

Панел 1  Политици и граждани 
   Модератор: Даниела Симеонова, програмен директор, Българско 

училище за политика „Димитър Паница“ 
 
16:45 – 17:15  Как функционират и се финансират партиите? Център – ляво –  
   дясно. Закон за политическите партии.  
   Проф. Антоний Тодоров, преподавател НБУ 
 
17:15 – 17:45  Въпроси и отговори 
 

 
 

Програмата се осъществява от Сдружение „Болкан Асист” със специалното 
съдействие на Българското училище за политика „Димитър Паница” 



11 февруари 2014 / вторник 
 
 
09:00 – 9:30 Избори и избирателни практики.  Законодателни норми, насърчаващи 

равното парламентарно представителство на двата пола. 
 Димитър Димитров, преподавател СУ „Климент Охридски“ 
 
9:30 – 10:00 Въпроси и отговори  
 
10:00– 11:00 Работа по групи – обучителна задача – групово решаване на проблем 
 
11:00 – 11:25 Представяне на работата по групи и обратна връзка 
 
11:25 – 11:45 Кафе-пауза 
 
11:45 – 12:15  Политика и обществено мнение. Как да четем 
   данните от социологически проучвания. 

Доц. Боряна Димитрова, управляващ съдружник „Алфа Рисърч“ 
 
12:15 – 12:45  Въпроси и отговори 
 
12:45 – 14:00  Обяд 
 
14:00 – 15:30               Работа в малки групи– обучителна задача – четене на 

социологически данни 
   

15:30 – 15:55  Представяне на работата по групи и обратна връзка  
 
15:55 – 16:15 Кафе-пауза 
 
16:15 – 18:15  Жените в политиката – къде сме ние? - дискусия 

Модератор: Славея Христова, изпълнителен директор, заместник-
председател на Управителния съвет, Болкан асист 

 
Геновева Тишева, Български център за джендър изследвания 
Таня Кметова, Център за изследвания и политики за жените 
Станимира Хаджимитова, Български фонд за жените 

 
 

12 февруари 2014 / сряда 
 

Панел 2   Публично говорене и убеждаваща комуникация 
   Модератор: Мартина Костова, програмен координатор, 

Българско училище за политика „Димитър Паница“ 
 
9:00 – 9:30   Успешни модели за политическо говорене. Как се пише 

 политическа реч 
  Проф. Иванка Мавродиева, преподавател СУ „Климент  Охридски“ 
 
9:30 – 10:00  Въпроси и отговори 



10:00 – 10:20  Кафе-пауза 
 
10:20 – 11:40  Работа в малки групи – обучителна задача – подготовка и  
   произнасяне на политическа реч 
 
11:40 – 12:00 Представяне на работата по групите  и обратна връзка 
 

Панел 3   Европа – настояще и бъдеще 
   Модератор: Даниела Симеонова, програмен директор, Българско 

училище за политика „Димитър Паница“ 
 
12:00 – 12:30 Политическият процес в ЕС или как се прави политика в Европа 
  Проф. д-р Ингрид Шикова, преподавател СУ „Климент Охридски“ 
 
12:30 – 13:00  Въпроси и отговори 
 
13:00 – 14:00  Обяд 
 
14:00 – 15:20  Работа в малки групи – обучителна задача – писане на     обосновано 

становище 
 
15:20 – 15:40  Представяне на работата по групи 
 
15:40 – 16:00  Кафе пауза 
 
16:00 – 16:30  Европейските политически семейства 
   Владимир Шопов 
 
16:30 – 17:00  Въпроси и отговори 
 
 

13 февруари 2014 / четвъртък 

    
9:00 – 9:30  Бюджетът на Европейския съюз – цели и приоритети 
   Маринела Петрова, директор на дирекция „Икономическа и 

финансова политика“, Министерство на финансите 
 
9:30 – 10:00 Въпроси и отговори 
 
10:00 – 11:30  Работа в малки групи – обучителна задача – дърво на решенията 
    
11:30 – 11:45  Кафе пауза 
 

Панел 4  България в ЕС 

   Модератор: Мартина Костова, програмен координатор, 
Българско училище за политика „Димитър Паница“ 

 
11:45 – 12:15  Еврофондовете и новият програмен период. Какво договоря 

България до 2020 година?   



 Милица Йорданова, съветник по еврофондовете в кабинета на 
вицепремиера Зинаида Златанова 

  
12:15  - 12:45  Въпроси и отговори 
 
12:45  – 14:00  Обяд 
 

Панел 5  Европа и изборите 
    
14:00 – 14:30 Предизборните кампании – специфика на кампаниите за национални 

и европейски избори 
 Петко Георгиев, директор „Промедиа“ 
  
14:30 – 15:00  Въпроси и отговори 
 
15:00 – 16:15 Работа в малки групи – обучителна задача – подготовка на кампания 
 
16:15 – 16:30  Кафе-пауза 
 
16:30 – 17:00  Представяне на работата по групите и обратна връзка 
 
 

14 февруари 2014 / петък 
До 8:45 Закуска и освобождаване на стаите 
 

Панел 6 Политици и медии  

Модератор: Даниела Симеонова, програмен директор, Българско 
училище за политика „Димитър Паница“ 

 
8:45 – 9:15 Специфика на дебата по радиото  
 Кирил Вълчев, водещ, Дарик радио 
 
9:15  - 10:00 Работа в малки групи – обучителна задача - подготовка за радиодебат 
 
10:00 – 10:25  Симулация на радиодебат  
 
10:25– 10:45  Обратна връзка 
 
10:45 – 11:00  Кафе-пауза   
 
11:00 – 12:00  Закриване на малките групи 
 Попълване на тестове 
 Екип от модератори 
 
12:00 – 12:30  Закриване на курса, заключителни думи от всички участници и 

попълване на анкетни карти за обратна връзка  
 

12:30 – 13:00  Връчване на сертификати от обучението 



 

 
Проект "Повече жени в европейската политика - повече жени през 2014 г.", 

финансиран от  Програма „Основни права и гражданство” на ЕС (2007 – 2013 г.) 
 

 

 
 

Управленски умения - 
 
програма за обучение на жени-
политически лидери 
 
 
 
 
 
 
 
10 - 14 февруари 2014 г., гр. София 
 

 
 

Програмата се осъществява от Сдружение „Болкан Асист” със специалното 
съдействие на Българското училище за политика „Димитър Паница” 
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Програма на курса 
 
10 февруари 2014 / понеделник 
 
14:30– 14:45 Откриване на курса, представяне на проекта и на програмата на 

курса 
Славея Христова, изпълнителен директор, заместник-председател 
на Управителния съвет, Болкан асист 
Д-р Ирина Алексиева, изпълнителен директор на Българското 
училище за политика „Димитър Паница” 
 

14:45 – 15:15   Провеждане на входен тест 
 
15:15 – 15:30  Кафе пауза 
 
15:30 – 16:30  Работа по групи 

Модераторски екип:  
Ренета Венева 
Марияна Георгиева 

 
16:30 – 16:45  Работа в голяма зала 
 
Панел 1  Политици и граждани 
   Модератор: Даниела Симеонова, програмен директор, Българско 

училище за политика „Димитър Паница“ 
 
16:45 – 17:15  Как функционират и се финансират партиите? Център – ляво –  
   дясно. Закон за политическите партии.  
   Проф. Антоний Тодоров, преподавател НБУ 
 
17:15 – 17:45  Въпроси и отговори 
 
 
11 февруари 2014 / вторник 
 
09:00 – 9:30 Избори и избирателни практики.  Законодателни норми, 

насърчаващи равното парламентарно представителство на двата 
пола. 

 Димитър Димитров, преподавател СУ „Климент Охридски“ 
 
9:30 – 10:00 Въпроси и отговори  
 
10:00– 11:00 Работа по групи – обучителна задача – групово решаване на 

проблем 
 
11:00 – 11:25 Представяне на работата по групи и обратна връзка 
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11:25 – 11:45 Кафе-пауза 
 
11:45 – 12:15  Политика и обществено мнение. Как да четем 
   данните от социологически проучвания. 

Доц. Боряна Димитрова, управляващ съдружник „Алфа Рисърч“ 
 
12:15 – 12:45  Въпроси и отговори 
 
12:45 – 14:00  Обяд 
 
14:00 – 15:30               Работа в малки групи– обучителна задача – четене на 

социологически данни 
   

15:30 – 15:55  Представяне на работата по групи и обратна връзка  
 
15:55 – 16:15 Кафе-пауза 
 
16:15 – 18:15  Жените в политиката – къде сме ние? - дискусия 

Модератор: Славея Христова, изпълнителен директор, заместник-
председател на Управителния съвет, Болкан асист 

 
Геновева Тишева, Български център за джендър изследвания 
Таня Кметова, Център за изследвания и политики за жените 
Станимира Хаджимитова, Български фонд за жените 

 
 
12 февруари 2014 / сряда 
 
Панел 2   Публично говорене и убеждаваща комуникация 
   Модератор: Мартина Костова, програмен координатор, 

Българско училище за политика „Димитър Паница“ 
 
9:00 – 9:30   Успешни модели за политическо говорене. Как се пише 

 политическа реч 
  Проф. Иванка Мавродиева, преподавател СУ „Климент  

Охридски“ 
 
9:30 – 10:00  Въпроси и отговори 
 
10:00 – 10:20  Кафе-пауза 
 
10:20 – 11:35  Работа в малки групи – обучителна задача – подготовка и  
   произнасяне на политическа реч 
 
11:35 – 12:00 Представяне на работата по групите  и обратна връзка 
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Панел 3   Европа – настояще и бъдеще 
   Модератор: Даниела Симеонова, програмен директор, Българско 

училище за политика „Димитър Паница“ 
 
12:00 – 12:30 Политическият процес в ЕС или как се прави политика в Европа 
  Проф. д-р Ингрид Шикова, преподавател СУ „Климент 

Охридски“ 
 
12:30 – 13:00  Въпроси и отговори 
 
13:00 – 14:00  Обяд 
 
14:00 – 15:20  Работа в малки групи – обучителна задача – писане на     

обосновано становище 
 
15:20 – 15:40  Представяне на работата по групи 
 
15:40 – 16:00  Кафе пауза 
 
16:00 – 16:30  Европейските политически семейства 
   Владимир Шопов 
 
16:30 – 17:00  Въпроси и отговори 
 
 
13 февруари 2014 / четвъртък 
    
9:00 – 9:30  Бюджетът на Европейския съюз – цели и приоритети 
   Маринела Петрова, директор на дирекция „Икономическа и 

финансова политика“, Министерство на финансите 
 
9:30 – 10:00 Въпроси и отговори 
 
10:00 – 11:30  Работа в малки групи – обучителна задача – дърво на решенията 
    
11:30 – 11:50  Кафе пауза 
 
Панел 4  България в ЕС 
   Модератор: Мартина Костова, програмен координатор, 

Българско училище за политика „Димитър Паница“ 
 
11:50 – 12:20  Еврофондовете и новият програмен период. Какво договоря 

България до 2020 година?   
 Милица Йорданова, съветник по еврофондовете в кабинета на 

вицепремиера Зинаида Златанова 
  
12:20  - 12:50  Въпроси и отговори 
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12:50  – 14:00  Обяд 
 
Панел 5  Европа и изборите 
    
14:00 – 14:30 Предизборните кампании – специфика на кампаниите за 

национални и европейски избори 
 Петко Георгиев, директор „Промедиа“ 
  
14:30 – 15:00  Въпроси и отговори 
 
15:00 – 16:15 Работа в малки групи – обучителна задача – подготовка на 

кампания 
 
16:15 – 16:35  Кафе-пауза 
 
16:35 – 17:00  Представяне на работата по групите и обратна връзка 
 
 
14 февруари 2014 / петък 
 
До 8:45 Закуска и освобождаване на стаите 
 
Панел 6 Политици и медии  

Модератор: Даниела Симеонова, програмен директор, Българско 
училище за политика „Димитър Паница“ 

 
8:45 – 9:15 Специфика на дебата по радиото  
 Кирил Вълчев, водещ, Дарик радио 
 
9:15  - 10:00 Работа в малки групи – обучителна задача - подготовка за 

радиодебат 
 
10:00 – 10:25  Симулация на радиодебат  
 
10:25– 10:45  Обратна връзка 
 
10:45 – 11:00  Кафе-пауза   
 
11:00 – 12:00  Закриване на малките групи 
 Попълване на тестове 
 Екип от модератори 
 
12:00 – 12:30  Закриване на курса, заключителни думи от всички участници и 

попълване на анкетни карти за обратна връзка  
 

12:30 – 13:00  Връчване на сертификати от обучението 
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Разпределение по групи 

 
 

Първа група 
Модератор: Ренета Венева 

 

Йонка Янакиева   
Мария Гиева  

Мария Мичева  
Даниела Везиева  

Арх.Калина Павлова 
Мюйессер Солак  
Елена Николова  

Васвие Мехмедова  
Милена Куртова –Радева  

Антоанета Божикова  
 

 

Втора група 
Модератор: Марияна Георгиева 

 

Даниела Савеклиева  
Мария Гуркова  

Светлана Маркова  
Ива Йорданова  

Цветелина Маринова  
Милена Мачканова   
Албена Палпурина  

Емне Осман  
Петя Генчева  

Себахат Мехмед  
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Представяне на лекторите и водещите 
 
Проф.Антоний Тодоров 
Проф. Антоний Тодоров е завършил международни отношения, специализира в 
областта на политическите идеи, политическата социология и международните 
отношения и защитава докторат по история. Проф. Тодоров е преподавател по 
политически науки към НБУ. Работил е като старши съветник в отдел "Парламентарни 
изследвания" на Народното събрание, като главен редактор на списание "Български 
наблюдател", редактор във в. "Култура" и научен сътрудник в Института за социална 
история. Научната му кариера преминава през Института за политически науки в 
Париж, Центъра за изследване на френския политически живот, Североатлантическа 
асамблея в Брюксел, Института Изток-Запад в Прага и др. Бил е гост-професор в 
Свободния университет в Брюксел, в Бургундския университет в Дижон, в Болонския 
университет.  
 
Доц. Боряна Димитрова 
Социолог с дългогодишна практика в областта на социалните, политическите и 
маркетинговите проучвания. Управляващ партньор на социологическа агенция "Алфа 
Рисърч", доцент по социология в Нов Български Университет. Завършила е френската 
езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин" и социология в СУ "Климент Охридски". 
Специализирала политическа и електорална социология в CNRS, Франция  и нови 
методи в социалните науки в Йейл, САЩ. Има публикации в редица български и чужди 
издания. Преподава изследователски методи в социалните науки и проучванията на 
общественото мнение. 
 
Владимир Шопов 
Владимир Шопов е политолог, основател на „София аналитика” - компания за анализи, 
изследвания и консултации, и директор на Института за европейски стратегии и 
политики. Той е външен преподавател в Нов български университет и лектор в 
Дипломатическия институт на МВнР. Гост-лектор е в различни европейски 
университети и изследователски центрове. Магистър е по политология от СУ „Св. 
Климент Охридски” и магистър по сравнителна политология от Лондонското училище 
по икономика и политически науки. Специализирал е в Оксфордския университет; 
Лондонския университет; Новото училище за социални изследвания, Ню Йорк; 
Калифорнийския университет и Харвардския университет. Завършва доктората си по 
международна политика в НБУ. Публикува по въпросите на европейската политика и 
интеграция, политически партии и управление, история на идеите. Създател е на 
блога по европейски теми: www.BlogEurope.eu 
 
Геновева Тишева 
Геновева Тишева е управител на Фондация “ Български център за джендър 
изследвания” /БЦДИ/  и председател на Алианса за защита срещу домашното насилие. 
Юрист с опит в гражданското право, международното право по правата на човека и 
правата на жените, европейското право. Има специализации по европейско право, по 
сравнително право, по международни стандарти  по трудово право, по международно 
право. Един от инициаторите и авторите е на Закона за защита срещу домашното 
насилие  и промените към него, участвала е и при подготовката на законодателството 
за недискриминация и равни възможности. Водила е успешни дела във връзка с 
дискриминация и насилие срещу жени и деца пред Съда по правата на човека в 
Страсбург и  по Факултативния протокол  към Конвенцията CEDAW. Геновева Тишева е 
директор на международния Институт за обучение по женски човешки права от 2004 
година до момента -  за обучение на  практикуващи юристи от Източна Европа за 
водене на стратегически дела по правата на човека. Тя е експерт в рамките на ООН и 
към Мрежата на правните експерти по джендър равенство към Европейската комисия.  
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Член на Борда на Асоциацията  на жените юристки в Европа, на международната 
организация Equality Now, на  мрежата Social Watch. Понастоящем е  кандидат от  
България за член  на Комитета на ООН за премахване на дискриминацията по 
отношение на  жените, като независим експерт за мандата 2015- 2019 година.  
 
Димитър Димитров 
Димитър Димитров е преподавател по политическо поведение и избори и избирателни 
системи в СУ „Климент Охридски“. Политолог и социолог, специализирал  
политическа система на САЩ в Американския университет във Вашингтон. Има 
многогодишна практика в администриране на избори, създаване на изборно 
законодателство и наблюдение на избори с мандата на различни международни 
организации, специализирани в областта. Член е на ЦИК от 1994 г. до 2005 
година.Член е на Българската политологическа асоциация. 
 
Даниела Симеонова 
Даниела Симеонова програмен директор на Българското училище за политика 
„Димитър Паница“. Тя е експерт по връзките с обществеността, специалист по 
правителствен ПР. От 1997 до 2009 година  е работила за всички български 
правителства. Била е заместник-началник на Правителствената информационна 
служба, ПР на двама вицепремиери, директор връзки с обществеността в 
министерствата на икономиката, отбраната и финансите. Работила е в 
неправителствения сектор като програмен директор на сдружение Български 
икономически форум.  Повече от 10 години е журналист. Магистър по журналистика от 
СУ „Климент Охридски”, обучавана за правителствен говорител в САЩ, връзки с 
обществеността в Холандия, европейска политика за сигурност и отбрана. 
 
Проф.Иванка Мавродиева 
Проф. дфн Иванка Мавродиева е преподавател по реторика, връзки с обществеността 
и бизнескомуникация в Софийския университет "Св. Климент Охридски”. Завършила е 
магистратура по връзки с обществеността и българска филология в СУ "Св. Климент 
Охридски". Работила е като парламентарен репортер и редактор. Автор е на 80 статии, 
доклади и студии в области като връзки с обществеността, политическа реторика, 
бизнескомуникация и на монографии, сред които "Ораторското изкуство на 
Александър Стамболийски" (1992), "Парламентарното красноречие в България в ХVІІІ, 
ХIХ и ХХ ОНС" (2001), "Интервю за работа" (2002), "Европейската и атлантическата 
интеграция на България. Реторически аспекти" (2004), "Академично писане" (2005), 
„Как да презентираме успешно?" (2007), „Политическата реторика в България: от 
митингите до  Web 2.0 (1989-2012)” (2012), „Реторика и пъблик рилейшънс” (2013) . 
Член на борда на директорите на Европейската асоциация по реторика. 
 
Проф.д-р Ингрид Шикова 
Проф. д-р Ингрид Шикова е преподавател  в катедра “Европеистика” на Софийския 
университет “Св. Климент Охридски”. Цялата й професионална кариера е посветена 
на европейската интеграция.  Била е директор на Центъра за европейски изследвания 
и на Информационния център на Европейския съюз. Работила е  като съветник в 
Представителството на Европейската комисия. Участвала е в съвместни проекти с 
Кралския институт за международни отношения, Лондон, Института за световно 
стопанство, Кил, Германия , Университета в Абърдийн, Шотландия, Университета в 
Стокхолм, Швеция. Специализира по въпроси на европейските изследвания  в 
престижни университети и колежи: Колежа на Европа в Брюж, Белгия, Университета в 
Лимерик, Ирландия, Холандския икономически институт в Ротердам и др.  Членува в 
международната мрежа от лектори  “Екип Европа” и в Европейската асоциация за 
европейски изследвания. Член е на Федералния съвет на Международния център за 
европейско обучение в Ница, Франция. Има многобройни публикации по въпросите на 
европейската интеграция. Наградена е с почетния знак със синя лента на Софийския 
университет “Св. Климент Охридски”. 
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Ирина Алексиева 
Ирина Алексиева е добрe позната на българската общественост като един от най-
добрите икономически журналисти на страната, автор и водещ на седмичното 
икономическо предаване на Би Ти Ви „Бизнесът”. Преди това Ирина ръководи 
икономическия отдел на Дарик радио и бе автор на предаването „Портфейл”. Ирина е 
доктор по обществени комуникации и информационни науки на Софийския 
университет „Климент Охридски”. Докторската й теза е посветена на комуникирането 
на климатичните промени. Тя има магистърска степен по бизнес администрация от 
Американския университет в България и магистратура по икономика от Университета 
за национално и световно стопанство. Специализирала е журналистика в САЩ и е 
изучавала в развитието на гражданския и политически диалог в страните от 
Югоизточна Европа и бившия Съветски съюз в Норвегия. По време на интензивната си 
журналистическа кариера Ирина е интервюирала някои от най-влиятелните лидери на 
световната политическа и икономическа сцена, сред които Нобелови лауреати, 
ръководители на глобални компании и финансови институции. Тя е автор и на редица 
документални филми, сред които „Чернобил -20 години по-късно”, посветен на 
годишнината от най-голямата авария с атомен реактор в света и „Изборът на 
Калифорния” – за политиката на енергийна ефективност на Калифорния. 
 
Кирил Вълчев 
Кирил Вълчев от 1994 г. е водещ на политическото обзорно предаване “Седмицата” и 
вечерния обзор “Денят” на Българското Национално Дарик радио. През 2000 г. става 
„Глас на годината” на Дарик радио. Адвокат е в Софийската адвокатска колегия. 
Завършил е Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент 
Охридски”. Специализира в областта на гражданското и търговското право. Бил е 
експерт на Българското сдружение за честни избори и граждански права. Като експерт 
на Центъра за социални практики работи по програми за подготовка на представители 
на различни малцинства в България за участие в медиите, както и за популяризиране 
на институцията на омбудсмана. През 1995 г. специализира радио мениджмънт в 
Дойче веле - Кьолн, а през 2000 г. е стипендиант на Джърман Маршал Фонд в 
Съединените щати. 
 
Маринела Петрова 
Маринела Петрова е директор на дирекция „Икономическа и финансова политика” в 
Министерството на финансите, която отговаря за разработването на 
макроикономическата прогноза за целите на бюджетната процедура и Европейския 
семестър, както и за координацията на политиките и ефективното представителство 
на българските органи на изпълнителната власт по икономическите и финансови 
въпроси в рамките на Европейския съюз. Работила е в Агенцията за икономически 
анализи и прогнози последователно като експерт и директор на дирекция 
"Икономически политики на ЕС". Магистър по икономика (УНСС) и европеистика 
(Софийски университет). Специализирала е приложен икономикс и макроикономика, 
европейска политическа икономия и европеистика съответно в Института на МВФ, 
Обединен Виенски институт (Австрия), JICA (Япония) и университетите на Съсекс и 
Бирмингам (Великобритания). 
 
Милица Йорданова 
Милица Йорданова е експерт с професионален опит в областта на усвояване на 
средствата от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС. Участвала е в редица обучения 
в същата сфера, организирани от Европейския институт по публична администрация в 
Ирландия, Холандия и Испания. Работи като съветник към политическия кабинет на 
заместник министър-председателя и министър на правосъдието в Министерския съвет 
в областта на усвояване на средствата от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС и 
програмирането на програмния период 2014-2020. Тя придобива магистърска степен 
по „Европейска интеграция“ от Софийския университет „Свети Климент Охридски“, а 
към момента е задочен докторант в същия университет, катедра Публична 
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администрация. Темата на дисертацията й е „Капацитет на местните власти на 
Република България за участие в политиките на Европейския съюз”. 

Петко Георгиев 
Петко Георгиев има 25 годишен опит като журналист, медиен експерт, независим 
продуцент и международен медиен консултант. Работил е за организации като БНР, 
БНТ, IREX, бТВ, Нова ТВ, Гласът на Америка, Радио Свободна Европа и ББС. Автор е на 
десетки радио и телевизионни предавания, както и на многобройни публикации в 
периодичната преса. От 2005 година е ангажиран професионално с развитието на 
медиите и в регионален и международен план, работил е в над 20 държави от 
Западна, Централна и Източна Европа, бившия Съветски Съюз, Близкия Изток и 
Северна Африка. От 2011 година е лектор по медии и комуникация в Европейския 
Хуманитарен Университет - Вилнюс. Завършил е международни икономически 
отношения в Прага. Владее отлично английски, чешки и руски език и ползва свободно 
още няколко от езиците на ЕС. Член е на граждански организации като Форум 
Свободно Слово и Програма Достъп до Информация. Носител е на годишната награда 
на Българската Медийна Коалиция – 2005 година „за цялостен принос към 
независимостта на медиите и утвърждаване на ценностите на гражданското 
общество“. Петко Георгиев е директор на Фондация „Център за радио и телевизионно 
обучение – ПроМедиа“, водеща неправителствена организация ангажирана с 
развитието на медиите в България. Той е учредител и председател на настоятелството 
на Фондация „ПроИнфо” от основаването й през 2005 г.  
 
Славея Христова 
Славея Христова e основател, член на УС и изпълнителен директор на Сдружение 
«Болкан Асист». Завършила е българска филология и следдипломна квалификация по 
журналистика в България, както и следдипломна квалификация по управление на 
общините в Швейцария – в университета в Лозана.  Ползва писмено и говоримо 
френски, английски и немски език. В периода 1992 – 2000 г. Славея Христова е 
представител за България на швейцарската фондация „Интер Асист”, която поставя 
началото на Програмата за сътрудничество между Швейцария и България и реализира 
първите проекти на Швейцарското правителство в страната.Като основател и 
изпълнителен директор на Сдружение „Болкан Асист” (2000 – 2014), Славея Христова 
инициира и ръководи основните програми и проекти на сдружението и привлича 
подкрепа и финансиране от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество, 
Програми на Европейския съюз, Фондация Институт „Отворено общество”, Балканския 
тръст за демокрация, Програмата на ООН за развите и други български и 
международни донори. Под нейно ръководство организацията се е утвърдила като 
желан партньор на много български и международни организации и институции, а така 
също и като търсен доставчик на експертна и консултантска помощ в областта на 
гражданското участие, местното самоуправление, регионалното развитие и работата с 
общности. 
 
Станимира Хаджимитова 
Станимира Хаджимитова е директор на фондация „Джендър проект в България”, 
занимаваща се с въпросите на равнопоставеността на половете. Председател е на 
Настоятелството на Български фонд за жените, член е на борда на Български 
дарителски форум,  член е на AWID – Association of Women in Development със 
седалище в Торонто, Канада. Икономист и инженер по автоматизация, Станимира 
работи като външнотърговски специалист 18 години, в това число 8 от тях като 
съсобственик в две частни фирми. Станимира Хаджимитова работи за каузата на 
равнопоставеността на половете от 1994 година, както на национално, така и на 
международно ниво. Тя е експерт по равнопоставеност на половете в множество 
проекти, а през последните пет години и по проблемите на международното развитие 
в техния джендър аспект.   
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Татяна Кметова 
Татяна Кметова е основател на фондация “Център за изследвания и политики за 
жените” и изпълнителен директор от създаването на организацията през 2003 г. до 
сега. Тя е член на Консултативната група за Централна и Югоизточна Европа от страна 
на гражданското общество към ООН Жени (UN Women Civil Society Advisory Group for 
Central and Southeastern Europe);  учредител и член на Управителния съвет на BPW 
България, асоцииран клуб към BPW – Business and Professional Women International 
(Международна федерация на жените, утвърдилите се в бизнеса и професионалната 
кариера); член на Управителния съвет на EIGE - European Institute for Gender Equality 
(Европейски институт за равенство между половете), специализирана агенция на ЕК 
(2010-2013); учредител и член на Управителния съвет на International Gender Policy 
Network (Международна мрежа за политики за равнопоставеност на половете) (2005-
2010). Представлява 21 НПО и мрежи от НПО в Националния съвет за равнопоставеност 
на половете към Министерския съвет на Република България. Експерт е в областта на 
равнопоставеността на половете, правата на жените, интегрирания подход за равно 
третиране на половете, стратегическото планиране и методите на управление на 
хоризонтални политики и др. Оценител на проектни предложения, както и на проекти и 
програми, финансирани от ЕС и други донори. Обучител по темата равнопоставеност 
на половете и сродни теми в България, Азърбайджан, Казахстан, Сърбия, Украйна, 
Хърватия и др.  
 
 
Мартина Костова  
Мартина Костова е координатор проекти в Българското училище за политика „Димитър 
Паница”. Шест години е работила като журналист в БТВ. Три от тях като изпълнителен 
продуцент на публицистичното предаване „Сеизмограф”. Била е репортер в ресори 
„Екология”, „Здравеопазване”, „Образование”, „Политика”, редактор на сутрешните 
емисии новини и асистент-продуцент на централна емисия на БТВ. Работила е като 
продуцент на сутрешния блок на Нова телевизия “Здравей, България” и като редактор 
на политическото ток шоу „Пряка демокрация” по ТВ 7. Има бакалавърска степен по 
ПР от Софийския Университет „Св. Климент Охридски” и магистърска степен по 
маркетинг от Университета за национално и световно стопанство с акцент върху 
политическия маркетинг.  
 
Мариана Петрова 
Мариана Петрова е политолог, с допълнителна квалификация по журналистика. Има 
дългогодишен опит като консултант и обучител в областта на стратегическото 
планиране и повишаването на капацитета на служителите, както и в подготовката, 
изпълнението и управлението на проекти. Работила е по проекти и програми, 
финансирани от Европейския съюз, Швейцарската агенция за развитие и 
сътрудничество (ШАРС), USIAD и частни донори. Ръководила е срещи по стратегическо 
планиране за подготовка на местни планове за секторно развитие и ефективно 
включване на местни заинтересовани страни в процеса на планиране. Има Certificate 
in Training Practice от Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) 
Великобритания, и е лицензиран тренер по групово-динамичен метод за обучение на 
възрастни и по организационно поведение. От 2009 г. е асоцииран член на CIPD, 
Великобритания.  
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Представяне на модераторите 
 
Марияна Георгиева 
Марияна Георгиева е магистър по Психология от Великотърновския университет. 
Повече от 10 години работи като  експерт и обучител в образователни програми на  
организации като Съвета на Европа, Програмата за развитие на ООН в България, 
«Институт «Отворено общество», «Хюман Динамикс»-Австрия. 
 
 
Ренета Венева-Паунчева  
Ренета Венева-Паунчева е магистър по психология и философия от СУ "Св. Климент 
Охридски". Работила е като учител по психология и училищен психолог, впоследствие 
завършва тренинги в Германия, Италия, Румъния и др. Управлявала и консултирала е 
проекти и  програми в областите:  организационно развитие , социални услуги и 
доброволчески мениджмънт. Обучавала е  по поръчка на МЗХ, Американската агенция 
за международно развитие, Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество, МВР, 
МЗ и др.  Има над 3800 тренировъчни часа с различни групи с фокус върху умения за 
модериране, медиация, водене на събития, работа в екип, ефективна комуникация, 
решаване на конфликти и др.  
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Обучителни задачи  
 
Обучителна задача 1 / Въвеждане на смесена избирателна система 
в България  
 
Тема: Въвеждане на смесена избирателна система в България 
 
Цели:   

1. На ниво умения: 
• Умение за групово решение на проблем 

 
Времетраене: 60 минути 
 
Материали: флипчарт и маркери, листа и химикали за писане за всеки от участниците 
 
Роля: Вие сте работна група от представители на различни парламентарни и 
извънпарламентарни партии, която трябва да вземе решение за въвеждането на 
смесена система на избори у нас по немския модел. 
 
Стъпки: 

А) Обсъдете плюсовете и минусите на мажоритарното гласуване 
Б) Опитайте се да отговорите на въпроса как ще очертаете безпристрастно 

границите на едномандатните райони? 
В) Предложете ограничения при регистрацията на кандидатите за депутати 

едномандатните райони, които биха ограничили манипулирането на изборните 
резултати 
 
Сюжет: 
 

Един от най-обсъжданите варианти за промяна на българската избирателна 
система е нейната замяна с немски вариант на смесена система – комбинация между 
мажоритарен и пропорционален вот.  

За да бъде направена такава реформа, трябва да бъдат създадени 120 
едномандатни избирателни района*, да се очертаят  административните им граници и, 
производно от тези граници, да се създаде надежден списък на избирателите за всеки 
район.   

Успоредно с това трябва да се има пред вид, че на парламентарните избори 
през 2013 година бяха подадени 3 540 000 действителни гласа. Ако приемем това 
число за изходно условие при обсъждането, в бъдещите 120 едномандатни района 
резултатите ще се определят чрез разпределението на по около 30 000 действителни 
бюлетини. Това означава, че народен представител ще се избира от общност, каквато 
е община Сандански и сходни като големина общини. Или община с големината на 
Стара Загора трябва да бъде разделена на 3 или 4 едномандатни района. 

Гласуването в едномандатни райони (за кандидат) в българската изборна 
практика е гласуването за кмет на община. И в момента кметовете се избират по 
мажоритарна система.   

 
Задача: 1. Обсъдете предимствата на въвеждането на мажоритарното гласуване 

в 120 едномандатни райони у нас. 
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2. Направете списък на основните предизвикателства и недостатъци, 
съпътстващи гласуването в едномандатни райони 

3. Потърсете отговор на въпроса как ще очертаете безпристрастно границите на 
едномандатните райони? 

4. Какви ограничения при регистрацията на кандидатите за депутати в 
едномандатните райони бихте въвели, за да попречите на манипулирането на 
изборните резултати? Под манипулиране на резултатите се разбира участието на 
„независими” (непартийни) кандидати, които биха се регистрирали не за да спечелят, 
а за да намалят гласовете на друг участник. Разбира се също появата на  „условни” 
партийни кандидати, докато реалните кандидати биха се регистрирали като 
„независими”.  
 
* Едномандатен район е избирателен район, в който се избира само един кандидат 
и се регистрират задължително само кандидати. Това е мажоритарен принцип на 
упълномощаване и делегиране на права. Кмет ( и президент) избираме в 
едномандатен район. В многомандатен район се избират повече от един 
кандидати и съответно се регистрират листи, за да е възможно от една листа да 
бъдат избрани повече от един кандидати. Второто е пропорционален принцип на 
делегиране на права. Съветници и народни представители избираме в 
многомандатни райони. 
 
Обучителна задача 2 / Как да четем данните от социологически 
проучвания 
 
 
Тема:  „Четене на социологически данни” 
 
Цели:  

1. На ниво знания: 

•  Базови социологически знания – обществено мнение, видове социологически 

изследвания, представителност, извадка, таргет групи 

• Политически рейтинг, ядро, близка периферия, далечна периферия 

2. На ниво умения: 

• Четене на социологическа информация 

Време: 90 минути 

Материали: таблици, флипчарт и маркери, листа и химикали за писане за всеки от 
участниците, таблици 
 
Описание на таблиците: 

• Първата таблица представя отговорите на въпроса за ефекта от еврочленството 
върху България. Под нея са дадени „разбивките“ в отговорите на този въпрос 
по социални групи.  

• Втората таблица представя отговорите на въпроса за ефекта от еврочленството 
пречупени през личната призма – т.е. върху отделния човек. Под нея са дадени 
„разбивките“ в отговорите на този въпрос по социални групи.  

• Третата таблица показва какви според хората са най-важните ефекти от 
еврочленството. Тя също е представена по отделни социални групи. 
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• Четвъртата таблица е профил на привържениците на партии (да се ползва по 
желание) 
 
• Забележка - Разбивките на отговорите са представени по следните 

признаци: възраст, пол, образование, тип населено място, етнос, 
социална група, и партийни предпочитания на същия този въпрос. В 
последната колона /в total/ е представена тежестта на същите тези 
социално-демографски и електорални групи. По нея ще можете да се 
ориентирате за какви по обем групи става въпрос.  

 
Разделение на групите: 
Разделените сте на две партии, съперници в парламентарни избори. Двете партии са с 
различно позициониране, както следва: 
 
1 група.  Партия А: Лява управляваща партия  
2 група.  Партия С: Център-дясно парламентарна опозиционна партия 
 
Сюжет: През месец май предстоят избори за Европейски парламент. Времето за 
кампания е малко, ресурсите са ограничени. Искате да проведете една кампания, 
изцяло ориентирана към оценката на европейското членство на България и 
перспективите пред страната, без да намесвате националните проблеми и 
противоборства.  
Разполагате с три таблици, в които са представени отговорите на въпроси, получени 
от национално представително проучванe  (януари 2014г.). За целите на задачата те 
ще служат като изходна база за настроенията и оценките на хората. 
 
Задача: 
Въз основа на данните от проведено социологическо проучване, моля определете: 

- Кои ще са вашите основни целеви групи (твърд електорат) и допълнителни 
целеви групи (периферия) 

- Имайки предвид оценките на вашия електорат за досегашните ефекти от 
еврочленството, определете основните теми и акценти на вашата кампания  

- По желание (допълнителна задача) – Кой ще е основният ви опонент? 

След като всяка група определи таргет групите и основните акценти в бъдещата си 
кампания, ще направим кратка дискусия, в която ще анализираме социологическата 
адекватност на предложените подходи. 
 
Стъпки: 

• Разгледайте таблиците и очертайте възможни таргет групи, към които вашата 
партия да се насочи 
• Обсъдете предложените от вас таргет групи и изберете към кои да се насочите 
• Разгледайте отново таблиците и очертайте възможни теми и акценти в 
бъдещата си предизборна кампания 
• Определете кой ще е основният ви опонент (по желание) 
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Според Вас, как се отрази на 
България присъединяването й 

към ЕС? 

Дял на 
групата в 
извадката 

Спечели 
Не се 

отрази 
съществено 

Загуби 
Col % 

Row % Row % Row % 

Привърженици: 

ЯДРО ПАРТИЯ А 46,4% 44,4% 8,6% 18,3% 
ПЕРИФЕРИЯ ПАРТИЯ А 33,3% 50,0% 15,3% 14,9% 
ЯДРО ПАРТИЯ C 31,0% 51,7% 17,2% 22,1% 
ПЕРИФЕРИЯ ПАРТИЯ C 14,0% 55,8% 27,9% 8,9% 

Тип на 
населеното 
място: 

София 48,8% 41,3% 8,5% 19,6% 
Областен град 27,0% 53,0% 20,0% 32,2% 
Малък град 20,9% 59,5% 16,7% 21,0% 
Село 34,5% 47,5% 18,0% 27,1% 

Възраст: 

18-30 г. 41,3% 43,4% 14,3% 18,5% 
31-40 г. 30,3% 50,6% 18,0% 17,4% 
41-50 г. 29,9% 53,9% 15,0% 16,3% 
51-60 г. 33,0% 49,7% 16,2% 17,5% 
Над 61 г. 28,0% 53,7% 18,0% 30,4% 

Образование: 

Висше 39,0% 49,0% 10,5% 19,6% 
Полувисше 28,6% 51,4% 20,0% 3,4% 
Средно 31,4% 51,1% 17,2% 51,1% 
Основно и по-ниско 28,3% 50,9% 19,2% 25,9% 

Пол: 
Мъж 31,1% 51,4% 16,4% 47,7% 
Жена 32,6% 50,0% 16,7% 52,3% 

Вие сте 
/социално 
положение/: 

Учащ 55,8% 36,5% 7,7% 5,1% 
Работник, 
упражняващ ръчен 
труд 

28,5% 52,7% 18,8% 20,2% 

Служител, не ръчен 
труд 37,2% 50,4% 11,1% 22,9% 

Интелигенция, 
свободни професии 41,7% 50,0% 8,3% 2,3% 

Частен 
собственик/самонает 47,5% 40,0% 12,5% 3,9% 

Земед. стопанин 26,7% 53,3% 20,0% 1,5% 
Безработен 22,7% 52,3% 22,0% 12,9% 
Пенсионер 28,2% 52,4% 18,7% 28,7% 
Домакиня 30,0% 60,0% 10,0% 1,0% 

Total 32,0% 50,6% 16,5% 100,0% 
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А лично на Вас, как Ви се отрази 
присъединяването на България 

към ЕС? 

Дял на 
групата в 
извадката 

Спечелих 
Не ми се 
отрази 

съществено 
Загубих 

Col % 

Row % Row % Row % 

Привърженици: 

ЯДРО ПАРТИЯ А 21,2% 69,5% 7,3% 18,3% 
ПЕРИФЕРИЯ ПАРТИЯ А 12,5% 76,4% 11,1% 14,9% 
ЯДРО ПАРТИЯ C 10,3% 81,9% 7,8% 22,1% 
ПЕРИФЕРИЯ ПАРТИЯ C 9,3% 67,4% 20,9% 8,9% 

Тип на 
населеното 
място: 

София 29,9% 60,2% 8,0% 19,6% 
Областен град 9,7% 74,8% 15,2% 32,2% 
Малък град 10,7% 76,3% 11,6% 21,0% 
Село 14,0% 75,5% 8,6% 27,1% 

Възраст: 

18-30 г. 24,9% 63,5% 10,1% 18,5% 
31-40 г. 15,2% 74,7% 8,4% 17,4% 
41-50 г. 14,4% 66,5% 17,4% 16,3% 
51-60 г. 17,3% 68,7% 12,3% 17,5% 
Над 61 г. 8,0% 82,0% 9,6% 30,4% 

Образование: 

Висше 20,5% 68,5% 9,5% 19,6% 
Полувисше 17,1% 74,3% 5,7% 3,4% 
Средно 14,7% 73,2% 11,5% 51,1% 
Основно и по-ниско 10,9% 74,0% 12,8% 25,9% 

Пол: 
Мъж 15,4% 70,9% 12,3% 47,7% 
Жена 14,8% 73,8% 10,3% 52,3% 

Вие сте 
/социално 
положение/: 

Учащ 30,8% 59,6% 7,7% 5,1% 
Работник, 
упражняващ ръчен 
труд 

14,5% 69,6% 14,5% 20,2% 

Служител, не ръчен 
труд 18,8% 72,2% 7,7% 22,9% 

Интелигенция, 
свободни професии 25,0% 66,7% 8,3% 2,3% 

Частен 
собственик/самонает 22,5% 65,0% 12,5% 3,9% 

Земед. стопанин 33,3% 53,3% 13,3% 1,5% 
Безработен 15,9% 56,7% 25,9% 12,9% 
Пенсионер 5,8% 52,7% 41,5% 28,7% 

Total 15,0% 72,5% 11,2% 100,0% 
 
 
 



 
 
  В кои от следните области членството на България в ЕС се отрази позитивно на страната ?  

Повече 
възможнос
ти за 
пътуване 

По-добри 
възможности 
за работа в 
чужбина 

Подобряване на 
инфраструктурат
а 

Подпомагане 
развитието 
на селското 
стопанство 

Осъществяван
е на по-добри 
социални 
политики 

По-
ефективна 
борба с 
корупцият
а 

Подобряване 
работата на 
съдебната 
система 

Row % Row % Row % Row % Row % Row % Row % 

Привърженици
: 

ЯДРО ПАРТИЯ А 94,7% 88,1% 80,1% 62,3% 41,7% 34,4% 30,5% 

ПЕРИФЕРИЯ 
ПАРТИЯ А 

95,8% 93,1% 87,5% 54,2% 29,2% 19,4% 13,9% 

ЯДРО ПАРТИЯ C 93,1% 87,1% 79,3% 60,3% 45,7% 36,2% 32,8% 

ПЕРИФЕРИЯ 
ПАРТИЯ C 

81,4% 79,1% 67,4% 37,2% 25,6% 16,3% 9,3% 

Тип на 
населеното 
място: 

София 92,5% 85,1% 82,6% 53,2% 41,8% 34,3% 28,4% 

Областен град 92,7% 82,1% 69,1% 46,7% 32,1% 23,0% 16,4% 

Малък град 80,5% 71,6% 65,6% 44,7% 24,2% 18,6% 20,9% 

Село 91,4% 85,6% 77,0% 51,8% 39,9% 31,3% 26,6% 

Възраст: 18-30 г. 89,9% 80,4% 77,8% 49,2% 40,2% 25,9% 21,2% 

31-40 г. 90,4% 84,3% 70,8% 52,2% 36,5% 32,0% 21,3% 

41-50 г. 91,0% 81,4% 70,7% 50,3% 35,3% 28,1% 20,4% 

51-60 г. 89,4% 81,6% 73,7% 49,7% 32,4% 25,7% 25,1% 

Над 61 г. 88,7% 80,4% 72,7% 45,7% 30,5% 23,5% 23,5% 

Пол: Мъж 88,7% 80,9% 73,2% 46,5% 33,4% 27,7% 21,1% 

Жена 90,6% 81,8% 73,0% 51,3% 35,6% 25,7% 23,8% 

Образование: Висше 90,5% 82,0% 77,0% 57,0% 38,5% 26,0% 20,5% 

Полувисше 94,3% 88,6% 71,4% 37,1% 20,0% 25,7% 20,0% 

Средно 90,4% 82,8% 73,2% 49,1% 37,3% 28,1% 23,7% 

Основно и по-ниско 87,2% 77,4% 70,2% 43,8% 27,5% 23,8% 21,5% 

Вие сте Учащ 94,2% 88,5% 80,8% 55,8% 48,1% 36,5% 28,8% 
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/социално 
положение/: 

Работник, упражняващ 
ръчен труд 

93,2% 83,6% 73,4% 43,5% 31,4% 23,2% 21,3% 

Служител, не ръчен 
труд 

90,6% 82,1% 76,9% 55,1% 39,7% 32,5% 21,8% 

Интелигенция, 
свободни професии 

87,5% 83,3% 79,2% 45,8% 41,7% 20,8% 33,3% 

Частен 
собственик/самонает 

97,5% 92,5% 65,0% 47,5% 35,0% 25,0% 17,5% 

Земед. стопанин 86,7% 86,7% 93,3% 46,7% 40,0% 53,3% 26,7% 

Безработен 81,8% 72,7% 62,1% 48,5% 29,5% 22,7% 17,4% 

Пенсионер 89,1% 81,0% 73,8% 48,0% 31,0% 23,1% 23,8% 

Total 89,7% 81,4% 73,1% 48,9% 34,5% 26,6% 22,5% 

 
 



  Профил на привържениците на партии: 
ЯДРО 
ПАРТИЯ 
А 

ПЕРИФЕРИЯ 
ПАРТИЯ А 

ЯДРО 
ПАРТИЯ 
B 

ПЕРИФЕРИЯ 
ПАРТИЯ B 

ЯДРО 
ПАРТИЯ 
C 

ПЕРИФЕРИЯ 
ПАРТИЯ C 

ЯДРО 
ПАРТИЯ 
D 

ПЕРИФЕРИЯ 
ПАРТИЯ D 

Row % Row % Row % Row % Row % Row % Row % Row % 
Тип на 
населеното 
място: 

София 22,9% 22,9% 14,3% 4,3% 25,7% 10,0%     

Областен град 21,1% 17,0% 8,5% 6,5% 26,1% 8,5% 4,6% 0,7% 

Малък град 18,2% 19,1% 2,2% 4,5% 23,6% 6,7% 2,2% 3,4% 

Село 15,9% 7,6% 2,7% 0,6% 25,9% 10,0% 18,8% 6,5% 

Възраст: 18-30 г. 22,9% 20,0% 5,7% 4,3% 7,1% 7,1% 10,0% 2,9% 

31-40 г. 20,0% 25,3% 8,0% 5,3% 10,7% 4,0% 8,0% 2,7% 

41-50 г. 24,1% 19,5% 7,3% 8,5% 9,8% 9,8% 8,5% 2,4% 

51-60 г. 21,9% 12,8% 3,5% 3,5% 34,9% 9,3% 5,8% 2,3% 

Над 61 г. 19,1% 7,1% 5,9% 0,6% 38,5% 11,2% 9,5% 4,1% 

Образование: Висше 21,2% 8,8% 14,7% 9,4% 20,0% 8,9% 4,6% 2,2% 

Полувисше 26,7% 6,7% 20,0% 7,3% 18,0% 6,7% 8,5% 0,7% 

Средно 19,3% 17,1% 6,1% 3,3% 27,0% 6,1% 9,0% 2,0% 

Основно и по-ниско 11,2% 9,5% 2,9% 1,5% 28,7% 16,1% 13,9% 7,3% 

Пол: Мъж 19,6% 12,9% 7,2% 4,9% 20,0% 7,1% 9,8% 3,6% 

Жена 18,0% 16,7% 4,7% 2,7% 27,6% 10,5% 7,4% 2,7% 

Вие сте 
/социално 
положение/: 

Учащ 10,0% 15,0% 5,0% 10,0% 10,0% 6,1% 10,0% 8,2% 

Работник, упражняващ 
ръчен труд 

19,3% 17,2% 5,1% 4,0% 25,2% 9,1% 12,1% 3,0% 

Служител, не ръчен 
труд 

18,5% 22,9% 9,3% 7,3% 20,8% 12,1% 1,0% 4,2% 

Интелигенция, 
свободни професии 

22,9% 9,5% 14,3% 13,2% 14,3% 18,6% 1,0% 2,1% 

Частен 
собственик/самонает 

29,1% 13,6% 9,1% 7,4% 9,1% 7,5% 4,5% 5,1% 

Земед. стопанин 15,5% 5,6% 0,1% 1,9% 7,3% 9,1% 27,3% 18,2% 

Безработен 8,8% 21,2%   7,7% 15,4% 9,6% 11,5% 5,8% 

Пенсионер 17,8% 6,8% 6,2% 0,6% 37,7% 11,7% 9,9% 4,3% 

Домакиня 40,0% 20,0%       40,0%     
Total 18,3% 14,9% 5,4% 3,7% 22,1% 8,9% 8,5% 3,1% 



Обучителна задача 3 / Подготовка и произнасяне на политическа 
реч 
 
Цели:   

3. На ниво умения: 

• презентационни умения: изготвяне на политическа реч в зависимост 
изискванията на аудиторията,   

4. На ниво нагласи: 
• Търсене на контакт с .аудиторията 

• Преодоляване на притеснения 

Времетраене: 75 минути 
 
Необходими материали: описание на сюжета, флипчарт и маркери, листа и химикали 
за писане за всеки от участниците, таблица с критерии за обратна връзка 
 
Стъпки: 

А) Като група обсъдете интересите, целите и позициите на целевата 
група.(аудиторията, пред която ще говорите) – 5 минути 
Б) Като група изберете цел на речта – 3 минути 
В) Всеки да подготви самостоятелна реч – 20 минути 
Г) Всеки произнася реч от 3' и получава обратна връзка в рамките на 2' – общо 5 х 
10 = 50 минути 
Д) Избор на участник, който ще произнася речта в пленарна зала 

 
Критерии за оценка: 

1. Начало на речта  
2. Трикратно споменаване на целта/ посланието – в началото, по средата и в края 
(кажи им какво ще кажеш, кажи го, кажи им какво си казал) 
3. Зрителен контакт с аудиторията 
4. Възможност за въпроси 
5. Благодарност, поздрав  

 
 
Сюжет:  

Във вашия град отдавна се обсъжда идеята за построяване на завод за 
преработка на отпадъци. Сегашното сметище се намира в близост до квартал „Китна 
градина” и е на края на капацитета си. След дълги дебати и консултации, е било 
решено заводът да бъде построен в североизточния край на града, до квартал 
„Люляк”, и ще бъде разположен върху частни имоти. Разбира се, преди 
построяването на завода тези земи трябва да бъдат отчуждени. Причината за избор 
точно на тези терени е, че в тази част на града ветровете и течението са най-
благоприятни, а и подпочвените води са доста на дълбоко.  

Квартал „Китна градина” е сравнително нов, предимно с панелни блокове. В 
него има 2 училища, 3 детски градини и един парк, който сега също е превърнат в 
сметище. Квартал „Люляк” е застроен с къщи, в чиито градини хората си отглеждат 
плодове и зеленчуци.  

Заводът ще бъде оборудван с последно поколение машини и технологията, 
която ще се използва, изключва горенето на отпадъци. Отпадъците ще се разделят и 
максимални количества ще отиват за рециклиране, за производството на тор или на 
енергия, като само малка част – не повече от 12%, ще се депонира. Затова 
инвеститорът гарантира, че няма да се замърсява околната среда. Въпреки това 
жителите на квартал „Люляк” са доста притеснени. 
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Капацитетът на завода ще бъде 100 000 тона годишно, с възможност за 
увеличаване до 200 000 тона, което ще позволи да поеме сметопреработката и на 
съседните 4 общини, за което те ще заплащат такса от 30 лв. на тон. Тази такса ще 
влиза в бюджета на общината и може да се използва за подобряване на 
инфраструктурата. В завода ще работят 105 човека, което ще подобри положението с 
безработицата в града. Кметът и общинският съвет са решили да представят идеята 
пред различни обществени групи. 

 
Инструкция: 
Разпределение на групите според аудиториите, пред които ще представят своята 
идея: 

 
Група 1. жителите на  квартал „Люляк” 
Група 2. собствениците на земите, върху които  предстои да се изгради заводът  
 
 
Обучителна задача 4 / Писане на обосновано становище за 
въвеждане на минимално почасово заплащане 
 
Цел: Да запознае участниците с правата на националните парламенти според 
Лисабонския договор и да ги подготви за писане на политическо становище.   
 
Време: 60 минути 
 
Начална информация: 
Съгласно разпоредбите на Лисабонския договор и особено Протокол 2 до Народното 
събрание достига информация за проект за законодателен акт, свързан с фиксиране 
на минимална работна заплата за всички държави-членки. Предложението е 
размерът на минималното почасово заплащане да бъде фиксиран за всички 
държави-членки, като равнището е средното почасово заплащане на 27-те към 1 
януари 2009 година (около 3 евро), а законодателният акт трябва да влезе в сила 
от 1 януари 2015 година. Вие сте политици от управляващото мнозинство, които 
отговарят за икономическата и социалната политика. Задачата ви е да подготвите 
обосновано становище защо България не приема предложението.  
 
Стъпки: 

1. Запознайте се с приложения материал за МРЗ в европейските страни, 
2. Формулирайте икономически и политически аргументи защо предложеното 

законодателство на европейско равнище ще бъде вредно за нашата страна, 
3. Подгответе „обосновано становище” („reasoned opinion”), което да не  

надхвърля 1 стр. и да съдържа основните аргументи, че проектът за 
законодателен акт е вреден за България и нарушава принципа на 
субсидиарността. Т.е. че е по-добре засегнатата в него материя да остане в 
полето на действие на националните парламенти. 

 
Приложения 

Минималните заплати в Европа: Нови дебати в контекста на икономическата 
криза  
Thorsten Schulten  
Влияние върху политиката  
Минималната работна заплата (МРЗ) е стандартен и общоприет инструмент за 
регулиране на пазара на труда в повечето европейски страни. От началото на новото 
хилядолетие реалната стойност на МРЗ значително нарасна, действайки в много 
случаи като импулс за общото развитие на заплатите. Но 2008 г. отбеляза прекъсване 
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на тази тенденция и стойността на МЗ отново отбеляза намаляваща тенденция. Все 
повече се дискутира идеята за политика за европейска МРЗ  - европейски стандарт за 
относителната стойност на националния минимум, независимо дали е законодателно 
определен или договорен чрез колективното договаряне. В контекста на суровата 
криза на световната икономика в Европа ще нараства натискът върху минималната 
заплата  и въобще върху заплатите.   Съществува сериозна заплаха, че с реалното или 
дори номиналното намаляване на МРЗ  „котвата на заплатата”, която служи за опора 
на ценовата система, ще бъде оставена да се носи по течението, като по този начин се 
увеличи  заплахата от дефлация, както това вече се случи през 30–те години. Обратно 
на това, препоръчва се подходящо нарастване на минималните заплати, което да 
подкрепи търсенето и да подпомогне   равнището на цените и по-общо икономическата 
стабилизация. 
Ситуацията във връзка с МРЗ към 1 януари 2009 г.  
От 27-те страни-членки на ЕС, 20 имат обща законодателно определена минимална 
работна заплата, отнасяща се за всички сектори на икономиката (Schulten et al . 2006). 
По отношение на абсолютното равнище на МРЗ могат да се обособят три групи страни в 
Европа (Фигура 1). Най-високи МРЗ в рамките от 8.4 до 8.7 евро на час се наблюдават в 
групата западноевропейски страни, включващи Белгия, Холандия, Ирландия и 
Франция. Една страна, Люксембург, има значително по-висока МРЗ - 9.49 евро на час. 
Великобритания  от своя страна изостава от останалите страни в групата – с МРЗ от 7.2 
евро на час. Втората група страни, в които МРЗ е в рамките между 2 и 4 евро на час, 
включва главно южноевропейските страни – Гърция, Малта, Испания и Португалия, 
заедно със Словения и Полша. Третата група с МРЗ под 2 евро, включва 
централноевропейските страни, в т.ч. и Румъния и България, които са на опашката с 
МРЗ под 1 евро. 
В определена степен големите различия в националните равнища на МРЗ  са свързани 
с различната издръжка на живот. Когато се превърнат в Стандарти на покупателната 
способност (СПП) – една изкуствена валута, която отчита националните равнища на 
цените – различията в равнищата на националните МРЗ се свиват значително (Фигура 
2). Измерено в евро, съотношението на най-ниската към най-високата е 1:13; 
измерено в СПП пада до 1:6.  
 
Фигура 1: Законодателно определени МРЗ за час, 2009 в EUR*  
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Фигура 2: Законодателно установена МРЗ за час, 2009, в Стандарт на 
покупателната способност (СПП)*  

 

Настоящо развитие на националните политики за МРЗ  

Макар че в крайна сметка законодателно установената МРЗ винаги се определя от 
Държавата, в практиката нейното развитие несъмнено е резултат от  политически 
консултации и дискусии, в които синдикатите и работодателските организации играят 
централна роля (Schulten et al. 2006). В много страни двете страни на промишлеността 
са институционално включени в политиката по МРЗ чрез националните консултативни 
органи, което им дава възможност да дават предложения за нарастване на МРЗ. В 
някои източноевропейски страни развитието на МРЗ е включено в определена степен в 
тристранните договорености между държавата, синдикатите и работодателите.  В 
Белгия и Гърция МРЗ се договаря в рамките на националното колективно договаряне, 
като крайният резултат получава официално законодателно одобрение от държавата. 

В някои страни, включително страните от Бенелюкс, Франция и Малта, съществува 
индексация на МРЗ, според която нейното равнище автоматично се осъвременява 
съобразно развитието на цените и/или средната работна заплата. Важно е да се 
подчертае, че законодателно определената МРЗ се радва на широко социално 
приемане, което се потвърждава и от факта, че в нито една страна няма искане за 
нейното премахване от страна на някоя значителна социална или политическа сила. 
Вместо това политическият дебат  се фокусира върху равнището на съществуващата 
МРЗ  и  бъдещите стъпки в нейното развитие. 

В контекста на жестока рецесия политическият дебат за нарастване на МРЗ нараства и 
се превръща в централен. В много европейски страни профсъюзите настояват за по-
висок ръст на МРЗ, като средство за стимулиране на икономиката, която е в депресия. 
Обратно на това, много представители на работодателите използват като оправдание 
кризата, за да настояват за замразяване на МРЗ. Като цяло развитието на политиката 
по МРЗ е силно повлияно от политическата ориентация на действащото правителство. 
Докато консервативните правителства се стремят да следват по-рестриктивна 
политика по МРЗ, повечето социално-демократически правителства постепенно 
повишават нивото на МРЗ. 

Европейската политика по МРЗ  

През 2007 и 2008  г. проблемът за МРЗ беше част от дебата на европейско равнище 
сред няколко известни европейски политици, в това число премиер-министърът на 
Люксембург и бивш председател на Европейската комисия Жак Делор се обяви в полза 
на политика за европейска МРЗ (Schulten 2008). Още през 2005 г. WSI, заедно с 
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швейцарския Denknetz и френския Institut des Recherches Economiques et Sociales 
(IRES), представи редица ‘Тези за политика за европейска МРЗ’ (Schulten et al. 2005), 
като основното предложение беше координирана политика по МРЗ на европейско 
равнище, включваща и предприемане от всички страни на увеличаване на тяхната МРЗ 
в рамките на определен времеви период, първоначално до 50% и след това до 60% от 
средната работна заплата (виж също, Schulten/Watt 2007).  

В дебата по европейската политика за МРЗ въпросът е за определяне на европейски 
стандарт за относителна стойност на МРЗ. Тази дискусия беше подета в частност от 
Европейския парламент, след като той отбеляза, че ‘МРЗ е установена на много ниско 
равнище или под равнището на оцеляването’ (European Parliament 2007: 469). В този 
контекст  през октомври 2008 г. Европейският парламент призова Съвета ‘да определи 
цел за МРЗ за ЕС  (законодателно определена, колективно договорена на национално, 
регионално или секторно равнище), за да осигури заплащане на поне 60% от 
съответната  (национална, секторна и т.н.) средна заплата и по-нататък да определи 
времева програма за постигане на тази цел от всички страни-членки на ЕС’ (European 
Parliament 2008). Искането за политика за европейка МРЗ игра важна роля и в 
кампанията за избори за Европейски парламент през юни 2009 г.  Партията на 
европейските социалисти, например, призовава в своята предизборна програма за 
‘Европейски пакт за заплатите, гарантиращ равно заплащане за еднакъв труд и 
поставяне на потребността от достойна МРЗ във всички страни-членки на ЕС, 
договорена или чрез закона или чрез колективното договаряне и приложима както за 
гражданите на страната, така и за работниците-мигранти’ (PES 2008). Консервативните 
партии също издигнаха проблема за политика за европейска МРЗ. Така например, 
Християн-демократите от Люксембург настояват ЕС  ‘да договори правото на всеки 
работник в Европа на минимална заплата, заложено или от държавата или от 
социалните партньори, равнището на която ще се спазва за всеки гражданин на 
страната, или регионален БВП, като се създава възможност на всеки работник да 
живее достойно’ (CSV 2009). 

Перспективите: минималните заплати и рецесията  

Политическа дискусия за бъдещото развитие на законодателно установената МРЗ се 
провежда в цяла Европа в контекста на най-сериозната международна икономическа 
рецесия след 30-те години. Опитът ни учи, че в подобни времена на криза стандартите 
по заплащането са под силен натиск. Компаниите ще се опитат да компенсират някои 
от своите загуби като спестяват от разходите за труд, а работниците под заплахата да 
загубят работата си до голяма степен са готови да приемат компромиса. Най-често в 
сектора на услугите, където синдикалните организации са относително слаби, 
рецесията може поради това да пренасочи много повече работници към ниско 
платения сектор. Законодателно установената МРЗ, която се прилага в икономиката 
като цяло, може при тези обстоятелства да бъде важна граница, която да ограничи 
натискът за намаляване на заплащането. 

В сегашния климат на рецесия, работодателите в много европейски страни се обявяват 
за замразяване на МРЗ на сегашното им равнище с някои самотни гласове, 
призоваващи дори за номинално намаляване на МРЗ. Ако тази политика бъде въведена 
в Европа може да се очаква задълбочаване на депресията още повече. Нещо повече, 
ще бъде отслабена така необходимата подкрепа за частното потребление като се има 
предвид, че в много европейски страни МРЗ не само определя заплащането на тези, 
които я получават, но и играе важна роля за ориентиране на цялата структура на 
заплащане и развитие на заплатите. От друга страна съществува заплаха, че с 
реалното или дори номиналното намаляване на МРЗ ‘котвата на заплатата’, 
подкрепяща стабилната система на цените, ще бъде оставена на течението и така 
сегашната рецесия ще спомогне за дефлация, както това се случи през 30-те години 
(Herr 2008). Вместо да допуснем това да се случи, би било икономически обосновано 
да се стабилизира икономическата ситуация чрез адекватно увеличаване на МРЗ. 
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Брюксел  иска вдигане на минималните заплати, където са ниски 

Медиапул 
 
Европейската комисия ще поиска въвеждането на минимална работна заплата в 
държави членки като Германия, където тя не съществува, и ще поиска увеличение на 
минималното месечно заплащане в страните, където то е твърде ниско. България е с 
най-ниската заплата в Европейския съюз. 
 
Приоритет на Брюксел е "създаването на работни заплати, които да гарантират 
конкурентоспособността на икономиките и в същото време да предоставят сигурност 
на доходите”. 
По последни данни повече от 8% от европейците работят за заплати, които са под 
линията на бедността. Рискът работата да не те спасява от бедност е голям. Това е 
причината Еврокомисията да постави този въпрос. С въвеждането на минимално 
заплащане се предотвратява рискът от рязко падане на цената на труда, са 
аргументите на Брюксел. 
 
В повечето европейски държави минималната работна заплата съществува като 
стандарт, но варира значително като размер. В Румъния, например, тя може да е по-
малко от една четвърт от средната заплата, докато в Ирландия се равнява на 
половината от средната заплата. 
 
Група от държави като Германия, Италия, Австрия и скандинавските страни нямат 
минимална работна заплата. В Италия и Австрия минимална работна заплата има само 
по колективни трудови договори. 
 
В държавите, в които нивото на заплащане е твърде ниско, Европейската комисия 
предлага заплатите да се вдигнат. По този начин ще се осигури възможност на 
работниците да остават в страните, в които живеят, мотивират се еврокомисарите. 
 
Предвиждат се промени и по отношение на облагането на доходите с данъци, което ще 
понижи разноските по заплащане на труда, а оттам би трябвало да подпомогне 
процеса по разкриване на нови работни места. 
 
Вместо от доходите на работещите, по-голямата част от данъците може да идва, ако се 
облага повече потреблението или имотите. 
 
Еврокомисията предлага данъчни облекчения и субсидии за бизнеса, който наема 
работна ръка в кризата. Причината е растящата безработица, която средно за Европа е 
10%, като в Гърция и Испания вече надхвърля 20%. 
 
Обучителна задача 5/ Новите „други” – бежанците и местните 
общности 

Тема: Националната и местна власт – партньори в справянето с казуса „бежанци” 

Цели:  

На ниво знания: 

 Разпределение на отговорностите между национална и местна власт по 
бежанските въпроси 

 Основни познания на законодателната рамка, имаща отношение към лицата, 
търсещи закрила 

На ниво умения: 
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 Умение за анализ на конфликтна ситуация 
 Умение за усвояване и разбиране на нов по своята същност проблем 
 Умение за изработване на адекватни мерки за справяне с кризисна ситуация 

Времетраене: 60 минути 

Необходими материали: Предоставените материали, флипчарт, маркери, химикали 

Разделение на ролите:  

Вие сте работна група, в която влизат представители на:  

1. Общината на малко населено място, в което се планира създаването на бежански 
лагер 

2. Правозащитна организация, която следи за спазване на човешките права на 
търсещите бежански статут в страната  

Задача: Работната група трябва да предложи пакет от мерки за решаване на проблема. 

Стъпки: 

А) Запознайте се с позициите на различните заинтересовани страни. 

Б) Анализирайте ситуацията  

В) Предложете пакет от 3 до 5 мерки за справяне с проблема. 

 

Контекст: 

Село Винарско има около 1000 жители и е разположено в централна северна България, 
отдалечено на около 40 км от най-близкия областен град. На територията му са 
разположение една от най-големите винарски изби в страната, както и старо ракетно 
поделение на българската армия. В непосредствена близост минават ключов 
международен път и северната жп линия на страната. Селото не е богато, с предимно 
възрастни жители и слабо икономическо развитие. 

Поради бежанската вълна в страната от началото на годината и липсата на подготвени 
бази за настаняване на хилядите души, влизащи в страната с цел търсене на убежище, 
коалиционното ляво-центристко правителството взема решение да започне 
приспособяването на неизползваеми обекти на българската армия за бежански лагери. 
В тази връзка министърът на отбраната предоставя на Държавната агенция за 
бежанците (ДАБ) ракетното поделение в село Винарско,което отговаря на критериите, 
заложени от правителството – отдалечено от голямо населено място и възможност за 
изграждане на лагер от затворен тип. Това решение, обаче, предизвиква вълна от 
протести сред местното население, подкрепяни от кмета на село, който е излъчен от 
най-голямата дясно-центристка опозиционна партия. 

В интервюта за медиите, жителите на селото обясняват страховете си от 
настаняването на голям брой нелегални емигранти от арабски произход и друга 
религия като често използват думи като „терористи” и „престъпници”, и изразяват 
притеснение, че тяхното присъствие ще доведе до криминални деяния срещу 
българското население, изнасилвания и дори убийства. От своя страна кметът на 
селото негодува срещу факта, че никой от национално отговорните институции не е 
обсъдил и координирал предварително това решение с местната администрация. 

В опит за потушаване на напрежението, министърът на вътрешните работи посещава 
селото и предлага на местните жители създаването на полицейски участък, 
размразяване и приоритизиране на важни инфраструктурни обекти и откриването на 
нови работни места. Преговорите са неуспешни. Кметът на селото заявява пред 
журналисти: "Хората не искат работни места и специализиран полицейски участък. 
Вътрешният министър не убеди хората, защото вече не вярват на обещания. Не им 
беше разяснено какъв тип бежански лагер ще има и какъв ще е режимът на лагера. 
Хората не се интересуват от работни места, благоустройство и инфраструктура, искат 
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си спокойствието". Кметът на селото е категоричен, че протестът ще продължи с 24-
часова блокада на пътищата за военното поделение и с митинги в центъра на селото 
всеки ден. Председателят на инициативния комитет на протеста допълва, че за 
бежанската вълна са виновни тези, които са махнали съоръжения по границата ни с 
Турция и тези, които допускат влизат чужди граждани във вътрешността на страната 
ни. 

От своя страна, шефът на ДАБ заявява в отговор на исканията на жителите на 
Винарско, че разбира опасенията им, но Агенцията е длъжна да изпълни намерението 
на правителството. Той твърди, че правителството ще вземе всички необходими мерки 
за сигурността на хората в селото, че лагерът ще е от затворен тип и практически няма 
да има възможност за криминални деяния от страна на обитаващите го. „Те са жени и 
деца, които бягат от войната, те са като всички вас“, заявява шефът на ДАБ. 

В същото време правозащитната организация „Човешки права“, със седалище в най-
близкия областен град, се намесва в спора в защита на бежанците. Тя не само 
подкрепя отварянето на нови бежански лагери, но се бори и за по-добри условия в 
тях. Според организацията поделението в село Винарско е подходящо за бежански 
лагер, но отношението на хората от селото е притеснително. Представители на 
организацията започват масирана кампания за събиране на помощи за бежанците и 
тръгват „от врата на врата“, за да разясняват правата им.  

В европейски контекст проблемът с бежанците също е много ключов. Европейските 
страни имат отдавнашна традиция да предоставят убежище на подложените на 
преследване. Защитата на основните права е част от самата културна идентичност на 
Европа. През 1999г. страните-членки на ЕС се ангажираха да създадат Обща 
европейска система за убежище, която на европейско ниво да се справи с все по-
сериозните проблеми, свързани със закрилата. През следващите години ЕС приема 
редица важни правни мерки с цел да хармонизира различните системи за убежище на 
държавите-членки.  

Въпреки директивите и регламентите, целящи хармонизация, обхващаща цялата 
територия на ЕС, продължават да съществуват значителни различия между 
държавите-членки на ЕС по отношение на техния подход към закрилата, 
възможностите и броя случаи с признаване на бежански статут, както и условията за 
прием като здравните грижи, предоставяни на търсещи убежище мъже, жени и деца. 
Например в някои страни-членки на ЕС достъпът до основна материална подкрепа е 
дотолкова ограничен, че много от търсещите убежище се оказват на улицата.През 
ноември Европейската комисия в нарочно изявление се обяви против въдворяването 
на бежанци и имигранти от държави извън ЕС в центрове от закрит тип освен в 
извънредни случаи, тъй като там условията са сходни със задържане в затвор. Според 
Комисията в затворените центрове следва да бъдат настанявани единствено онези 
имигранти и бежанци, за чийто живот съществува опасност - поради отправени към 
тях заплахи, ако са жертви на трафик на хора, ако са преследвани.  

До момента Евросъюзът е отпуснал над 2 милиарда евро хуманитарна помощ за 
бежанците от Сирия. След преговори с Европейската комисия Брюксел отпусна на 
страната в края на ноември 2013г.  допълнителни 5 656 000 евро за справяне с 
бежанския проблем. Досега имаше четири европейски фонда, по линия на които всяка 
страна членка можеше да ползва средства в случай на бежанска вълна. Те са по 
Програма Солидарност и управление на миграционните потоци (2007-2013), като 
програмата има следните специализирани фондове - Европейски бежански фонд, 
Фонд Външни граници, Европейски фонд за интегриране на лица от трети страни и  
Европейски фонд за репатриране на нелегално пребиваващи лица. За следващия 
рамков период 2014-2020г. ЕС създава фонд „Убежище и миграция“, чийто общ 
бюджет възлиза на 3.869 млрд. евро. От тях България ще получи 11.6 млн. евро. 
Допълнителни 96 млн. евро страната ще получи за охрана на границите. Възможно е и 
България да получи разрешение да използва за бежанската криза част от неусвоените 
средства от европейските социални фондове по бюджета на ЕС за 2007-2013 година. 
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Междувременно през декември Турция и Европейският съюз подписаха споразумение 
за реадмисия, което позволява на страните членки да връщат обратно нелегалните 
имигранти, които влизат в Европа от турска територия. Освен това споразумението 
трябва да позволи до 2017 г. да бъде отменено изискването за визи за пътуване на 
турските граждани в ЕС. Според споразумението Турция, която се намира близо до 
Ирак, Иран и Сирия и е един от основните входни пунктове за нелегални имигранти в 
Европа, ще приеме да връща експулсираните нелегални имигранти, влезли в 
държавите членки на ЕС от нейна територия. На практика това дава нови възможности  
на България за справяне с бежанската криза.  

Обучителна задача 6 / Политическа кампания 
Тема: Подготовка на политическа кампания 

Цели:  

На ниво знания: 

 Основни правила при подготовката на политическа кампания 
 Специфика на кампанията за европейски избори 

На ниво умения: 

 Умение за изработване на послания 
 Умения за определяне на информационни канали 

Времетраене: 75 минути 

Необходими материали: Предоставените материали, флипчарт, маркери, химикали 

Разделение на ролите:  

Вие сте представители на:  

1 група.  Партия А. Лява управляваща партия  
2 група.  Партия С. Център-дясно опозиционна парламентарна партия 
 
Задача: Подгответе кампания с условното наименование „Бъдещето на България след 
евроизборите“ 
 
Като имате предвид данните в заданието и целевите групи, които сте определили в 
социологическата задача: 

• формулирайте 5 послания на кампанията на вашата партия, които да са 
насочени към ефекта на евровота върху националното правителство; 

• определете кое от посланията за коя целева група би било най-ефективно; 
• определете комуникационните пътища /медии, формати/ към отделните 

целеви групи 
 
Контекст: 
 
Предстоящите европейски избори в страната преминават под знака на остро 
политическо противопоставяне, което праща „европейската“ тематика на заден план.  
На изборите ще се гледа най-вече като на тест за жизнеспособността на управлението 
на страната – от резултатите на БСП и ДПС ще се съди дали правителството, което те 
подкрепят, има достатъчно обществена подкрепа или ще се наложи провеждането на 
предсрочни парламентарни избори. 
 
Европейската тематика, доколкото се обсъжда, е доминирана от националната гледна 
точка. Обсъждат се предимно въпроси свързани с : 

• усвояването на eврофондовете; 
• ограничения за свободното движение и работа на българите в Европа;  
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• критиките на Европейската комисия към правосъдието и вътрешния ред в 
страната; 

• „Кой ще ни представлява/защитава в Европа?“ 
 
В същото време, българското общество има най-позитивно отношение към ЕС от 
всички страни-членки и се отнася с повече доверие към институциите на ЕС отколкото 
към своите национални институции. Според изследване на Институт Отворено 
Общество от юли 2013  година доверието в европейските институции е най-високо 
сред младите и сред хората с високо образование. Около 54% от младите (18-29г.) 
имат по-голямо доверие на европейските институции, а едва 8% на българските. Почти 
53% от симпатизантите на ГЕРБ се доверяват повече на европейските институции, а 
само 12% от тях на българските. Като цяло при потенциалния електорат на всички 
партии се наблюдава по-високо ниво на доверие вевропейските институции, отколкото 
на националните. Изключение оттова правило правят хората, които биха гласували за 
БСП, при които доверието се разпределя почти наравно- 26% забългарските институции 
и 27% за европейските. Намаляваотносителния дял на онези, които нямат доверие нито 
на европейските, нито на българските институции (15%). Липсата на доверие и към 
двата типа институции остава характерно за хората над 30г. и хората с по-ниско 
образование. 
 

 
източник: Институт Отворено Общество 

 
 
В същото време, познаването на ЕС като система от институции и компетенции остава 
ограничено до тесен експертен кръг. Медии и политици продължават да бъркат 
институциите и това коя институция с какво точно се занимава; България не се 
възползва пълноценно от правото си да влияе върху решенията на ЕС.  Според някои 
интерпретации това допринася за позитивното отношение на българите към 
членството в ЕС: 
 
 
 
 



 32 

 
източник: Институт Отворено Общество 

 
 
Като цяло преобладават „утилитарните“ нагласи към членството в ЕС: 

 
източник: Институт Отворено Общество 

 
 
 
Обучителна задача 7 / Радио дебат 
 
Тема:  „За и против домашното обучение” 
Цели:  
Да се развият умения по отношение на: 

• Формулиране на теза/ антитеза; 
• Формулиране на аргументи/ контрааргументи; 
• Поведение пред камера .  

 
Времетраене: 70 минути /45 минути подготовка в малка група, 25 минути дебат/ 
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Разделение на групите: 
1 група. 
Роля 1: Дете на 16 години, което учи вкъщи и след две години завършва 
образованието си. Възнамерява да продължи обучението си в чужбина. 
Роля 2:  Представител на Асоциацията на домашното образование 
 
2 група.   
Роля 3: Директор на училище 
Роля 4:  Екперт от МОН 
 

Задача: 

Задачата е всяка група да избере 2 участници и да ги подготви за дебат на тема: "За и 
против задължителното посещаване на училище". 
Стъпки: 

А) Разделете се на 2 подгрупи, прочетете материалите за подготовка и като група 
формулирайте теза спрямо ролите, които имате;  
Б) Като група обсъдете тезите на другите страни в дебата; 
В) Като група формулирайте аргументи в подкрепа на вашата теза; 
Г) Като група формулирайте контрааргументи срещу тезите на опонентите; 
Д) Избор на 2 участници, които ще се включат в дебата; 
Е) Участие на двама представители от всяка група в дебат на тема "За и против 
задължителното посещаване на училище". 

 
Необходими материали: флипчарт и маркери, листа и химикали за писане за всеки от 
участниците 
 
Контекст:  
Според Закона за народната просвета родителите, чиито деца не посещават 
задължителна детска градина и училище, плащат глоба от 20 до 100 лв., а при 
повторно нарушение  50 до 250 лв. Около двеста семействата у нас обаче обучават 
децата си вкъщи. 
Повечето от тях използват системата CLASS Homeschools - дистанционно училище, 
акредитирано от Националната асоциация на частните училища (National Association of 
Private Schools) в САЩ, която обещава американска диплома.  Тя помага да се изготви 
учебен план, методика, да се осигурят учебни помагала за обучението на детето. 
Цената за една година е 1010 долара. Гимназиалното ниво е 4 години. Други 
популярни и често използвани системи за домашно обучение са Robinson Curriculum и 
Sonlight Curriculum. Съвременното движение за домашно училище възникнало през 60-
те години на 20 век в Америка. В началото домашното образование е било незаконно в 
45 щата. До 1993г. година всичките 50 щата признават правото на родителите да 
обучават децата си вкъщи. Докладите по образование на Държавния департамент на 
САЩ  сочат, че броят на тези ученици се е увеличил от 850 000 през 1999г. на 1,1 
милиона през 2003 г. Системата в домашното образование набира скорост и в други 
страни като Канада, Австралия, Франция, Мексико, Южна Африка, Англия, почти цяла 
Източна Европа и много други, включително Русия. В много държави е регламентирано 
със закон. 
В Америка например, за да станат родители и роднини преподаватели в семейството 
си, те покриват задължителен образователен ценз пред компетентна образователна 
комисия. Освен това родителят трябва да подготви своя ученик за успешно покриване 
на изпитите пред съответните държавни комисии. В крайна сметка ученикът получава 
легитимна диплома, с която може да кандидатства, в който и да е университет по 
света. Освен всички предмети, по които едно дете задължително трябва да се 
подготви и да се яви на съответните изпити пред официален орган, от родителите се 
иска да преподават и социални, и битови умения. Възрастните трябва да са наясно как 
да разпределят ефективно времето за учене, подготовка по материала и почивка. 
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Българската образователна система обаче не предвижда ред, по който децата, 
обучавани вкъщи, да докажат знанията си, като се допускат до приравнителни изпити, 
за да им се заверяват годините и да получават български дипломи. Без български 
дипломи те не могат да кандидатстват в родните вузове, не могат да вземат 
шофьорски книжки. В момента някои семейства успяват да издействат дипломи за 
децата си, но с уговорки с директори на училища, които ги водят формално на 
училище и им позволяват да се явяват на изпити и да им пишат оценки. По 
конституция училищното образование е задължително до 16 години,частно или 
държавно, но училищно, обясняват от министерството на образованието. То трябва да 
спазва държавните образователни изисквания, определени от МОН. Всяко друго 
образование е незаконно. Ако децата се обучават вкъщи, то трябва в края на учебната 
година задължително да полагат изпити за завършен клас, поясняват от МОН и казват, 
че така правят 20 000 деца със специални образователни потребности, които не могат 
да ходят на училище. 
Според някои психолози заради липсите в механизма родители и роднини да бъдат 
признати за педагози, има и изкривяванията в семейните училища. Миналата година 
стана известен случай от село Дренов, където четири деца били заключени от баща си 
с години, но са научили чужд език и шах. Само две от тях излизали понякога до 
магазина. Родителят и досега е убеден, че се е погрижил за тях,като ги е предпазил от 
лошия свят навън. Всъщност за случая се разбра, след като майка им, която живее и 
работи в Англия, подаде сигнал срещу бившия си съпруг за домашно насилие към 
децата. 

Положителен обаче е примерът на 15-годишният Божидар Маринов от Смолян. Той 
печели национално състезание по информатика под егидата на Министерство на 
образованието. Детето получава предварително подписаната и подпечатана диплома, 
но впоследствие ведомството разбира, че то не ходи на училище  и му отнема 
отличието служебно. След това Божидар печели максимален брой точки на регионална 
олимпиада по информатика и би трябвало да се яви на националната като фаворит. 
Държавата обаче го дисквалифицира и му забранява да участва пак с мотива, че не 
посещава училище. 
От Асоциация за домашно обучение настояват за регламент, по който домашните 
ученици да доказват знанията си и да получават дипломи. Освен това искат парите, 
които се изплащат на всеки ученик в системата на образованието да се дават и на 
техните деца. 
Иначе  Петър Порумбачанов, който е председател на Асоциацията за домашно 
обучение в България, признава, че домашното обучение не е за всеки родител и не 
може да бъде самоцел. Той и съпругата му Живка вземат решението да обучават сами 
децата си след много мислене, четене на книги, изследване на чуждия опит и 
системи. Виждат и развитието на деца на техни познати чужденци, обучавани у дома. 
Но той е с педагогическо образование. Историк е. Съпругата му работи предимно у 
дома - друго условие за качествени резултати при ученето вкъщи. Най-големият му 
син Георги ще навърши 18 г. през февруари и на практика е първият възпитаник на 
домашното обучение в България. Само той от четирите деца на семейството е влизал в 
общата образователна система - в детската градина. Но след като го наказали 
заключен в тъмна стая, защото не си е изял обяда, родителите му го отписват от 
градината. В момента Георги взема две години за една и вече имал предложения за 
реализация в САЩ. Поканен е да проведе там тригодишен стаж, като ръководи 
различни бизнеси в различни щати. Семейството обучава вкъщи и другите си двама 
сина - Никола на 11 г. и Павел на 8 г. Най-малката Ралица е само на 2 г. За всяко дете 
е избрана различна система според талантите и интересите на децата. 
Основанията за отварянето на семейно училище по света са: неподходяща и агресивна 
среда; липса на внимание от учителите и пренебрежение по отношение талантите на 
конкретното дете; лоша учебна програма; натоварени дни в училище, които не водят 
до реален ефект. Според международни изследвания 44% от 15-годишните българчета 
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са функционално неграмотни – притежават налети знания, но не знаят как да ги 
използват. България е на 47 място по математика от общо 65 държави, участвали в 
международното изследване  PISA на Организацията за икономическо сътрудничество 
и развитие (ОИСР) и изостава с над една година в обучението спрямо средното за 
ОИСР ниво. Тестове бяха проведени през 2012г., а резултатите бяха обявени през 
декември 2013 г. Те са по-високи спрямо 2009г., но делът на функционално 
неграмотните остава тревожно висок. Изследването отчита и зависимост между 
резултатите на учениците в училище у нас и семейната среда. Колкото по-висок е 
образователният и професионалният статус на родителите, толкова по-високи са 
резултатите на учениците по математика, четивна грамотност и природни науки. 
Разликата между учениците от висок и нисък социално-икономически статус е 117 
точки, което се равнява на близо 3 години обучение. Остават и големи разликите в 
зависимост от типа училище. Учениците от профилираните гимназии (в тях влизат 
езиковите и математическите) са се представили много по-добре от тези в 
професионалните (бившите техникуми) и непрофилираните.  
Татяна Предова, която е главен експерт "Достъп до образование и подкрепа на 
развитието" в МОН, не е съгласна с твърденията, че средата в училище е 
„деградираща” и че образованието е под държавен монопол. По думите й то е 
ангажимент на държавата, а родителите са задължени  да осигуряват на децата 
посещаване на образователната система. От МОН и Агенцията за закрила на детето 
поставят и въпроса за социалното включване на децата, които се обучават вкъщи.Те се 
притесняват, че социалното им общуване се изчерпват само в Интернет , а контактите 
им на живо са значително по-малко в сравнение с тези на децата, които посещават 
класните стаи. Божидар Димитров потвърждава, че общува с други деца предимно по 
интернет. Момчето твърди, че разговорите за ученически неволи и гаджета са му 
непонятни. По думите на майка му Златка в училищата „няма вида социализация, 
която ние си представяме” и комуникацията по интернет не е особен проблем. Освен 
това Божидар свири на пиано и посещава много различни кръжоци.  
 
Цитати: 
Петър Порумбачанов, който е председател на Асоциацията за домашно обучение в 
България 
"Вече 10 години консултираме семейства, които искат да обучават децата си у дома. В 
асоциацията пристигат стотици писма. Правим ежегодни конференции за домашното 
образование. Идват много семейства вкъщи. Мнозина са започнали да образоват 
децата си, но след сериозни и задълбочени разговори. И така трябва да бъде. Това е 
много сериозно и осъзнато решение и не всеки родител е способен да го прави".  
"За съжаление сина ми няма да продължи образованието си в България, защото още 
не сме стигнали дотам да проведем смислени разговори поне с академичните среди, 
за да им обясним, че домашните ученици са желани кадри поне за висшата ни 
образователна система. Образованието в крайна сметка е пазарен продукт. За 25 г. в 
България почти във всички сфери беше създадена конкуренция, само не и в 
образованието. И понеже държавното остана без конкуренция, затова е и на толкова 
ниско ниво. Ако искаме да работим за доброто на страната си, трябва да освободим 
конкуренцията и в този сектор, за да може да се чувстват застрашени и държавните 
училища и да вдигнат нивото". 
 
Златка Маринова, майка на Божидар Маринов 

“Mонополът на държавата в сферата е наследство от комунистическото минало и 
образованието трябва да бъде в ръцете на родителите, както е било при 
Възраждането”. 

 
Божидар Маринов, 15 годишен ученик, който се обучава вкъщи 

„Чувал съм разговори за училище. Доста от тези неща ги смятам за глупави и понякога 
не ги чувам.” 
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Татяна Предова, главен експерт "Достъп до образование и подкрепа на 
развитието" в МОН 

„Не казвам, че образованието е перфектно, но в последните години се правят много и 
съществени неща”, каза тя и посочи като пример повишаването квалификацията на 
учителите. 
 

Цвета Брестничка, асоциация „Родители” 

“Като асоциация смятаме, че е редно децата да посещават училище заради уменията, 
които получават там. Не само в образователен аспект, но като общуване с връстниците 
им. Много е важно тяхното социализиране. Все пак никой от нас не живее през целия 
си живот изцяло в защитена среда. Затова подрастващите трябва да се научат да 
общуват с хора от различен произход, с различни възгледи, и то по смислен начин. 
Затова за нас е изключително важно децата да посещават училище. Това е свързано и 
с въпроса да спазваме законите на страната си. Факт е, че не сме доволни от 
ситуацията в училището в момента, но не смятаме, че решението на това става чрез 
изтеглянето на децата от там. По-скоро родителите трябва да насочат усилията си към 
промяна на условията в учебните заведения, за да бъдат по-добра среда за 
подрастващите. Ако родителите имат желание, винаги могат да осигурят 
допълнително обучение вкъщи. Като граждани все пак имаме ангажимент не само към 
нашите собствени деца, но и към другите. Би трябвало да помогнем на тези, които не 
се справят добре в училище, защото утре нашите собствени синове и дъщери ще 
живеят заедно с другите”. 
 
Мариана Закова, директор на 137-о СОУ, „Люлин” 
Според мен домашното обучение трябва да съществува под някакви форми заедно с 
училището. Класическата форма на обучение означава и среда, в която децата се 
формират. Социализацията е много важна, защото, идвайки в училище, децата трябва 
и да се адаптират към средата. Ще дам пример с малчугани, които не са ходили в 
детска градина, те много трудно приемат общуването с останалите деца. Колективният 
начин на живот е много важен. От друга страна, индивидуалната форма на обучение е 
особено подходяща за болни деца, когато учителите ги посещават вкъщи. Но и тази 
форма на обучение е свързана с училището. Обучението трябва да бъде свързано с 
училището, защото има държавно-образователни изисквания, които трябва да се 
спазват. А тези изисквания могат да ги спазват само професионалистите. От друга 
страна, обучението вкъщи пък е хубаво за малчугани, които имат увреждане или 
психически проблеми. Аз смятам, че трябва да има дистанционна форма на обучение. 
Но условието е детето да бъде записано в училище, неговото образование да се 
управлява от учител. Ако ситуацията налага, то нека да си стои вкъщи. При 
съвременните условия на дигиталната ера това може да се прави онлайн и то е 
напълно нормално. Във всички държави го има и мисля, че и ние трябва да бъдем 
част от едно подобно образование. Домашното обучение трябва да бъде свързано с 
училището при всички случаи. Нали затова има професия учител. Не може един 
родител, колкото и да е интелигентен, да прецени какви са границите на обучението. 
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Наръчник 
 
Панел 1 / Политици и граждани 
 

Политика и политически партии 
 

a. Политиката – определения, характеристики 

Терминологичен речник по обществено политически науки 

Старогръцката дума политика означава устройство и управление на държавата. 
Политиката е дейност на обществено-политическите класи, партии, организации и др., 
определяна от техните интереси и цели, както и средствата и методите за постигането 
на тези цели.  

Георги Янков, „Към теорията на политиката (за понятието, смисъла и 
метаморфозите на политиката)“, София, УНСС 

За утвърждаване на термина „политика“ голяма роля изиграва книгата на Аристотел 
„Политика“, която представлява анализ на изграждането на човешката общност и 
техниките на държавно управление, с оглед на една държавна форма, която 
обединява максимум стабилност и максимум целесъобразност и справедливост. 

Аристотел определя човека като зоон-политикон – „човекът е политическо животно по 
природа“; „същество, което живее в полиса“. Според него, „който живее извън 
държавата поради природата си, а не по силата на  обстоятелствата или стои по-долу, 
или превъзхожда обикновения човек“, той е или „животно, или Бог“.Специфична 
черта на политическата форма на живот, според Аристотел, е автаркис, 
самодостатъчност, която липсва при по-малките общности, семейството и индивида. 
Държавата е най-висшата общност и чрез нея се постига самодостатъчност, тя се 
стреми към най-висшето благо. 

Политиката в широкия смисъл на понятието, според Макс Вебер, обхваща всички 
видове самостоятелна ръководна дейност: говори се за вътрешна и външна политика, 
за валутна политика на банките, за дисконтова политика на държавната банка, за 
политика на профсъюза по време на стачка, за социална политика, за училищна 
политика на общината, за политика на умната съпруга, която желае да направлява 
мъжа си... В тесния смисъл на понятието под политика се разбира ръководството 
или влиянието върху ръководството на едно политическо обединение, в съвременния 
смисъл – на една държава. 

За Вебер политиката не може да се определи извън отношението към властта: 
политиката е „стремеж към участие във властта или  оказване на влияние при нейното 
разпределение – било между държави, било между групи от хора вътре в държавата. 

Антоний Тодоров, „Елементи на политиката“, София, НБУ, 2012. 

 […]  

Значенията на думите, с които назоваваме политиката и политическите явления, са 
следствие от натрупания политически опит в отделните общества. В много езици се 
употребява една единствена дума – политика – докато в някои, поради особеностите на 
националната история, съществуват повече от една дума. Така например в английския 
език съществуват три думи, които превеждаме като политика, но които имат различно 
значение: polity, policy, politics. 
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• Polity означава устройството на публичните институции, на държавата. Тя е 
свързана с гръцката πολιτεα в смисъла на държавно устройство, а не 
непременно на определен политически режим, различен от демокрацията и 
олигархията. Институциите (institutio) са комплекси от норми и правила, които 
позволяват трайното съжителство на индивидите. Polity може да има 
значението на политически режим. 

• Policy се употребява като име на организираната публична дейност, която 
ангажира държавните инстанции за решаването на общовалидни задачи, 
засягащи цялата общност, макар и в отделни отрасли на живота. Това понятие 
може да се употребява за всяка планирана дейност, който ангажира частни и 
публични актьори, дори и когато се отнася до управлението на една голяма 
корпорация. С това понятие се означават отрасловите политики на държавата: 
транспортна, социална, индустриална, икономическа, финансова, външна 
политика. На български го превеждаме като публична политика. 

• Politics означава взаимодействие на различните интереси и борбата за тяхното 
осъществяване. Това е синоним на политическата борба между партиите и 
социалните групи за контрол върху лостовете на властта. Това е най-често 
употребяваната в английския език дума за политика.  

[…] 

Политиката може да бъде разглеждана и от гледна точка на различните роли, които 
занимаващите се с нея изпълняват. Политологът, политическият експерт, политикът 
– това са занимания, имащи един и същи предмет – политиката, но същевременно това 
са съвсем различни роли.  

Политиката може да бъде наука за управлението, за държавните дела, за 
организацията на обществото. Това я прави синоним на политологията, науката за 
политиката. Като всяка наука, политологията има правото да формулира хипотези, да 
ги аргументира, доказва или отхвърля. Последното е особено важно за всяка научна 
дисциплина – правото й да формулира погрешни хипотези, да греши (безгрешна може 
да бъде магията или религията, не и науката).   

Политиката може да бъде разглеждана и като експертно знание (know-how) и тогава с 
нея се занимават експертите по политически мениджмънт. Как да се построи 
предизборната кампания, какви послания да се отправят към една или друга социална 
група, какви символи да се изберат за партията, как да се оцени подкрепата за 
кандидатите в една или друга среда – всичко това е занимания на политическите 
експерти. Тук политиката е в качеството си на приложно знание, зад което стои 
професионална компетентност, но което не може да се сведе до общите теории.  

Политиката, най-сетне, се разбира и като изкуство, като сфера на възможното и на 
избора между различни възможни решения, сфера на инвенцията. Тогава тя се 
упражнява от политиците. Професионалната компетентност на политиците не е 
свързана непременно с политологията, нито с политическата експертиза. Един 
политик е професионалист тогава, когато е в състояние добре да разбира 
социалните интереси, да е чувствителен към общото благо, да умее да представя 
като политически различни социални интереси, да бъде убедителен, да има усет 
да обществените настроения и нагласи, да умее да води диалог, да демонстрира 
самоувереност и твърдост. Всичко това граничи с области като театъра, 
представлението, изкуствата като цяло. 

[…] 

В най-общ смисъл политиката се дефинира от Дейвид Милър в „Блекуел 
енциклопедия на политическата мисъл” като процес на постигане на 
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общозадължителни решения. „Политиката може да се определи накратко като 
процес, при който група хора, чиято линия или интереси са първоначално различни, 
достигат до колективни решения, които най-общо се смятат за обвързващи за групата 
и наложени като обща политика”. От своя страна Георги Карасимеонов дефинира 
политиката като обособена  сфера на социалните отношения, но чиято цел е също 
постигането на единство, единодействие, въпреки многообразието на интереси в 
човешкото общество. „Следователно политиката е сфера на социални отношения, 
характеризиращи се със специфични институции, процедури и дейности, чрез които 
разнородните интереси и ценности в дадена човешка общност (в националното и 
наднационалното пространство) в различна степен на взаимодействие и конфликт 
придобиват характер на общовалидни и задължителни правила и норми, необходими 
за съвместното съжителство на членовете на тази общност” 

[…] 

Каквато и да е представата ни за политиката, винаги имаме предвид взаимодействие, 
т.е. действия, които пораждат реакции и обратно въздействат върху действащия. При 
това действия, които не са частни, а се отнасят към публичната сфера, към въпросите 
от общ интерес. А характерът на тези въпроси (от общ интерес) всъщност се отнасят 
до дълбоките причини, които карат хората да живеят в общество, да създават 
политически общности и да се подчиняват на техните правила.  

Политиката може да се определи като сфера на социални взаимодействия 
(дейности с публичен характер) между индивидите и групите, чрез които се 
осъществява, поддържа, съхранява целостта на обществото. 

[…] 

Политиката е област на социално действие (интелектуално и материално), където се 
конструират структурите (институции, апарати, роли) на целостта и интегритета на 
обществото. Тази дефиниция развива първата и подчертава основната функция на 
политиката – поле на консолидиране на обществото като цялост. 

След като сме обобщили какво значи политиката, е нормално да се запитаме кой е  
ОСНОВНИЯТ ВЪПРОС НА ПОЛИТИКАТА, с какво се занимава тя?  

В историята на политическите идеи различните автори са давали различни отговори на 
този въпрос. 

• Според Платон основният въпрос на политиката е: Кой трябва да управлява? 
Отговорът, който той дава, е: трябва да управляват философите (мъдрите, знаещите, 
компетентните). Платоновата формулировка „философите да бъдат царе или царете – 
философи“, е предмет на противоречиви тълкувания в историята на политическата 
мисъл. 

• Според Кант не бива да се желае философите да управляват, тъй като 
притежаването на власт неизбежно извращава свободните съждения на разума. 

• Още по-радикална е критиката на К. Попър, според който Платон е внесъл бъркотия 
в политическата философия и е създал предпоставки за погрешна философска 
интерпретация, определяйки като основен въпрос на политиката – „кой трябва да 
управлява?“. Историческият опит показва, че който и да е на власт, е склонен да 
злоупотребява с нея, да се облагодетелства от управлението. Дори привържениците 
на Платон признават, че няма универсални гаранции, че управляващите ще бъдат 
наистина „добри“ или „мъдри“. Изводът, до който достига К. Попър, е: по-важен се 
явява въпросът за публичния контрол върху властта (как да бъде създадена такава 
система от институции, която да дава възможност за публичен контрол върху властта и 
смяната на управляващите по мирен начин). 

Според марксистката традиция основният въпрос на политиката е въпросът за 
държавната власт (въпросът за завоюването и задържането на държавната власт). 
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В съвременната политология съществува интерпретация, според която 
фундаменталният въпрос на модерната демократична политика е свързан с въпроса: 
как членовете на обществото да живеят заедно и да разрешават проблемите, свързани 
с различията между тях, по един приемлив, мирен начин, чрез правилата и 
процедурите на демократичния политически процес. 

 

б. Политическата професия 

Макс Вебер, Политиката като призвание („Политиката като призвание" е лекция, 
изнесена от Макс Вебер пред студенти в Мюнхен, в революционната зима на 1919 
г.) 

[…] 

Превръщането на политиката в „предприятие" (Betrieb), изискващо обучение в борбата 
за власт и нейните методи (така както се е формирало от модерната партийност) 
обусловило разделянето на публичните функционери в две категории, отличаващи се 
не рязко, но все пак ясно една от друга: специализирани чиновници, от една страна, и 
„политически" чиновници – от друга. Обикновено „политическите“ чиновници в същия 
смисъл на думата външно се разпознават по това, че те по всяко време могат да бъдат 
произволно преместени и уволнени или „поставени на разположение“ както 
френските префекти и подобните на тях чиновници от други страни – в пълна 
противоположност на „зависимостта" на служителите, изпълняващи съдебни функции. 
В Англия към тази категория спадали онези чиновници, които по.силата на строга 
договореност напускали службите си при смяна на парламентарното мнозинство и на 
кабинета.  

[…] 

Истинският чиновник – това е решаващо за оценката на нашия предишен режим – по 
своето същинско призвание (Beruf) не бива да се занимава с политика, а да 
„администрира“ преди всичко надпартийно: поне официално това важи и за т.нар. 
чиновници на „политическото"' управление, докато не е поставен под въпрос 
„държавният резон", т. е. жизнените интереси на господстващия ред. Чиновникът 
трябва да изпълнява своята служба sine ira et studio, „без гняв и пристрастие"; той не 
бива да прави тъкмо това, което политикът, т.е. водачът и неговите последователи 
трябва да правят винаги и задължително – да се бори. Защото вземането на страна, 
борбата, страстите – ira et studium – са стихията на политика. И преди всичко на 
политическия водач. Неговото действие се подчинява на принципа на отговорността, 
който е съвсем различен и дори противоположен в сравнение с този на чиновника. На 
чиновника прави чест, когато изпълнява по настояване на висшестоящото ведомство 
една заповед, изглеждаща му погрешна, Той я изпълнява въпреки своите виждания, 
на отговорността на заповядващия така точно и съзнателно, като че ли тя съответства 
на неговото собствено убеждение. Без тази в най-висш смисъл нравствена дисциплина 
и себеотрицание целият апарат би се разпаднал. На политическия водач, значи на 
ръководещия държавник прави чест тъкмо обратното – изключителната собствена 
отговорност за това, което върши и което той не може и не бива да отхвърля или да 
стоварва върху друг. Тъкмо натури, притежаващи висок морал на чиновници, са лоши 
и преди всичко политически безотговорни. И в този смисъл те са политици с нисък 
морал, такива, каквито у нас за жалост постоянно са се оказвали на ръководни 
постове. Именно това е състоянието, което наричаме господство на чиновниците и 
честта на нашето чиновничество няма да се опетни, ако разобличим политически 
погрешното в тези система от гледна точка на нейната ефективност.  

[…] 

Какви вътрешни радости може да предложи политиката като „призвание“ на този, 
който тръгва по нейния път, и какви лични качества изисква тя от него? 



 41 

Първото, което тя осигурява, е чувството за власт. Съзнанието за влияние над хората, 
за участие във властта над тях, но преди всичко чувството, че и ти държиш в ръцете 
си нерва на исторически важен процес, е в състояние да издигне професионалния 
политик (дори ако той заема формално скромни длъжности) над равнището на 
всекидневието. Така пред него възниква въпросът: кои качества могат да му дадат 
надежда, че той ще се окаже достоен за тази власт (колкото и тясно очертана да е тя 
във всеки отделен случай) и ще се справи с отговорността, която ляга върху него? По 
този начин ние навлизаме в областта на етичните въпроси, защото именно към тях се 
отнася въпросът: какъв трябва да бъде човекът, комуто е позволено да сложи ръка 
между спиците в колелото на историята. 

Може да се каже, че три качества в най-голяма степен са решаващи за политика: 
страст, чувство за отговорност, „верен поглед" (Augenmaß)., Страст – в смисъл на 
привързаност към делото (Sachlichkeit): страстно отдаване на едно „дело („Sache“), на 
този Бог или Демон, който е повелител на това „дело“. Но в смисъл не онази 
вътрешна нагласа, която моят покоен приятел Георг Зимел наричаше „стерилна 
възбуденост“ – така присъща на един определен тип предимно руски интелектуалци 
(но съвсем не на всички от тях), и която сега играе толкова значима роля и при 
нашите интелектуалци в този карнавал, украсяван с гордото име „революция“, а 
именно една преливаща от пусто в празно „романтика на интелектуално-
занимателното“ без всякакво обективно (sachlich) чувство за отговорност. Защото 
голата страст, колкото и истинска да ни се струва, разбира се, не е достатъчна. Тя 
никого няма да направи политик, ако, явявайки се служене на едно ,,дело“ („Sache"), 
не превърне отговорността към същото това дело в пътеводна звезда на нашите 
действия. Ето за тази цел – и това е решаващото психологическо качество на политика 
– се изисква верен поглед, способността с вътрешно съсредоточение и спокойствие да 
оставиш реалностите да въздействат върху теб, т. е.: необходима е дистанция спрямо 
вещите и хората. „Липсата на дистанция“ просто като такава е един от смъртните 
грехове на всеки политик и е едно от онези качества, чието насаждане сред младото 
поколение наши интелектуалци ще ги осъди на неспособност в политиката. Понеже 
проблемът се състои точно в това, как да се съвместят в една и съща душа и горещата 
страст, и хладният верен поглед? Политика се прави с главата, а не с други части на 
тялото или пък с душата. И все пак самоотдаването на политиката, ако то не е 
фриволна интелектуална игра, а истинско човешко действие, може да се роди и 
откърми единствено от страстта. Но това пълно овладяване на душата, което 
характеризира страстния политик и го отличава от чисто „стерилно възбудения“ 
политически дилетант,е възможно само с помощта на привичката към дистанция – във 
всяко значение на тази дума. „Силата“ на политическата „личност“ означава не първо 
място да се притежават тези качества. 

Поради това политикът трябва ежедневно и ежечасно да превъзмогва един съвсем 
тривиален и твърде „човешки“ враг – най-обикновеното тщеславие, смъртен враг на 
всяка преданост към делото, на всяка дистанция, която е дадения случай е дистанция 
спрямо самия себе си. 

[…] 

И макар че, или по-скоро тъкмо защото, властта е неизбежно средство и затова 
стремежът към нея е една от движещите сили на политиката, няма по-пагубно 
извращение на политическата сила от парвенюшкото самоизтъкване чрез властта и от 
суетното себелюбуване в нейното огледало, въобще всяко боготворене на властта 
сама по себе си. Чистият „политик на силата“, който и у нас усърдно се издига в култ, 
може да прави силно впечатление, но всъщност неговите действия са празни и 
безсмислени. Тук критиците на „политиката на силата“ („Machtpolitik“) са напълно 
прави. Ние можехме да видим внезапното вътрешно рухване на някои типични 
носители на тази нагласа и цялата вътрешна слабост и немощ, които се крият зад 
надутите, но празни жестове. „Политиката на силата“ е продукт на крайно мизерната и 
повърхностна надменност спрямо смисъла на човешкото действие, нямаща нищо общо 
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с познанието за трагизма, който наистина пронизва всяка постъпка – най-вече в 
сферата на политиката. 

Сега няма да обосновавам подробно несъмнената вярност на един основен факт във 
всяка история – че крайният резултат от политическото действие често пъти, и дори по 
правило, се намира в напълно неадекватно, в много случаи даже съвсем парадоксално 
отношение спрямо своя първоначален замисъл. И все пак този замисъл: службата в 
името на едно дело, не бива да липсва (ако не искаме да лишим действието от 
вътрешна опора). Как ще изглежда делото, в служба на което политикът се стреми 
към власт и я прилага, е въпрос на вяра. Той може да служи на национални или 
общочовешки, на социални и етични или културни, на светски или религиозни цели, 
може да се ръководи от силна вяра в „прогреса“ – все едно в какъв смисъл – или 
хладно да отхвърля този вид вярване; може да претендира, че служи на една „идея“ 
или да отхвърля принципно тази претенция и да иска да служи на външни, 
всекидневни цели – но винаги трябва да е налице някаква вяра. Ако тя липсва, то 
тогава дори над привидно най-ярките политически успехи – и това наистина е така – 
тегне проклятието на креатурното нищожество. 

(Превод от немски: Иво Георгиев, Редактор; Румен Даскалов) 

 

в. Политическите партии: дефиниции 

Терминът “партия” има латински произход и може да се раздели на две думи: part, 
означава - част, а partire означава-деля. Според други автори понятието “партия” 
произлиза от английската дума partnership, което в превод означава- сътрудничество и 
партньорство. По-късно, при дефиниране на понятието се включват и политически 
организации, които не са свързани пряко с изборите и парламентаризма. Такива са по-
малките партии, които не могат да бъдат сериозни конкуренти, революционните 
организации работещи в нелегалност и управляващите монополни партии в 
авторитарни или тоталитарни режими. 

Има две групи дефиниции. Първата е свързана с разглеждането на партиите като 
инструмент за упражняване на политическата власт, като изразители на социални 
интереси и основни фактори в политическата конкуренция. Втората група се 
отличава с опита за по-интегрална характеристика на партиите. Тук се включва 
организирането на общественото мнение и представянето до правителството, 
вземане на участие в селекцията на лидери и др. Като се има предвид множеството 
подходи при дефиниране на партиите, може да се направи изводът, че „политическата 
партия е доброволен съюз /обединение, сдружение/ на една част от представителите 
на дадена социална група /или слой/, която изразява и защитава техните основни 
интереси въз основа на някаква идеологическа връзка /идеи, ценности/ и 
организационна структура /строеж, елементи/ и която чрез конкуренцията се стреми 
да  завоюва и упражнява властта.”1 

 

Антоний Тодоров, „Елементи на политиката“, НБУ, 2012 

 

Политическите партии са вид политически организации, посредници между 
гражданското общество и държавата, които целят участие в държавната власт или 
влияние върху властовите решения на държавата. Историята на политическите партии 
е дълга, променя се съдържанието на самото понятие, както и ролята им в 
обществото. Самото понятие обозначава различни реалности: партии има в 

                                                 
1Манолов, Г.; „Цената на изборите или как партиите си купуват властта”,Пловдив; Университетско издателство 
„Паисий Халендарски”; 2009; с.11 

 



 43 

плуралистичните демокрации, но също така в еднопартийните режими от 
комунистически съветски тип, както и в незавършени демокрации на страни от 
„третия свят”. Макар да се употребява една и съща дума, явленията са различни като 
роля и съдържание. 

[…] 

Мишел Оферле предлага две дефиниции, които задават границите на възможните 
определения за политическата партия: тясна и широка: 

„Трайна организация, т.е. организация, чийто продължителност на живота 
надхвърля тази, на ръководителите й; добре установена и видимо трайна локална 
организация, която поддържа регулярни и разнообразни отношения с 
националния ешелон; съществуваща ясно воля на ръководителите на 
организацията да поемат и да упражняват властта, сами или с други, а не само да 
влияят върху властта; наличието на стремеж да си осигурят народната подкрепа 
чрез избори или по друг начин”. Тази дефиниция изключва организации като клики, 
клубове на нотабили, секти, персоналистки групировки, клиентелистки сдружения, 
групи за натиск и т.н. 

[…] 

Партията е сложно социално тяло. В тесния смисъл на думата това е организацията, 
основана на постоянно членство и разпределени роли според партийния устав. В по-
широк смисъл, обаче, политическата партия включва също и партийните избиратели, 
които от своя страна могат да бъдат лоялни или непостоянни. 

Немският изследовател на политическите партии и автор на едно от първите цялостни 
изследвания на новия феномен от началото на ХХ век Роберт Михелс обосновава в 
книгата си „Политическите партии” (1913), че всяка такава организация и подложена 
на постоянна тенденция на диференциация на членската маса и на партийния елит, 
който постепенно се обособява като общност и все по-малко зависи от партийните 
членове. Тази обща за модерните масови партии тенденция Михелс нарича „железен 
закон на олигархията”, защото партийните елити постепенно придобиват функцията на 
истински партийни олигархии, които контролират организацията, а не обратното. 

Модерните политически партии, дори когато сменят имената си, по принцип 
установяват трайна връзка с обществото, в което функционират. Тази трайна връзка се 
определя най-често като имплантиране или вкореняване на партията, установяване на 
постоянно присъствие, на силна връзка с определени обществени групи. Тази трайна 
връзка има различни измерения, едновременно рационални и емоционални. 
Обикновено това е резултат на активно присъствие в живота на общността, познатост 
на партийните лидери, но и на изявените партийни членове, позитивно приемане на 
партийните ценности, често и познаване на партийната програма.  

По дефиниция не може да има партии, които да бъдат приети от цялото общество като 
изразители на неговите виждания. Макар да са съществували и още да съществуват 
партии с такава претенция, на практика всяка партия има сравнително ясно очертани 
полета на политическо въздействие в обществото, места, където тя е добре приета, 
както и места, където тя трудно прониква или дори е направо отхвърляна. 
Теоретически тази най-широка среда на съществуване на партията, общественото 
обкръжение, където посланията й, ценностите й, идеите й, намират положителен 
отклик, е средата на нейните симпатизанти. По правило това са граждани, които се 
отнасят като цяло положително към партията, смятат я за близка до себе си, до своите 
разбирания за политиката, в някои случаи биха следвали посланията й, биха гласували 
за нея. Тук връзката е слаба, но все пак съществува, основава се в голяма степен на 
обща предразположеност на съответната публика да откликва на партийните послания. 
В масовите социологически анкети това са обичайно гражданите, които не изключват 
да гласуват за представителите на дадена партия или да последват нейни призиви, без 
обаче това вече да се е случвало и без гаранции, че ще се случи. 
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Сред симпатизантите на дадена партия по-тесния кръг, свързани малко по-силно с 
нея, са нейните избиратели (партиен електорат). Тук политическата социология има 
множество различни категории, с които описва интензивността на връзката между 
партията и нейните избиратели. Най-често употребяваните категории са ядро и 
периферия. Ядрото на партийните избиратели (електоралното ядро, твърдите 
избиратели) се дефинира най-често като съвкупността от лоялни, постоянно 
гласуващи за партията граждани. На практика, обаче, трудно се намират толкова 
последователни избиратели, които никога през живота си да не променят вота си. И 
въпреки това има достатъчно широка група избиратели, които остават трайно 
привързани и лоялни към избраната от тях партия: дори и не винаги да гласуват за 
нея, то в повечето случаи правят именно това. Характерно за ядрото е, че подкрепя 
партията си, дори когато тя е в трудно положение, в опозиция или без очаквани 
шансове да успее на поредните избори. Ерозията на електоралното ядро, термин, с 
който се назовава оттеглянето на подкрепата от страна на значителна част на доскоро 
верни и последователни избиратели, винаги е проява на криза на партията и нейната 
връзка с обществото. Но това може да бъде също така и следствие от рязка промяна в 
партийната политика, в заявяваните партийни ценности. Практическият въпрос в този 
случай е, доколко евентуалната загуба на подкрепа сред дотогавашните твърди 
избиратели ще се компенсира от евентуални нови избиратели. Както и  при какви 
условия новите избиратели ще се превърнат в трайни, лоялни или твърди избиратели. 

Електоралната периферия се дефинира като съвкупност от непостоянни, „меки” 
избиратели, които могат да се мобилизират само при определени условия, често 
когато съществуват разпространени очаквания от успех на партията на дадени избори. 
Периферията е съставена най-вече от партийни симпатизанти, които обаче поне 
веднъж са гласували за партията. В политическата социология периферията се 
дефинира често и като непостоянно, пулсиращо тяло от избиратели, които се 
мобилизират при определени обстоятелства. 

Партийните членове съставляват организацията в тесния смисъл на думата. Тук 
връзката е формализирана – членството е доброволен акт в съответствие с устава, 
изисква спазването на определени норми и приемането на партийната програма и 
цели. Членството често е съпътствано от формални изисквания, като например 
необходимостта от поръчители и процедура на съгласие от страна на вече записаните 
членове на организацията. Статута на членството предоставя права за участие в 
дейността на партията, както и задължения за спазване на устава и изобщо на 
партийната дисциплина. Последното означава поемането на лично задължение да се 
спазват определени правила и норми. Партийните членове обикновено носят 
отговорност за политическите си действия и могат да бъдат също така и формално 
изключвани от организацията. В много случаи те подкрепят финансово партията се със 
заплащането на членски внос. Партийни членове обичайно се набират сред 
симпатизантите и избирателите на партията. 

Сред партийните членове обичайно съществува група, която се включва практически в 
различни мероприятия на партията: политически кампании, демонстрации, петиции, 
събрания и митинги, агитации. Това са партийните активисти – граждани, които 
отдават част от свободното си време за партийни дейности. Това не са професионални 
политици, защото основните им професии са други, но става дума за индивиди, които 
практикуват често, дори постоянно, участие в политически дейности. Това е видимата 
част на организацията в обществото, защото партийните активисти са именно онези, 
които другите граждани имат най-често възможността да срещнат във всекидневието.  

Модерните партии осигуряват трайно и повсеместно присъствие с поддържането на 
апарат от партийни функционери. Това са професионалните партийни работници, 
които получават заплатата си от партията. Финансирането на тази постоянна дейност 
на партиите вече не е възможно от събирания членски внос от членовете. За това са 
нужни други, по-големи и трайни постъпления в партийните каси.  
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Финансирането на партиите може да бъде както от частни източници (спонсори, 
дарители), така и от публични източници (държавна субсидия). Сред партийните 
функционери ядрото на партията се формира от нейното ръководство (национално и 
местни). Това са фигурите, които най-често са емблемите на партията, често 
кандидати за изборни политически постове. В много от съвременните партии 
избраниците (депутати, съветници, кметове) формират също важна категория и 
участват активно във вземането на политически решения. 

Съвременните партии са йерархични организации, които се различават по степента на 
включеност на редовите членове в процеса на вземане на решения. Демократичните 
партии имат повече канали за влияние на членовете върху ръководството, докато при 
авторитарните и тоталитарните партии това не е така.  

 

Освен вече споменатите, съществуват множество научни критерии за класификация на 
партиите: 

 

 Според организационната структура 

• Централизираните партии имат силен ръководен център и са изградени строго 
йерархични. Има две форми на централизация: автократична – всички решения 
идват от  центъра и изпълнението им стриктно се контролира; демократична – 
партията е несложен  комплекс от институции с ясни правила. Всяко звено 
надолу по вертикалната структура има право на мнение, след това решението 
се взима от центъра. 

• При децентрализацията липсва йерархична вертикална структура. Има четири 
вида: местна – със силни местни ръководства и слабо влияние на центъра върху 
тях; социална – автономно организиране на социални групи в рамките на 
партията; идеологическа – когато има определена автономия на различни групи 
/фракции/ в рамките на партията, събрани по идеологически принципи; 
федерална – съответства на федералната структура на държавата /характерна 
за федерални държави 

•  Кадрови и масови: кадровите партии имат малоброен състав. Включват 
лидерите и партийния елит. Масовите – включват максимален брой 
привърженици в своите структури. 

• Директни и индиректни: директните партии са тези с непосредствено 
членство. Оформят в партийни документи и устави конкретни изисквания за 
членство, които важат за всички. При индиректните партии има косвено, 
свободно членство. Там принадлежността обикновено се показва чрез 
гласуване за нейните кандидати /на вътрешни избори за различни партийни 
постове 

 

➢Според типа партийно ръководство 

• Партии с колективно ръководство. Главната отговорност за вземането и 
изпълнението на решения се носи от колективен орган. 

•  Партии с колективно ръководство и засилена доминация на лидера. 
Личността на водача влияе. Той дава основна стратегическа основа на 
партията. 

• Партии с еднолично ръководство. Властта на партийния  лидер е неограничена 
и неконтролируема. 
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• Партии с харизматично ръководство. Определящи са харизматичните качества 
на водача в партията и обществото. Колективният орган обикновено 
функционира формално. 

• Партии с консенсусно ръководство. Характерно е за партии, които агрегират в 
себе си различни типове интереси на множество социални групи. При такава 
ситуация се изисква специален механизъм за координиране на 
противоположни мнения и постигане на консенсус. 

 

➢Според характера на политическата система 

• Демократични партии. Признават и приемат политическия плурализъм. 

• Тоталитарни партии. Не приемат политическия плурализъм. 

 

➢Според типа ориентация на партията 

• Политикоориентирани партии. Поставят акцент на преследване на политики 
или преследване на конкретни политически цели. 

• Електорално ориентирани партии. Стремят се да вземат властта на всички 
равнища. Основната им цел е привличането на максимален брой 
гласоподаватели и спечелването на изборите, без оглед на използваните 
средства. 

• Службогонски ориентирани партии . Интересуват се основно от осигуряване на 
облаги от държавните постове. 

 

г. Ляво, център и дясно в политиката 

Понятията ляво, център, дясно и съответно производните левица и десница, имат 
дълга история и продължават да се употребяват за назоваване на основни 
разграничения между политическите идеологии и партии. 

Трябва обаче да се знае, че тези понятия имат относително съдържание. Смисълът, 
който влагаме в понятията за ляво и дясно не е веднъж завинаги даден, 
съдържанието на тези понятия зависи както от епохите, така и от страните, за 
чиито общества говорим. 

 

Следната таблица представя в най-общи линии разграничението 

 

Ляво Дясно 

Публични свободи Частни свободи 

Социална държава Минимална държава 

Интернационализъм Национализъм 

Демокрация на участието Елитарна демокрация 

Регулиран пазар Свободен пазар 

Светски морал Религиозен морал 

Наемни работници Предприемачи 
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Солидарност Конкуренция 

Равенство Свобода 

Революция, промяна Ред, статукво 

 

В съвременната европейска, а и световна практика се е утвърдила следната 
класификация на партиите по оста ляво-дясно, която позволява дефинирането и на 
подкатегории като крайно-ляво и крайно-дясно, ляв център, десен център и център: 

 

Позиция по оста 
ляво-дясно 

Партии и организации 

Крайно-леви Левичарски партии като марксистко-ленинските (маоистки), 
революционно-комунистическите (троцкистки) или 
анархистките организации. 

Леви Обичайно тук се квалифицират комунистическите и сродните 
(социалистически леви) партии. 

Лявоцентристки Това са партии като социалдемократическите и 
социалистическите, членки на Социалистическия 
интернационал. Често в тази категория попадат зелените и 
екологичните партии 

Центристки Обичайно това са либерални по идеологията си партии, най-
често в европейската практика също така и партии на 
малцинствата. Някои зелени и екологични партии настояват 
на центристки профил, защото отказват да се квалифицират 
като леви или десни. Същото се отнася и до някои 
популистки партии. 

Десноцентристки В тази категория попадат най-често християндемократически-
те и християнсоциалните партии, но също така и много 
партии от либералния спектър. 

Десни Класически десни са консервативните и сродните на тях 
партии. Най-радикалната част на десните са 
неоконсерваторите, които имат като икономическа доктрина 
неолиберализма (либертарианци и др.). 

Крайно десни В тази категория се причисляват различни (нео)фашистки и 
(нео)нацистки партии, крайните националисти (често 
ксенофоби или расисти). Религиозно-фундаменталистките 
организации също могат да се дефинират като крайно-десни. 

 

Още по-прецизно разграничаване на лявото и дясното е възможно ако се опрем на 
системата от три основни идеологии – консерватизъм, либерализъм и социализъм.. 
В този случай можем да идентифицираме три линии на идеологически разграничения, 
всяка от които разделя една лява от една дясна позиция, но тези три линии нямат едно 
и също съдържание. 

Едно класическо разделение между лявото и дясното е по линията на културния 
либерализъм – кое е приемливо, допустимо в социалното поведение и кое не е. Тук 
консерватизмът е на страната на забраните (в сексуалното поведение, в семейните 
отношения, в поколенските отношения), т.е. от дясната страна, докато либерализмът 
и социализмът са от либералната (лявата) страна, която е много повече пермисивна 
(разрешаваща свобода на избора в поведението). 
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Втората, също класическа ос на разделението между ляво и дясно е икономическата. 
Тук социалистите са на страната на публичната намеса в икономиката, на държавните 
гаранции за икономическа справедливост, докато либералите  заедно с 
консерваторите са на страната на свободата на частната инициатива и срещу намесата 
на държавата в икономиката. Дясната гледна точка е гледната точка на свободния 
пазар, лявата гледна точка е гледната точка на регулирания пазар. 

 

Третата ос на разграничаване е по отношение на индивидуализма и колективизма. 
Либералите по традиция  поддържат тезата са абсолютната автономия на индивида, 
докато социалистите, но и консерваторите заемат позицията на тясната зависимост на 
индивида от обществото, от колективната среда. Индивидуализмът срещу 
солидарността и колектива е класическо разделение в политическите идеологии. 

Веднага трябва да се каже, че тези разделения не са от порядъка на разделенията 
между истина и неистина. Природата на тези разделения е философска, при тях 
индивидът прави своя избор на страна. В обществото и двете страни на тези 
разделение са присъщи, неотменими. Не може да има общество, основано единствено 
на индивидуалната инициатива, без същевременно да почива и на колективната 
солидарност. Не може да има свободен пазар без никакви ограничения и въпросът 
най-често е, доколко държавата да се намесва на пазара. Няма общество, което да е 
само пермисивно или само забранително в културен план, като дори най-либералните 
общества поддържат система от забрани в индивидуалното поведение. 
 

Наред с обичайните и познати ни от историята идеологически направления, 
съществува едно, което трудно може да бъде квалифицирано в горната схема. Става 
въпрос за популизма. Днес популизмът са използва единствено като етикет за 
политическо заклеймяване: обвинение към политическа партия или лидер, че дават 
неизпълними обещания, че подлъгват избирателите, че привличат 
гласоподаватели с нечестни методи, че не са надеждни политически актьори, на 
които може да се има доверие и с които може да се преговаря. „Популистки” днес 
е синоним на много неща: лъжовен, подвеждащ, евтин, параден, елементарен, 
опростителски. Все повече напоследък „популистки” се използва за обозначаването на 
крайните, екстремистките политически стратегии, които апелират към „народа” и го 
противопоставят на „елита”, „политиците”, „партиите”.  

д. Критики към партиите 

Описанието единствено на дефиниции и характеристики на партиите би ги 
представило в една прекалено субективна светлина, а все пак е хубаво да се знае, че 
развитието на партиите през годините се е съпровождало и от остра критика. 

Светослав Малинов„Политическите партии и демокрацията, Антология“, 
Българско училище за политика, Нов български университет, София, 2007 

 

1. Съмнения в легитимността на партиите – партиите са атакувани в името на 
авторитарни ценности – монархът, държавата, нацията – ценности, които не 
трябва да стават плячка на „специални интереси”; партиите са смятани за 
нелегитимни и от тези „демократи”, които вярват  в това, че е възможна „пряка 
демокрация” и в съществуването на една обща воля. 

2. Ролята на масите. Исканията на социалните групи, които още не били 
включени в системата на държавното управление, били отхвърлени отново и 
отново. Смятало се, че партиите заплашват собствеността и свободата, че им 
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липсват интелигентността и преценката, необходими за едно добро управление 
и че са уязвими от демагози, вулгарни вкусове и групов егоизъм. 

3. Интеграция. Смятало се е, че партиите водят до капсулирането на групите и 
лишават гласоподавателите от техните естествени свободи, че  „замръзналите 
партийни“ конфигурации са отговорни за липсата на мобилност на вота, 
предотвратяват изразяването на нови интереси и въпроси и възпрепятстват 
нови предпочитания 

4. Национализация на политиката. Тук критиката е на две основания. Някои 
твърдят, че представителите избрани само въз основа на местни критерии, 
вероятно ще бъдат едновременно тесногръди и твърде недисциплинирани с 
оглед на благото на взимането на решения на национално ниво. Други роптаят 
срещу свръхцентрализираната власт в рамките на партиите по въпроси, като 
номинациите и налагането на парламентарна дисциплина. 

 

И все пак, основното оръжие, което партиите притежават в своя стремеж да 
фиксират изборните предпочитания на гражданството, е тяхната способност да 
манипулират символи и спомени по такъв начин, че с течение на времето, 
индивидите започват да се идентифицират с една партия. Независимо от 
кандидата (кандидатите), който една партия предпочита, или програмата 
(програмите), с която тя се обвързва за дадена изборна битка, твърдото ядро на 
идентифициращите се с нея ще гласува за нея като за партията, която 
„естествено“ ги представлява. 

Комплексното тяло на партиите предполага критични и повратни моменти които те 
могат да претърпят и претърпяват. 

 

е. Бъдещето на политическите партии  

(Светослав Малинов) 

Повечето анализи споделят възгледа, че партиите и демократичните институции, с 
които те са обвързани, са изрази на консолидацията и контрола на модерната държава 
върху определена територия. Разглеждани  в тази перспектива, партиите са ключов 
инструмент за вътрешна политическа артикулация в рамките на нещо, което е 
представлявало затворена навън политическа единица – тоест в рамките на 
политически режим, който се радва на един относително подчертан контрол върху 
своите външни икономически, културни и политико-административни граници. Едно от 
най-трудно преодолимите предизвикателства, пред които са изправени партиите, 
произтича от окончателното разхерметизиране на тази историческа капсула – 
националната държава. Казано накратко, териториалните единици, чиито 
икономически, административни и културни граници започват да стават все по-
уязвими, биха могли да подкопаят не само способността на партиите за политическа 
интеграция, но също така и тяхната способност за институционална интеграция.  

И все пак, дори когато последните анализи подчертават, че партиите днес се изправят 
срещу редица конкуриращи ги актьори и провокиращи ги нови процеси, във всички от 
тях можем да срещнем признанието, че както в старите, така и в наскоро създадените 
демокрации не са се появили реални алтернативи на партиите. Със сигурност липсата 
на алтернативи на политическата  партия не е никаква гаранция за нейният бъдещ 
успех и дори оцеляване. 
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В ОБОБЩЕНИЕ: 

Партиите имат отредени важни функции в обществото: 

• Агрегация на интереси 

• Представителство, рганизация на управлението. 

• Политическо участие 

• Формиране и излъчване на политически персонал – “пазарна политически 
кадри” (рекрутиране на политически елити). 

• Социализация и мобилизация 

• Целеполагане 

• Отразяват реални социални интереси и разделения в обществото. 
Представляват групи и социални слоеве. Изразяват интереси на общности. Тези 
интереси търсят чрез политическите партии своето политическо 
представителство 

• Създават кадри (и за себе си - партиите, и за управлението) 

• Участват в изборни кампании 

• Мобилизират избирателен корпус и активизират гражданското общество и 
отделни граждани. 

• Излъчват законодателната, изпълнителната и местната власт 

• Създават социални проекти 

• Формират основните теми от обществения дневен ред и от политическия процес  

• Изпълняват функции, без които демократичната политическа система няма да 
може да съществува. 

 

 

Що е гражданско общество? Взаимоотношения 
политически партии-граждански организации 
 

Гражданско общество – динамично пространство извън семейството, държавата и 
пазара, което е създадено от индивидуалните и колективни действия, организации и 
институции, където публично се отстояват общи интереси. Обхваща основно 
различните структури и организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел. В последните години понятието се използва все повече и за 
определяне на граждански неформални групи и интернет активистки платформи. 

 

 

Антоний Тодоров, „Елементи на политиката“, София, НБУ, 2012 

 

За теоретиците на гражданското общество то възниква с модерното време. 
Разделянето на политическото от гражданското общество се схваща като решителна 
стъпка на модернизацията. Модерното в този смисъл е обособяване на две 
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относително автономни сфери: сферата на потребностите (както я разбира Хегел) и 
сферата на общозадължителната принуда (държавата, политиката). Гражданското 
общество е исторически резултат от еволюцията на западните общества, създала 
модерния капитализъм. То е западен феномен, но същевременно и модел за 
модернизация на незападните общества. 

Гражданското общество е резултат от разделянето на обществените функции и роли. 
Дали ще бъде схващано като посредник между семейството и държавата (Хегел) или 
като автономна сфера на социалната надстройка, наред с държавата (Грамши), 
гражданското общество не е отрицание на държавата (каквото е т. нар. „естествено 
състояние”), а момент в присвояването на държавата от обществото (гражданите). 
Диференцирането на гражданското общество означава, че гражданите изпитват 
потребността и имат възможността да контролират вездесъщата държава. 
Гражданското общество е онази обществена сфера, в която индивидът може да се 
откъсне от държавната опека, оставайки същевременно обществен индивид. 

[…] 

За разбирането на гражданското общество е особено важно разграничаването му от т. 
нар. „цивилизовано общество”. Интересното е, че в латинските езици има обща 
етимология на термините Цивилизация и Гражданин, откъдето и Status Civilis (Хобс) 
или Etat Civil (Русо) са идентични на Stato и Etat (Държава). Но в тази обща 
етимология на държава и устойчиво състояние има нещо символическо – държавата 
налага стабилност и порядък, задава неизменността в обществото, преодолява 
първичния хаос на Status naturalis. Цивилизованото общество е политически порядък, 
основан на разделение на властовите роли в зависимост от социалния статут. 
Гражданското общество предполага равенство на всички граждани и автономност на 
индивида от полиса. Това произтича от самия характер на Града – той е историческа 
социална общност, но не на всяка цена държавна общност. Следователно за 
гражданско общество можем да говорим тогава, когато са налице поне две 
основни предпоставки: политическо равенство и автономия на гражданите. 

Предпоставките за гражданската автономия са и предпоставките на гражданското 
общество. Автономен, т. е. независим от държавата, гражданинът може да бъде както 
в политически, така преди всичко в икономически и статусен смисъл. За това е 
необходимо автономизирането на цялата частна сфера:  

• частната собственост освободена от властта на различни монополи (публични 
или частни);  

• законовата защита на индивидуалната независимост, опираща се върху 
отговорността на държавата за гражданските права;  

• премахването на условията за политически монопол върху държавната власт с 
развитието на реален партиен плурализъм. 

Съзнанието за гражданското общество е важен елемент в разбирането за политиката. 
В теоретичните изследвания на политиката темата за гражданското общество е стара. 
В „Затворнически тетрадки” (19231927 г.) италианският марксист Антонио Грамши 
пише: „Онова, което засега можем да направим, е да установим две големи 
надстроечни равнища: едното може да бъде наречено „гражданско общество”, което е 
съвкупността от организациите, обикновено наричани „частни”, и „политическото 
общество” или „държавата”... те съответстват на функцията на „хегемонията”, която 
доминиращата група упражнява върху цялото общество, и функцията на „прякото 
господство”, което се упражнява от държавата и „съдебната” власт.”  

[…] 

Гражданското общество е категория, която има както дълга история, така и особена 
роля в днешния политически процес. Текстовете, които са му посветени, създават 
широко поле за дефиниции и интерпретации. Повечето изследователи са на мнение, 
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че не съществува единна дефиниция за това, какво е гражданското общество. Нещо 
повече, понятието е не само аналитично, като се използва в различни 
изследователски полета и дисциплини, което го прави с различно съдържание, но е и 
елемент на идеологическите дебати. Именно поради това Васил Проданов 
разграничава едновременно три типа дефиниции на гражданското общество според 
обема на понятието (дали включват, наред с различните асоциации на гражданска 
активност, икономическите субекти и семейната сфера или не), както и няколко 
идеологически подхода към гражданското общество: консервативен, либерален, 
комунитаристки и марксистки. 

В първата група дефиниции В. Проданов отнася тези на американските автори  Джийн 
Коен и Ендрю Арато (Cohen, Arato 1992: ix), според които гражданското общество е 
„сфера на социално взаимодействие, намираща се между икономиката и държавата, 
съставена преди всичко от интимната сфера (особено семейството), сферата на 
асоциациите (особено доброволните асоциации), социалните движения и формите на 
публична комуникация.” Гражданското общество в тази перспектива е механизъм за 
влияние върху политическата система чрез демократичните асоциации и публичната 
сфера на един общ дебат. Това е, както изглежда, по-тясна дефиниция на 
гражданското общество, което обхваща всички елементи на частната сфера, но без 
частната икономическа дейност. 

Във втората група дефиниции В. Проданов включва, онези, които наред с 
гражданските неикономически организации включват и пазара с частните 
собственици. Томас Чаротс отбелязва, че „гражданското общество е едно по-широко 
понятие, включващо всички организации и асоциации, които съществуват извън 
държавата (включително и политическите партии) и пазара.” 

Трета група дефиниции, според В. Проданов, изключват от гражданското общество 
както частната сфера на семейството, така и сферата на икономическите субекти и 
пазара. Лари Даймънд дефинира гражданското общество като „междинно по 
отношение на частния сектор и държавата”. То не включва индивидуалния и семейния 
живот, частната дейност, носеща печалби както и политическата дейност, целяща 
установяването на контрол над държавата. Според тези дефиниции гражданското 
общество се свежда до гражданските асоциации с неполитически характер. 

От друга страна В. Проданов разграничава и няколко идеологически подхода при 
разбирането за гражданското общество, което той нарича идеологически модели на 
интерпретация на гражданско общество: консервативен, либерален и марксистки (вкл. 
неомарксистки и постмарксистки). Основните различия в тези модели е в разбирането 
на връзката между индивида, обществото и държавата, особено в това, къде се 
поставя основният акцент. За консервативната интерпретация (Жозеф дьо Местр, 
Луи дьо Боналд, но също и Робърт Низбет) „стремежът към общност” на човешкото 
същество е фундаментален, а общността се разбира като основана на „естествени 
близости” (родство, език, култура). В тази консервативна рамка гражданското 
общество включва най-вече „естествените общности”, към които принадлежи 
индивида и които представляват посредник между него и държавата. Тези общности 
обхващат непременно и семейството като част от„естествените общности”. 
Комунитаристкият възглед за гражданското общество се споделя също от 
консервативни среди. Комунитаризмът се основава на идеята за първостепенното 
значение на общностната принадлежност – индивидът не е никога сам, той винаги 
принадлежи на някаква общност, с която се идентифицира. Така гражданското 
общество е всъщност съвкупност на различни автономни общности, живеещи по 
своите правила и норми, но съжителстващи помежду си мирно и толерантно. 
Комунитаризмът  се противопоставя и на либералния универсализъм, според който 
индивидите имат универсални характеристики (включително права), които не зависят 
от произхода им (биологичен, етнически, религиозен, национален). 

Либералният възглед за гражданското общество го разглежда като общност от 
независими индивиди, обхващаща частната сфера. Това е организираната частна 
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сфера, включително институциите на пазара, но също така гражданските, 
религиозните, културните и други асоциации и организации. Гражданското общество в 
тази перспектива се намира като посредник между семейството и държавата. То е 
също така и противотежест на държавата. Основно условие на гражданското общество 
според либералния възглед е автономния гражданин, автономия, основана преди 
всичко на икономическата автономия (частната собственост или независимост на 
социалния статут). Така в либералното разбиране за гражданското общество пазарът е 
основен елемент, то е сърцевина на икономическата независимост на гражданина от 
държавата, гаранция за неговата самостоятелност. 

Маркс извежда разбирането си за гражданското общество от Хегел – това е сферата на 
частната автономна дейност, най-вече икономическата, стояща между семейството и 
държавата. В този смисъл той е близък до либералния възглед, какъвто по принцип е 
и възгледът на Хегел. Но именно в рамките на марксизма ще бъде развита 
концепцията за гражданското общество като едновременно независимо от държавата и 
от пазара – нещо, което се свързва с текстовете на италианския марксист Антонио 
Грамши. Последователите на Грамши в неомарксистката парадигма като Клаус Офе, 
Джон Кийн, Агнеш Хелер или Юрген Хабермас анализират гражданското общество като 
самоорганизираща се публична сфера (не частна като пазара), основана на 
солидарността и комуникацията. Хабермас употребява понятието „жизнен свят” 
различен от логиката на икономиката и администрацията. 

[…] 

Съвременните дефиниции на гражданското общество също са разнообразни, но повече 
или по-малко се съгласяват с няколко основни негови характеристики. В това 
отношение най-често, изглежда, цитираните разбирания са тези на Ърнест Гелнър и 
на Ралф Дарендорф. 

Гелнър определя гражданското общество като „онзи набор от неправителствени 
институции, които са достатъчно силни, за да служат като противотежест на 
държавата и, без да лишава държавата от способността да изпълнява ролята на 
миротворец и арбитър между основните интереси, въпреки това може да й попречи да 
доминира и атомизира останалата част от обществото.”  

Ралф Дарендроф дефинира гражданското общество като мрежа, която запълва 
вакуума между държавната организация и атомизираните индивиди чрез структури, 
които придават смисъл на съвместния живот на хората. Той дава три важни 
характеристики на този феномен:„Първият важен белег на гражданското общество е 
многообразието на неговите елементи. Съществува изобилие от организации и 
институции, в които хората могат да реализират някакъв обем от своите жизнени 
интереси. […] Втори важен белег на гражданското общество е автономията на многото 
организации и институции. Под автономия трябва да се разбира независимостта от 
някакъв център на властта. […] Третият важен белег на гражданските общества е 
свързан с човешкото поведение, това, което Тимоти Гартън Аш нарича „учтиво, 
толерантно, без насилие”, преди всичко обаче „гражданско и цивилно”. 

Плурализъм, автономия от държавната власт и гражданска инициативност – това са 
характеристиките на гражданското общество според Дарендорф. Видно е, че тук има и 
нормативна страна – съзнателният и активен гражданин е условие за съществуването 
на гражданското общество, основа за демократичния ред. 

Въпросът е, обаче, дали гражданското общество е универсална категория, дали то 
съществува и при недемократични режими. Дали не е единствено и само една от 
страните, наред с правовата държава, на демокрацията. Ако гражданското общество е 
само елемент на представителната демокрация – частно-организираното активно 
гражданство – тогава то не е универсално а е присъщо най-вече на обществата от 
западен тип (където има специфично съвместно съществуване на демокрацията и 
капитализма). В този смисъл гражданското общество е само контрапункт, 
контратежест на политическата държава, нещо като неин коректив. Но в 
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политическата теория се развива и друга хипотеза, която противопоставя 
гражданското общество не само на държавата (политическата институционална 
сфера), но и на пазара (икономическата институционална сфера). […] 

Отвъд дефиниционните различия и употреби на понятията гражданско общество, днес 
повечето текстове го употребяват в смисъл на мрежа (без единен организиращ 
център) от разнородни и автономни елементи:  

 

• Неправителствени организации с нестопанска цел;  

• Автономни организации като църкви и религиозни общности, университети и 
др.  

• Автономни производители и контролиращи собствеността си фирми;  

• Свободни медии; 

• Групи за натиск;  

• Благотворителни институции и фондации;  

• Политически партии;  

• Независими интелектуалци;  

• Активни и отговорни граждани. 

 

 
Социологическата експертиза в партийните политики 
на национално ниво 
доц. д-р Антоний Гълъбов, Лаборатория за публични политики, 
Департамент Политически науки, Нов български университет 
 
Обхват и ограничения 

Развитието на политическите партии в съвременните демократични общества показва 
тенденция към все по-висока степен на развитие на специализирана компетентност. 
Професионализирането на политическата дейност и кариера, води до повишаване на 
ефективността в действията на политическите партии на национално, регионално и 
местно ниво, както и до намаляване на ролята на масовостта в политическата 
практика. 

Кризата на доверие в политическите институции, която се възприема и като криза на 
съвременната демокрация като цяло, се определя от развитието на сложни и 
динамични процеси, които подлагат на съмнение легитимността на публичните 
институции и политическите субекти. Отговорът на кризата на политическа 
легитимност, все по-често придобива вида на инвестиции от организационен характер 
в повишаване на професионалната подготовка на политиците. 

Социологията, разбирана като системно изследване на социалното действие и 
взаимодействията между индивидите, групите и институциите, има все по-съществено 
значение в дейността на съвременните политически актьори. Наред с правната или 
икономическа експертиза, социологическият анализ повишава равнището на 
компетентност при изграждането и прилагането на партийните политики на 
национално ниво. 

Успешното позициониране на политическите партии, до голяма степен, се основава на 
ефективното приложение на резултатите от социологически анализи и прогнози. Това 
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не може да бъде основание нито за загуба на ясна политическа идентичност, нито за 
подмяна на идеологическия и ценностен профил на една политическа партия с 
прецизно социално инженерство. 

Основният риск, свързан с развитието и усъвършенстването на социологическата 
експертиза в дейността на една политическа партия, е свързан с опасността 
политическата работа да бъде подменена от представата за някаква универсална 
политическа технология, която може да замени директния контакт с избирателите, 
прозрачността и отчетността в дейността на партиите. 

Основното поле на социологическата експертиза се проектира спрямо отношенията 
между гражданите и техните обединения, от една страна, публичните институции – от 
друга, и политическата дейност на партиите. В този смисъл, за разлика от правната 
или икономическа експертиза, социологическият анализ позволява на политическите 
партии да се ориентират в обществените очаквания и да изграждат ефективни 
стратегии за политическо действие, основани на достатъчно устойчива гражданска 
подкрепа.  

Количествени и качествени методи - полета на приложение 

Чрез количествени методи за събиране и обработване на информацията, могат да 
бъдат установени общи тенденции, динамика в развитието на определени нагласи, 
както и цялостна картина на развитието на определени процеси. Качествените методи 
за набиране и анализ на информацията, предоставят възможност за изследване на 
интерпретациите и смисъла, който хората влагат в своите публични действия и 
политически позиции. В този смисъл, пълноценното развитие на социологическата 
експертиза е невъзможно без ефективно съчетаване на количествените и качествени 
подходи и методи за анализ. 

Количествените методи 

1. Изследвания и наблюдения, основани на статистическа информация 

Общата предпоставка за успешно прилагане на количествените методи за изследване в 
дейността на една политическа партия, се основава на възможността за достъп до 
достатъчна по обем и относително хомогенна информация, имаща отношение към 
съществени теми на общественото развитие. 

Характерът на статистическата информация, както и спецификата на количествените 
методи за анализ, определят приоритетно значение на динамиката на обществените 
процеси и позволява да  бъдат наблюдавани определени тенденции. Колкото по-голям 
обем от информация бива обработван, толкова по-надеждни могат да  бъдат изводите, 
свързани с общото състояние на публичните политики в отделни сектори. В същото 
време, количествените анализи са неподходящи или предоставят ограничени 
възможности за изследване на конкретни и специфични ситуации, които често са 
предмет на повишено обществено внимание. 

Основен източник на статистическа информация за всички сфери на общественото 
развитие е Националният статистически институт. Политическите партии разполагат с 
всички необходими предпоставки за изграждането на набор от индикатори, по които 
биха желали да получават периодично статистическа информация. В този случай, 
социологическата експертиза е необходима, както при формулирането на подобен вид 
заявка към НСИ, така и при интерпретацията на регистрираните тенденции. 

Политическите партии и техните експерти имат достъп до съществен по обем и 
периодично актуализиращ се корпус от статистическа информация, който набира и 
обработва публичната администрация. Типични примери в това отношение са 
бюлетините на Министерството на финансите, Националният осигурителен институт, 
Националната здравно-осигурителна каса, информацията за тенденциите на пазара на 
труда, здравната статистика, статистическа информация, свързана с образованието и 
културата. 
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Социологическият анализ на тази значителна по обем и специфика статистическа 
информация, би трябвало да бъде обект на самостоятелно внимание от страна на 
политическите партии, доколкото той може да осигури цялостна аргументация на 
отстояваните политически тези, както и да се превърне в трайна основа за 
изграждането на стратегическите и оперативни планове и програми на политическата 
партия. 

2. Интервю и анкетни проучвания 

Това е най-често използваната група от количествени методи за изследване и 
социологически анализ на обществените процеси. Най-често, това са социологически 
изследвания или сондажи на общественото мнение, които предоставят достоверна и 
надеждна информация по широк кръг от въпроси, свързани с обществените нагласи, 
предпочитания и мнения. 

Сред предимствата при използването на този метод, преди всичко, трябва да бъде 
отбелязана възможността за набиране, систематизиране и анализ на значителна по 
обем информация, отразяваща общите тенденции в развитието на обществените 
нагласи. Това е традиционно използван подход, както при подготовката на 
програмните документи на една политическа партия или в началото на една 
предизборна кампания, така и при оценката на нейните резултати и периодичното 
изследване в динамиката на общественото мнение. 

Чрез приложението на подобен подход, могат да бъдат установени достатъчно точно, 
както представите на различни социални групи за тяхното значение и роля в 
общественото развитие, така и наличието на относително устойчиви и силни връзки 
между определен социален статус и политическо поведение. Този род изследвания 
предоставят, както на политиците, така и на широк кръг от субекти на публичната 
среда, възможността да формулират цялостна перспектива към състоянието и 
развитието на съвременното общество. 

Определящо условие за качеството на получените резултати и възможностите за 
техния социологически анализ е тяхната надеждност, достоверност и 
представителност. Гарантирането на представителността на едно изследване, 
основаващо се на подобен метод, изисква не само сериозна социологическа 
подготовка, но и много ясно и точно формулиране на целите и задачите, които си 
поставя партията, организирала или възложила провеждането му. Проблемите, 
свързани с представителността и надеждността на резултатите от едно анкетно 
проучване не се свеждат само до стриктното следване на определени статистически 
процедури. 

Изборът в полза по-скоро на анкетно проучване или на интервю е съществена част от 
общия дизайн на изследването, който определя в значителна степен възможностите на 
социологическия анализ. По-„твърдият” подход на анкетния въпросник, включващ 
изцяло стандартизирани или „затворени” въпроси, е приложим в по-голяма степен, 
когато е налице достатъчен по обем предварително знание и експертиза по 
изследваната проблематика, а целта на изследването е само да се установи наличието 
или отсъствието на някаква промяна в предишно състояние. Този избор ограничава по 
специфичен начин възможностите за използване на набраната и обработена 
информация. 

Специфичен случай на приложение на количествените методи при емпирични 
социологически изследвания са проучванията, определяни най-общо като 
политически маркетинг. Цялостният дизайн на подобен род проучвания се разполага 
в перспективата на политиката като пазар, при която избирателите формират своите 
предпочитания по подобие на потребителите. В този контекст, количественото 
проучване е насочено преди всичко към установяване на факторите, определящи 
политическите предпочитания и към измерване на готовността за реално 
„потребление” на предлагания политически „продукт”. 
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Въпросникът за анкетно проучване, който се попълва самостоятелно от изследваните 
лица, крие определени рискове, свързани с възможността да не бъдат правилно 
разбрани отделни въпроси; изследваното лице да се затрудни при отбелязването на 
отговора, който в най-голяма степен се доближава до собственото му разбиране по 
поставените въпроси; да бъдат допуснати технически грешки, както и да бъдат 
загубени въпросници. Характерът на самия въпросник, понякога увеличава риска от 
въздействие върху самите нагласи на изследваните лица, особено когато става дума 
за теми, по които не е налице информирано мнение или когато предмет на изследване 
са чувствителни социални теми. 

Интервюто позволява много от тези проблеми да бъдат задоволително решени. В 
същото време, когато емпиричното изследване се провежда от анкетьор, който води 
разговор с изследваното лице и отбелязва получените отговори, центърът на тежестта 
се премества от качеството на въпросника към подготовката на самите анкетьори. 
Качеството на набраната социологическа информация зависи до голяма степен от 
подготовката и ефективността на контрола, осъществяван върху работата на 
анкетьорите, които реализират изследването на „терен”. 

Резултатите от емпирични социологически изследвания, реализирани чрез анкета или 
интервю, дават широка база за развитие на социологическия анализ. Ако въпросникът 
е съставен добре, набраната социологическа информация, може да бъде използвана 
многократно при подготовката на различен тип консултации и експертизи, необходими 
в рамките на политическата дейност на една партия. 

В същото време, българската практика показва, че извън интереса на медиите към 
публикуването на част от получените резултати, по-голямата част от информацията, 
остава недостатъчно използвана. Тази практика, до голяма степен обезсмисля самото 
изследване и направените в него инвестиции. 

В случаите, когато повече от 70 % от информацията, набрана чрез скъпоструващи 
процедури, остава неизползвана за целите на възложителя, под въпрос може да бъде 
поставена изобщо необходимостта от провеждането на подобни мащабни, 
представителни за пълнолетното население на страната, емпирични социологически 
изследвания. 

Реални възможности за корекция на тази негативна практика предоставят т.нар. 
вторичен анализ, който би могъл чрез повторна и многократна обработка на 
набраната емпирична информация да оползотвори съществена част от нея, както и да 
открои връзки и зависимости, които не са били очевидни при реализирането на 
отделните изследвания. 

3. Анализ на политически документи 

Това е количествен метод, който позволява да бъде изследвана структурата на 
различни по своя характер политически документи: програми, декларации, становища 
и позиции на политическите партии. В най-висока степен, този метод намира 
приложение при сравнителния анализ на предизборните програми, като средство за 
определяне на водещите теми, аргументи и средства за въздействие, използвани, 
както от отделна партия, така и от нейните партньори и опоненти. 

Създаването на програмни политически документи е съществена част от 
политическата дейност на една партия, както и определящ ресурс за нейното 
ефективно позициониране и управление. Предмет на този вид анализ е структурата на 
изследваните текстове, подреждането на приоритетните теми и проблеми в тях, 
степента, в която е изградена относително ясна перспектива за това как политическата 
партия смята да постига прокламираните си цели. 

От друга страна, документалният анализ има широко приложение при изследването на 
административни документи, законопроекти и стенограми от дискусии, публични 
дебати или предавания в медиите. Общото условие, на което би трябвало да отговарят 
текстовете, които биват подлагани на документален анализ е, те да представляват в 
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достатъчна степен израз на специфичната позиция и роля, която играе определена 
организация в обществения и политически живот, или да бъдат достатъчно надежден 
източник за информация по отношение на нейната дейност. 

4. Контент-анализ или анализ на съдържанието 

Този метод за анализ се намира на самата граница между количествените и 
качествени методи, доколкото набираната чрез подобен метод информация, подлежи 
на многократно използване за целите на различен изследователски дизайн. В 
конкретната социологическа практика, анализът на съдържанието кореспондира във 
висока степен с програмата на един документален анализ, като допълва и разширява 
неговите възможности. 

Чрез контент-анализ могат да бъдат разграничени и изследвани, най-общо две групи 
от предмети при изследването на определени текстове. Първата обхваща по-скоро 
структурата на текста, докато втората, която има ясно изразен качествен характер, е 
предмет на изследване на смисъла, интерпретациите и вътрешните връзки между 
използваните понятия и политически дискурс. 

Структурната част на контент-анализа търси отговори на въпроси, свързани с 
устойчивостта на определени теми, автори или приоритети в изследвания текст. В 
този случай, на анализ би трябвало да бъдат подложени по-голям брой текстове от 
един и същи вид, за да бъдат постигнати резултати, в които в достатъчна степен 
отразяват съществени страни от публичната комуникация на изследваната организация 
или политическа партия. 

При съдържателния анализ, вниманието е съсредоточено върху символите, смисъла, 
взаимовръзките при формирането на словесните образи, както и върху наличието на 
скрити значения или послания в изследваните текстове. Доколкото предмет на 
изследване е по-скоро символната и смислова характеристика на изследваните 
текстове, не е необходимо техният брой да е голям. Партийните послания на всички 
партии в една предизборна кампания биха могли да се поберат на няколко страници, 
но техният контент-анализ би могъл да разкрие съществени детайли и смислови 
дистанции, които имат определящо значение за дейността на политическите партии. 

Качествените методи  

Приложението на качествени методи в социологическите изследвания има за цел 
достигането до възможността за анализ на определени интерпретации, обяснения и 
нагласи, които не могат да бъдат пълноценно изследвани чрез инструментариума на 
количествените методи. Социологическата експертиза се основава все по-често на 
приложение на качествени методи, още повече когато е необходимо да бъдат 
разбрани и политически преодолявани определени нагласи в обществото. 

1. Групови дискусии 

Груповите дискусии, освен организационно средство за осъществяване на дейността 
на една политическа организация, могат да бъдат разглеждани и като ефективен 
метод за набиране и обработване на информация. Най-често, целта на груповите 
дискусии е да бъдат тествани определени политически идеи или да бъдат управлявани 
определени социални конфликти. Специфичен случай в това отношение са груповите 
дискусии, използвани в хода на подготовката и на провеждането на предизборни 
кампании, когато те са планирани като елемент от една по-цялостна стратегия за 
публична изява на политическата партия и нейните кандидати, осъществяващи диалог 
с групи от граждани, които не са техни традиционни избиратели. 

Стенограмите от една групова дискусия могат да бъдат изследвани като текст и по 
този начин да използват възможностите на контент-анализа, но могат да бъдат 
предмет и на други видове анализ, при които водещо значение може да има 
невербалната комуникация или реакцията на участниците по определени теми. 
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Пълноценното използване на този метод за набиране на информация и за 
социологическо изследване, би трябвало да бъде заложено при прилагането на по-
цялостни политически стратегии, поставящи акцент върху т.нар. интерактивно 
създаване на политика. Конкретната изследователска практика при реализирането на 
местни форуми или обществени обсъждания по определени теми, показва че в някои 
отношения, приложението на подобен тип процедури, дава достатъчно надеждни 
резултати, които сравнително бързо биха могли да се превърнат в част от 
политическата практика. 

2. Фокус-групи 

При този специфичен качествен метод, водещо значение има способността за работа в 
малка група. Оптималният брой участници е около десет души, а подборът се 
определя от изискването те да бъдат сходни поне по един признак, който има 
определящо значение за изследователя и затова се определя като „фокус” на 
изследване, (като това може да бъде възраст, социален статус, местоживеене, 
семейно положение или политически предпочитания или нещо друго). На свой ред, по 
всички останали социални характеристики, желателно е, участниците във фокус 
групата да се различават. 

Приложението на фокус-групата като качествен метод, отдавна е доказало 
ефективността си, преди всичко по отношение на тестване на послания, на 
определени идеи и подходи в публичните политики или при определянето на 
подходящите личностни качества на кандидат в изборите. 

Както и при всеки друг социологически или социалнопсихологически метод, и тук 
определящо значение има подборът на участниците, но съществена част от качеството 
на набраната информация зависи и от подготовката на самите изследователи, 
прилагащи метода. Най-добри възможности за обективно регистриране на 
информацията, както и за успешно водене на фокус-групата предоставя работата в 
екип от поне двама изследователи: единият от тях играе ролята на модератор, а 
другият би трябвало да регистрира реакциите на участниците, както и да регистрира 
динамиката на дискусията. 

Обработването и интерпретацията на резултатите от фокус-групата, може да следва 
логиката на контент-анализа, ако определящият интерес е насочен към изясняване на 
смисъла и интерпретациите, които участниците придават на дискутираната тема, или 
могат да се сведат до оценка на това в каква степен участниците са приели или не, 
предложените им послания, идеи или кандидати. 

Съществено значение за ефективността при използването на метода има изискването 
да бъдат проведени поне по две фокус-групи със сходен дизайн на подбора на 
участниците по всяка от темите, определени като „фокус” на изследователския 
интерес. 

 3. Експертни оценки 

Експертните оценки са един от най-често прилаганите методи в дейността на 
политическите партии. В същото време, те представляват подходяща възможност за 
разгръщане на социологическия анализ, но предимно като спомагателен метод. 

Всяка политическа партия, която изгражда своята политическа визия на национално 
ниво се нуждае непрекъснато от генериране на специфична експертиза. В този 
смисъл, въпросът не е в това дали да бъдат използвани експертните оценки, а по-
скоро как да бъде гарантирана по-висока ефективност при тяхното използване. 

Ефективността на този метод зависи в огромна степен от прецизността при 
формулирането на предмета на самата експертиза. От гледна точка на 
социологическия анализ, определящо значение има самото разбиране за това как се 
определя разбирането за „експерт”. За разлика от стандартното приложение на 
експертните оценки, в рамките на една по-цялостна социологическа програма, експерт 
е онзи, който познава в дълбочина определен въпрос. В този смисъл, представата за 
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експерт в социологическото изследване се доближава по-скоро до профила на т.нар. 
лидер на мнение в изследванията на публичната комуникация, отколкото до 
университетския преподавател. 

Ако предмет на изследователски интерес са представите на тютюнопроизводителите 
за развитието на техния отрасъл, в ролята на експерт може да бъде онзи, който дълги 
години се занимава с отглеждането на тютюн, а не експерта по тютюн в 
министерството на земеделието. Този специфичен тип всекидневна, житейска 
експертиза, има съществено значение при изследването на доминиращите 
обяснителни модели и представи по определени въпроси, които характеризират 
поведението на отделни социални групи. 

Набраните и систематизирани експертни оценки формират информационна база, която 
също подлежи на вторичен и многократен анализ с помощта на качествени методи. 
Приложението на този метод, сравнително по-рядко дава надеждни резултати при 
подготовката на цялостна национална стратегия за развитие, но има съществено 
значение при изработването на конкретни секторни, регионални или местни политики, 
които в съществена част се доближават, а отношението към тях се определя от 
всекидневния контекст. 

 4. Изследване на случаи 

Методиката аз изследване на случаи, както повечето от методите, използвани в 
социологическите изследвания, има широк обхват на приложение. Определянето и 
подбора на конкретната ситуация, която ще бъде определена като „случай”, който е 
предмет на изследване, налага предварителна оценка на неговата значимост. В този 
смисъл, съществена част от изследователската работа е съсредоточена върху 
установяването на значимостта на ситуацията, която би могла да бъде изследвана 
самостоятелно и би осигурила ново знание или достатъчно надеждна основа за 
преоценка на съществуващото разбиране по един или друг проблем. 

За разлика от количествените изследвания, тук трябва да бъде установена и 
потвърдена във висока степен „представителността” на случая, който ще бъде 
предмет на анализ. Това би могъл да бъде най-масово срещаният случай или 
ситуацията, която най-често възниква по отношение на определена среда, но би могла 
да е и специфична ситуация, в която изследователският интерес би трябвало да бъде 
насочен към това как се съчетават и си взаимодействат определени социални 
фактори. 

Този метод дава добри резултати при анализа на местни политически проблеми, при 
изследването на диалога между гражданите и институциите по отношение на 
специфични публични политики, както и при анализ на електоралното поведение и по-
специално – на процеса на взимане на решение. Общата перспектива на метода, 
позволява през частното да бъде видяно нещо по-общо, което е характерно или 
присъства в нагласи и оценки, които са масово споделяни. 

Характерът на този метод, почти изцяло се определя от необходимостта от детайлно 
описание. Дескриптивният подход при приложението на този метод е определящ за 
достоверността и надеждността на постигнатата чрез него информация. 
Интерпретацията на резултатите, на развитието на конкретния случай и неговите 
резултати, има своето място едва когато са налице достатъчно гаранции, че при 
описанието на казуса са включена цялата достъпна информация и са положени всички 
усилия за нейното допълване и конкретизация. 

Логиката при разгръщането на подобно изследване, предполага да се започне с 
външните обстоятелства, определили характера на конкретния казус, а това 
обикновено включва и анализ на институционалната среда в рамките на 
предварително избрания мащаб. Често при анализа на случаи е необходимо да бъде 
взета предвид  правната рамка, икономическите фактори или културната специфика 
на средата, в която се разгръща ситуацията, която е предмет на анализ. 
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Поведението на участниците, техните мотиви, обяснения, страхове или очаквания, 
изграждат действената част от анализа на случая, чрез която се разгръща самата 
ситуация. Времето и последователността на действията имат съществено значение при 
реконструкцията на онова, което се е случило и при оценката на резултатите. 

Следващата фаза на анализа включва определянето на силата на определени фактори 
и връзки между контекста и действията, между институционалната среда и 
поведението на участниците в конкретната ситуация. Установяването на подобни 
зависимости е от съществено значение за крайните резултати от приложението на 
метода на изследване на случаи. Систематизирани по определен начин, изследваните 
случаи биха могли да описват процес, който трудно би могъл да бъде изследван с 
други методи. 

5. Експеримент 

Експериментът, както и контент-анализът имат граничен характер по отношение на 
приложението на количествени и качествени методи в социологическото изследване. 
В същото време, експериментът както и анализът на случаи, предполага определена 
степен на свързаност и допълнителност при прилагането на социологическите методи. 

Този метод предполага условия, близки до лабораторните, доколкото конструира 
експериментална среда, която се доближава в максимална степен до определена 
ситуация в реалността. Подобно на приложението на друг метод, какъвто е т.нар. 
ситуативна игра, участниците получават определени роли и биват поставени в 
условията на контекст, който им е разяснен предварително. 

Разликата спрямо ситуативната игра е в това, че на определен вид въздействие биват 
подлагани само половината от участниците, определяни като изследвана или 
експериментална група, а останалите, макар и пребиваващи в същия контекст, биват 
определени като контролна група и спрямо тях не се предприемат действията или не 
се прилагат стимулите, предназначени за експерименталната група. 

Сравняването на резултатите между реакциите и поведението на участниците в 
експерименталната и контролната група, очертава значението на приложените 
стимули или въздействия. В този смисъл, както и при фокус-групата, водещото 
значение на хомогенността по определен признак на участниците в експеримента е 
определяща за надеждността на изводите, които могат да бъдат направени на базата 
на проведения експеримент. 

Приложението на метода в дейността на една политическа партия се определя от 
степента, в която тя се опитва да прогнозира и да планира действията си в по-
дългосрочен план. Експериментът е подходящо средство за тестване на ситуации и 
въздействието на условия, които не са предварително планирани върху постигането на 
желаните крайни резултати. В този смисъл, експериментът може да предостави 
надеждна информация за разгръщането на изследователска програма, насочена към 
оценка на риска като допълващ прогнозирането и планирането метод. 

Тестването в подобни лабораторни условия на определен вид политически решения 
има съществено значение при изработването на конкретни партийни проекти. В 
същото време, експериментът позволява да бъде разширена базата за оценка на 
приложимостта на определен вид политически инструменти при решаването на 
социално значими проблеми. 

Най-съществените рискове, в крайна сметка, са свързани с гарантирането на 
лабораторния и изследователски характер на експеримента. Дори при наличието на 
съществени усилия за гарантиране на сигурността на експерименталната ситуация, ако 
тя засяга чувствителни теми и в същото време се разгръща в по-голям мащаб, е 
възможно да възникнат неблагоприятни последствия, които да компрометират за 
дълъг период от време дори самата идея за определен вид политическо решение на 
конкретен социален проблем. 
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Динамика и свързаност при приложението на различни методи 

Сложната и динамична публична среда, в която съвременните партии разгръщат 
своята дейност, определя нарастващите изисквания към социологическата експертиза, 
а това на свой ред, води до установяването на трайна тенденция към едновременното 
използване на различни количествени и качествени методи за набиране и анализиране 
на информация. Пълноценното използване на възможностите, които предоставят 
различните изследователски методи предполага изграждането на цялостни 
изследователски стратегии, насочени към постигането на конкретни политически 
резултати. 

Тук ще представим само три от възможните изследователски стратегии, които имат 
пряко отношение към дейността на политическите партии на национално ниво. 

Програмно-оценяващи изследвания 

Практиката на този вид изследвания кореспондира пряко с реформата в публичните 
институции на САЩ в края на 60-те години и въвеждането на методи за оценка на 
резултатите от реализираните федерални програми. От инструмент за дисциплиниране 
на публичната администрация, постепенно този род изследвания се превръщат в 
основа за онова, което през 80-те години на ХХ век придобива характера на цялостна 
политическа стратегия като New Public Management и определя в огромна степен 
основните насоки в модернизирането на публичните политики. 

Общата предпоставка за навлизането на подобни методи и техники в дейността на 
политическите партии, се определя от разбирането, че във все по-голяма степен 
управлението на публичните политики ще се развива в синхрон с доминиращите 
тенденции в управлението на частния сектор. 

Независимо от огромното многообразие от конкретни методи в рамките на тези 
оценяващи изследвания на публичните политики, те биха могли да бъдат обединени в 
четири основни групи: 

- изследване на приложимостта на определен политически проект, преди още 
той да бъде въведен в практиката; 

- мониторинг върху реализацията на съответните етапи от проекта за развитие на 
определена публична политика; 

- оценка на съответствието между планираните междинни резултати и  
изразходваните ресурси, както и между предварително заявените намерения и 
практическата реализация; 

- анализ на въздействието, постигнато в резултат от реализирането на 
съответната програма. 

Всяка една от фазите в развитието на подобна изследователска програма, предполага 
едновременното използване на методи и резултати с различен характер, но тяхната 
обща интерпретация и преди всичко – трансформирането им във вид на експертиза, 
предназначена за приемането на управленски решения или за изработване на 
партийни позиции, остава трайно свързано със социологическия анализ. 

Интерактивно създаване на политика 

Тази цялостна изследователска стратегия включва, в определена последователност, 
приложението на съществен брой методи, насочени към серия от конкретни цели: 

- установяването на доминиращите нагласи, свързани с проблемите на конкретно 
населено място или социална група, което се реализира най-често чрез 
емпирично изследване с количествени методи; 

- организиране и провеждане на първи форум, дебат или групова дискусия с 
представители на местната общност или на изследваната група, на който се 
дискутират водещите проблеми и се приемат приоритетите за решаването им; 
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- изследване на приложимостта и конкретните възможности за реализирането на 
избраните на първия дебат решения, включващо експертни оценки, анализ на 
случай или различно съчетание от подобни методи; 

- организиране на втори дебат или групова дискусия, на която се представят 
резултатите от изследването на приложимостта и се приемат конкретни 
решения за организирането на действията, които трябва да бъдат предприети 
за решаване на определените като приоритетни проблеми; 

- оценка на въздействието от първия цикъл на приложение на стратегията за 
интерактивно създаване на политика и набелязване на възможните теми и 
проблеми, които биха могли да предизвикат втори цикъл от подобен род 
групови дискусии и експертни консултации. 

Приложението на подобна изследователска и практически ориентирана стратегия, 
позволява политическата партия трайно да се позиционира като модератор на процеса 
на взимане на решение с активното участие на представители на онези групи, които в 
най-голяма степен са засегнати от определен проблем при неговото решаване. 

Приложението на подобна стратегия при разработването на партийни програми на 
национално ниво, предполага съществена предварителна организация и изработването 
на цялостен план-график за извеждането на групи от проблеми, отнасящи се до 
различни социални общности, секторни политики или регионални и местни проблеми, 
така че междинните и крайните резултати от всеки пореден цикъл на инициативи да е 
в състояние да формира партийна позиция на национално ниво.  

Разработване на политически сценарии 

Този метод има своето определящо значение при прогнозирането и планирането на 
действията на политическите партии, както на национално, така и на регионално и 
местно ниво. Основана почти изцяло на експертни оценки, тази стратегия дава 
надеждни резултати при определянето на възможните събития, които биха повлияли 
върху постигането на предварително определени цели. 

Разгръщането на пълноценни сценарии за възможното развитие на определени 
политически ситуации, предполага синтез от аналитични резултати, получени чрез 
експертни оценки, изследване на случаи, както и приложението на други 
количествени и качествени изследвания. Част от вероятността за настъпването на 
определени събития, които имат отношение към постигането на междинните и крайни 
политически цели на една партия, може да бъде установена и тествана чрез 
приложението на групови дискусии, фокус-групи и социологически експеримент. 

В същото време, общата предпоставка за ефективността при приложението на подобна 
стратегия е свързана с развитието на компетенции и способност за средносрочно 
планиране в рамките на стратегическите програмни документи на една политическа 
партия. Прогностичният капацитет на политическите партии във все по-голяма степен 
ще се оказва решаващо средство за ефективното разпределение на ресурсите и 
усилията им, както и за трайното им позициониране в условията на задълбочаващо се 
усещане за несигурност и трайна криза на общественото доверие към политическите 
институции.  

Институционализация и адресиране на социологическата експертиза 

Пълноценното приложение на социологическите методи и консолидирането на 
социологическата експертиза, налага изграждането на определена институционална 
среда. Големите политически партии създават научни институти, think-thank центрове 
и лаборатории, които в разстояние на дълъг период от време са в състояние да 
генерират и развиват експертиза, необходима за успешното развитие на цялата 
партийна структура. 

Институционализацията на социологическата експертиза е инвестиция в 
компетентността на политическите партии, а оттам и в повишаването на техния 



 64 

капацитет за управление в съответствие с обществените потребности. 
Социологическата експертиза не може да бъде гарантирана само чрез провеждането 
на кратки серии от предизборни сондажи на общественото мнение или електорални 
изследвания, най-малкото защото основното време за формирането на цялостна 
перспектива в дейността на една партия е периода между два избора. 

Прогностичните възможности на социологическата експертиза се намират в пряка 
зависимост от честотата на сондажите на общественото мнение, регулярността им и 
методическата дисциплина при тяхното провеждане. Възможността за достатъчно 
надеждна прогноза за поведението на избирателите се намира в пряка зависимост от 
натрупването на достатъчен обем от социологическа информация, обхващаща най-
малко период от година и половина. 

В същото време, адресирането на социологическата експертиза и превръщането й в 
инструмент за политическо действие, представлява самостоятелен кръг от проблеми. 
Оперативният вид на информацията, анализите и препоръките, от гледна точка на 
политика, предполага ангажирането на изследователя с категорични факти и 
конкретни препоръки за действие. Именно тук, най-често възникват проблеми, които 
оказват цялостно влияние върху отношението на политиците към експертната дейност. 

Социологическата експертиза трябва да следва принципите на самата социология, 
ясно диференцирайки ролята на учения от отговорността на политика. Резултатите от 
изследванията и общите изводи от тях, трябва да предлагат варианти на решение по 
поставените въпроси, а не единствено възможен изход. Отговорност на политика е да 
избере кое от пълноценно развитите и аргументирани предложения на експерта да 
реализира като политическо действие. Нарушаването на този баланс води до 
изземване на политическата отговорност от страна на социологическата експертиза, а 
след това и до изграждането на представата за някакъв тип задкулисно, експертно и 
именно затова – безотговорно въздействие върху политическия процес. 

Разработването на сценарии и варианти на политически решения е основната функция 
на социологическата експертиза в процеса на изработване на партийни политики на 
национално равнище. Приложението на широк кръг от методи, подчинени на обща 
стратегическа насока на развитие в изследователската работа, гарантира степента на 
приложимост, надеждност и ефективност на конкретните експертни предложения. 
Именно затова, все по-често в съвременния политически живот, изборът на конкретен 
метод за изследване се превръща във функция на по-цялостни стратегически планове 
за развитие на политическия процес. Ако такава стратегическа визия не съществува в 
една политическа партия, тя не може да бъде компенсирана от социологическата 
експертиза или от специалиста по публични комуникации. 

Това е един от основните проблеми пред българските политически партии, които 
предпочитат да търсят социологическа консултация или да възлагат социологически 
изследвания по-скоро „на парче”, в навечерието на поредните избори или когато са се 
озовали в опозиция. Несвършената политическа работа тежи все повече на българския 
политически елит, а това на свой ред води до опити за неправомерен натиск върху 
експертите или дори до подмяна на техните резултати и съвети. Партизанщината 
подменя необходимостта от формирането на компетентност като ключова 
предпоставка за конкурентноспособността на една политическа партия, а в крайна 
сметка – и за общественото доверие към нея. 

 

Заключение 

Независимо от надеждността и достоверността на получените резултати, както и 
компетентността на социологическата експертиза, която може да се ползва една 
политическа партия, пълноценната и успешна политика на национално равнище никога 
не може да бъде сведена единствено и само до умело прилагане на различни 
политически технологии. Дори и най-ефективните методи, прилагани последователно 
и професионално от експерти, не могат да заменят живия контакт между политиците и 
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гражданите, личният ангажимент на политика към неговите избиратели и 
необходимостта от трайно установяване на принципите на прозрачност, отчетност и 
публичност в българския политически живот. 

 

Панел 2 / Публично говорене и убеждаваща комуникация 
 
 
Монологични изказвания. Реч и видове речи. 
проф. дфн Иванка Мавродиева 
 
Реторическото общуване може да бъде осъществено по два начина: чрез монолог или 
чрез диалог. Ораторските изяви от своя страна се групират в два големи дяла: 
изказвания с преобладаващо монологична форма и такива с преобладаващо 
диалогична форма. 
Към монологичните изказвания спадат: доклад, реч и лекция, а към диалогичните – 
полемика и неосновни (особени) ораторски изяви – според Й. Ведър.  
Към монологичните изказвания се отнасят още: 

- изявление по повод значими поводи и решения; 
- обръщение, например официално обръщение на президента; 
- слово при откриване на събитие, форуми, тържества; 
- слово при закриване на събитие, форуми, конференции; 
- тост; 
- приветствие; 
- презентация; 
- изказвания по време на пресконференции и брифинги. 

Известното и общоприетото разбиране за същността на монолога е реч (писмена или 
устна) на един човек, който споделя мислите си пред публика.  
Монологът е свободно в съдържание и в конструктивно отношение изказване. Целта на 
монологичните изказвания (доклад, реч, лекция) е да задоволяват потребностите и 
интересите на слушателите. Общата цел на оратора се изразява в целения от него 
резултат – развлечение, информираност, въодушевление, убеждение, действие. 
Ораторът би трябвало да постигне целите си, но и затова трябва предварително да е 
наясно какво точно цели. Ето защо в много случаи ораторският монолог катализира, 
предизвиква или ръководи тези интереси и потребности. Целта на публичните 
изказвания е да отговарят на възникналите въпроси във връзка с тези интереси и   
потребности. Реално, макар и монологични като вид публично изказване, ефективната 
реч, добрият доклад и сполучливата лекция са всъщност диалог, в който ораторът 
отговаря на негласно зададените му от слушателя въпроси. 

Монолозите могат да бъдат разделени и в зависимост от целта, която 
преследват. Тогава се различават изказвания с преобладаващо информационен 
характер и такива с преобладаващо убеждаващ характер. Към първите можем да 
отнесем научните и отчетните доклади, а към убеждаващите – всички изказвания, 
целящи да предизвикат започване, продължаване, прекратяване на дадено действие 
или изменение на становище по дадена тема. 

 
Изявление 

Като един от признаците на реторическа компетентност е точно определяне на 
видовите граници и съдържателната страна, на предназначението на ораторските 
видове и подвидове на функционалната им натовареност. Терминът изявление 
навлиза в категориално-понятийния апарат, като понякога в практиката се приема като 
синоним или разновидност на обръщението. Авторът (И. Мавродиева) застъпва 
становището, че това са два отделни подвида и критериите за диференцирането им са 
в поводите, по които се произнасят, функционалната натовареност и ораторските 
цели. 
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Изявлението се утвърждава в политическата реторика в България след 1990 г., 
става съществена част от държавно-политическия дискурс. Ораторите, които правят 
изявления, имат висок социален, обществен и политически статус, те са президенти, 
премиери, министри, партийни лидери. Предназначението на този ораторски вид е 
чрез него да се съобщават позиции и мнения по протичащи процеси в обществото, 
приключили етапи и др. От една страна, то е провокирано от външни поводи, т. е. 
събития във вътрешно и външнополитически план. От друга страна, то се използва за 
публично оповестяване на становище по актуално събитие като по този начин се 
демонстрира политическа воля, значимост на институцията, участие в процесите, 
както и управленска и политическа зрялост, мъдрост и бърза и адекватна реакция. 
Изявлението се подготвя, за да получат популярност институционални, партийни 
(понякога и лични) оценки. Освен това в него се правят прогнози, то има като 
предназначение да провокира обществото или отделни групи от него и да се активират 
процеси в други институции. Директните апели не са характерни за съдържанието и 
формата на изявлението. Като съпоставка при обръщението поводите са традиционни 
дати (календарни и национални празници), избори, начало или край на политическа 
кариера или мандат, т.е. по-висока степен на официалност и институционална или 
персонална оценка за важността на събитието или процеса.  

Изявлението се утвърждава с различни темпове в политическата реторика на 
елита на държавно и партийно равнище. То има триделна структура (увод, основна 
част и заключение), патетиката се избягва, умерено се срещат концепуализиращи 
лексеми и послания, тъй като тематиката и целите изискват предоставяне на 
конкретна информация, огласяване на позиции и становища по събития, а не 
оповестяване на платформа или даване на отчет, които предполагат по-висок 
емоционален градус и повече идеологеми (Мавродиева 2004).  

 
Приветствие 

Приветствието има умерена честота на използване, тъй като за да има 
реторическа комуникативна ситуация, задължителните условия са повод (юбилей, 
професионален, национален празник, успешно приключил етап, взето важно решение 
и др.), покана към представителя на институциите или към политическия лидер (или 
задължение) да присъства и да говори.  Като негови синоними, но много рядко, се 
използват още приветствено слово и поздравителен адрес (Мавродиева 2004). 

 
Изказване 

С този термин се назовават: 1. парламентарен ораторски вид в дебатите в 
пленарна зала; 2. участия на политици и представители на институции в партийни и 
обществени форуми, говорене по време на конференции и др. В първия случай това е 
ораторски вид, нормативно регламентиран от ПОДНС. Във втория това е подвид на 
речта. Изказване се прави тогава, когато е налице задължение или покана за участие, 
както и професионална компетентност и политически и обществен статус на оратора. 
Чрез монолог се изразява становище, позиция, коментар, мнение, правят се 
предложения по конкретни точки от дневния ред или по конкретни моменти от 
изказвания и доклади на други участници (Мавродиева 2004). 

Изказането може да бъде предварително подготвено, вписано в 
предварителния сценарий и ограничено по времетраене. При динамично протичащи 
обсъждания, кратки изказвания се реализират и на принципа на спонтанността, но при 
наличие на мотивация, възможности за включване въз основа на регламента и 
подготвеност по проблематиката от страна на участващия. В такива случаи изказването 
се явява важен структуриращ елемент от интегративните организационни формати. 
Присъствието на известни политически личности не се възприема като проява на 
протоколно задължение, а като възможност аудиторията да чуе персонално огласена 
(без опосредстващи говорителски звена) позиция на институция или на известен 
политик или държавник (Мавродиева 2004).  

 
Реч 
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В реториката речта е възпроизвеждане на обикновено предварително 
подготвени думи, които ораторът произнася пред аудиторията. Тя може да бъде и 
спонтанна, неподготвена. Речта е устна, публична изява на собственото активно 
отношение на оратора към конкретни хора, факти, явления, събития, процеси. Речта 
може да бъде определена като тактическо оръжие, чрез което общественикът, 
политикът, ръководителят, използвайки ситуативно възникналия интерес може да 
превърне обикновената тълпа от хора в организиран колектив, с общи цели, воля и 
действия. 

Речта се произнася по конкретен повод, пред определена аудитория. Затова за 
разлика от доклада и лекцията, в повечето случаи тя е неповторяема. Когато, обаче се 
наложи една реч по даден въпрос да бъде повторена е препоръчително да се разчита 
поне на частична импровизация, а не на наизустяване. 

За разлика от доклада и лекцията при речта информативната функция остава на 
заден план. Логично, поради своята краткост, речта обикновено коментира, а не 
информира. Нейната задача е да ориентира общественото мнение по отношение на 
получената от други източници информация или да изрази гласно оформилите се вече 
становища на слушателите. Основна опора на всяка една реч са емоциите, 
традициите, а те от своя страна определят главните средства за постигане на ефект: 
психологическата заразителност и внушението.  

Ако искаме аудиторията ни да запази интереса си по време на цялата реч. 
Трябва да се съобразим и да се ограничим в рамките на 10 -15 минути, като всяка 
една отделна реч е препоръчително да се фокусира върху едно събитие, един 
проблем или въпрос. Това ни гарантира нейната ефикастност и въздействие. 

Различават се два основни видове речи: агитационни и тържествени.  
Към агитационните спадат още призоваваща, въодушевяваща и увещаваща. 
Към тържествените спадат приветствена, напътствена, юбилейна и траурна. 
Агитационната реч се базира на пряката пробуда. Нейните видове се 

обособяват в зависимост от характера на подбудата, от това какво може да постигне 
ораторът – съгласие, убеждение или действие. Последните две целят незабавна 
реакция от страна на читателя. 

Образецът за увещаваща реч и призоваваща реч е един и същ. Имаме 
ситуация и алтернативност на положението, в което ни поставя съществуването на 
тази ситуация. Обикновено една такава реч изтъква възможните „правилни” изходи от 
ситуацията и е призив за действие. В зависимост от целта, която желаем да 
постигнем, от аудиторията и от темата можем да структурираме речта по различни 
начини.  

Често се случва личните предпочитания и емоции да поемат функциите на 
логически аргументи за решенията и действията на аудиторията, без тя да осъзнава 
това. Психологическото заразяване, внушенията и предаването на емоцията от оратор 
на слушател са основните оръжия на агитационната реч. 

Въодушевяващата реч е предходната форма между агитационното и 
тържественото изказване. Според Аристотел нейната задача е „да хвали или да 
порицава”. Целта на въодушевяващата  реч е не да предизвика дадено действие, а да 
създаде благоприятни условия за протичането му. Ефективността на агитационното 
искане е подсигурена от приповдигнатостта и празничната атмосфера, която една 
въодушевяваща реч създава. 

Най-често тържествените речи се използват при откриване на празнични 
чествания, при посрещане и изпращане на официални лица. Чрез този вид речи 
ораторът има за цел да покаже уважение и обществено признание за лични или 
колективни заслуги. В зависимост от целите си тържествените речи са: напътствени, 
приветствени, юбилейни и траурни. 

Напътстващата реч има преходен характер – почти винаги е едновременно  и 
тържествена и въодушевяваща. Напътстващата реч се произнася преди дадено 
действие, при завършване на гимназия, например. Нейната цел е у слушателите да се 
формира съзнанието за важността, мащабността, значението на бъдещите им 
постъпки или дейности. Изказването трябва да бъде кратко, ярко и емоционално. То 
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задължително започва с история за вече преминалия етап и завършва обикновено с 
пожелание за бъдещето. 

Приветстващата реч (по Й. Ведър) обикновено се изпълнява от точно 
определени хора или така наречените „служебни оратори”. Тези речи често имат 
характера на кратки политически речи, в случаите, в които са произнасяни от 
отговорни държавни служители, партийни лидери или когато са адресирани до такива. 
Към приветстващите речи спадат речите при посрещане и изпращане, както и 
благодарствените слова. Уводът, представлява приветствено обръщение, а 
пожеланията към аудиторията намират мястото си в заключението. Съществува и така 
нареченият „благодарствен вариант” на приветстваща реч. Този тип речи най-често се 
произнасят при раздяла. Логично едната страна отбелязва заслугите на 
изпровождания, а другата - на домакина, за ползотворно, приятно и интересно 
протеклата среща. Тези речи винаги създават впечатлението за дружба и 
разбирателство между оратора и адресата.  
Друг вариант на приветстваща реч са „заангажиращи варианти” на приветствие, при 
които след като бъдат изтъкнати личните или обществените качества на 
приветствания, ораторът дава да се разбере какво се очаква от него, като, разбира се, 
не забравя предварително да изтъкне добрите му намерения и бъдещи дела. 

Юбилейната реч е превъзбудено, тържествено изказване, което може да бъде 
посветено както на събитие, така и на заслужила личност. Има няколко разновидности 
на юбилейната реч: поздравление, наздравица и така нареченото разказване на 
спомени. 

Поздравлението е олицетворение на личното отношение на оратора към повода 
за честването. Поздравленията са устни и много емоционални изказвания, които също 
създават усещането за близост между говорителя и адресата. 

Тост/Наздравицата обикновено е неделима част от официалния протокол на 
срещи, вечери и коктейли. По своята структура и значение наздравицата и 
приветствието почти се припокриват. Наздравицата, обаче трябва да бъде по сбита и 
кратка, обикновено продължава около 1-2 минути. Възможни са и случаи, в които 
тостът има встъпителен характер, тогава времетраенето му може да се увеличи до 4-5 
минути. 

Истории, личен опит, разказването на спомени е също популярна форма на 
устно публично изказване или е част от реч. Харесва се на говорители, заради своята 
непринуденост и простота, в която се крие житейска поука. Определя се на границата 
между официалното и спонтанното изказване. Формулировката на този тип устни речи 
може да зависи единственото от времето, с което ораторът разполага. 

Траурната реч е една от най-старите форми на спонтанно – битово и официално 
красноречие. Тя е почтителна оценка към починалия. Традиционната структура на 
такъв тип речи е: живот – дейност( назована с конкретни дела ) – смърт (героична или 
трагична) – заслуги – завети. В зависимост от конкретните ситуация и условия тези 
изказвания могат да бъдат: реч на траурен митинг, реч на гражданска панихида или 
речи при ковчега на покойника – съболезнователна реч, надгробно слово. При 
последните две речи краткостта е задължителна, избягват се излишните отплесвания. 
Емоционален вид речи, напомнящи на аудиторията много спомени и предизвикващи 
много тъга. 

 
Невербална комуникация 

 
Невебалната комуникация е част от ораторското поведение. „Оценка на 

характера на възприемания обект по външността му правят много науки. Една от 
най-древните от тях е Физиогномиката. Тя се базира на идеята, че душата намира 
своя траен материален израз върху тялото (Руменчев, В. Невербалната 
комуникация в публичната реч и деловото общуване, С., 2006., с. 153).   

 
Мимики 
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Бръчките по челото се образуват в следствие от движението на веждите. 
Учените Дюрвил и Дюрвил са съсредоточили усилията си върху подробното им 
изследване. При повдигане на веждите нагоре, се образуват хоризонтални бръчки. 
Понякога това повдигане е съпроводено с отваряне на устата, което говори за човек – 
невропат, който се учудва на всичко. 

Усмивката е смятана за най-естествено възникващото лицево изражение, 
наложила се е като универсална маска, доколкото е опозиция на всички отрицателни 
емоции и се използва за скриването им. Поради тази причина усмивката е и средство 
за манипулация в ораторството. Усмивката трябва да е искрена или както казва 
Аристотел: “да доказва или да изглежда, че доказва”. Обратното говори за 
манупулативност, цинизъм и наглост дори. 

 
Поглед 

А. Пийз относно видовете поглед към събеседника в “географски” по 
отношение на тялото план. Той разграничава три типа поглед. Първият е деловият 
поглед, който не слиза под нивото на очите на другия човек, като се концентрира 
върху равнобедрен триъгълник с основа очите и с връх средата на челото. Друг тип е 
социалният поглед, който е насочен по-долу от нивото на очите, отново триъгълник с 
основа очите, но с връх устата. Третият тип поглед е интимният, който минава през 
очите и се насочва надолу под брадичката, към други части от тялото на съответния 
човек. При близки срещи триъгълникът обхваща областта от очите до гърдите на 
човека, а при поглед отдалеч - областта от очите до половите органи. 

Посоката на погледа също има значение при изразяване на емоции или 
отношение. Погледът надолу внушава тъга, а когато е насочен надолу и настрани 
говори за изпитване на срам или вина. Когато пък е насочен само настрани – това 
говори за отвращение или липса на интерес. В такъв случай трябва да се наблегне на 
стимулирането му. 

 
Външен вид и облекло 
 По принцип се смята, че красивите и обаятелни хора винаги са били 
възприемани много по-добре и са създавали едно добро първо впечатление у хората.  

Облеклото е най-лесният за промяна и манипулация компонент от външния вид, 
от една страна, и един от най-силно влияещите върху цялостното му възприемане  от 
друга. (по Руменчев, В. Невербалната комуникация в публичната реч и деловото 
общуване, С., 2006., с. 266.).  Облеклото директно се отразява върху поведението на 
даден човек. То създава определен имидж, който лесно може да бъде променян, като 
за това са отговорни ПР екипите на известните личности, техните имиджмейкъри. 
Въпреки това човек трябва да се чувства комфортно в дрехите, които са върху него, 
тъй като неговият дискомфорт се отразява върху поведението на оратора, което 
неминуемо ще бъде забелязано от аудиторията.  

Много са и поговорките, които са свързани  с облеклото на човек, като една от 
тях гласи: „По дрехите посрещат, по ума изпращат”. Тази известна пословица 
съдържа смисъл, че първото впечатление е от голямо значение, но то не е 
определящо и не е перманентно, но се променя. Известно е, че една публична личност 
винаги трябва да се съобразява с това пред каква аудитория ще излага своето 
послание. Важни са нейната възраст, пол, образование, интереси, социално 
положение, политически възгледи и т.н. Затова всеки, които ще изнася реч, трябва да 
е добре запознат и подготвен за това какво очакват да чуе и видят хората.  

В. Руменчев смята, че „Над два пъти повече са хората, изпълнили призиви на 
човека с униформа или просто повлияли се, в сравнение с този, облечен в ежедневно 
облекло.” (Руменчев, В. Невербалната комуникация в публичната реч и деловото 
общуване, С., 2006., с. 257.). Чувството ще е съвсем различно, ако подминем група 
пънкари, с гребени и  прокъсани дрехи, миришещи на алкохол. „Външният вид  и 
поведението наистина изразяват даден субект, неговото настроение, самочувствие, 
модни представи, конкретни цели и пр.”  (Руменчев, В. Невербалната комуникация в 
публичната реч и деловото общуване, С., 2006., с. 262.). 
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Цветовете на дрехите, според Кай Опеп, „Езикът на тялото”, също имат 
значение. Черното облекло изглежда сериозно и елегантно. То особено добре 
подчертава силуета както при мъже, така и при жени, и насочва вниманието към 
личността. Бялото символизира лято и безгрижност, а черното често означава тъга. 
Синьото показва сериозност, но символизира и работоспособност. Жълтите дрехи 
създават слънчево настроение, а червените според ситуацията, действат натрапчиво 
или еротично (Опел, К., Езикът на тялото, С., 2007, с.10).  

Първо: брадата провокира усещането, че служителят крие нещо. Наистина, 
мимиката значително се ограничава от силно окосмяване по лицето, скриват се 
изражението на човек в една много важан област. Второ: мъжете с бради се 
възприемат от работодателя като мързеливи, тъй като не намират време за ежедневно 
бръснене. И трето: запитаните работодатели вярвали, че хората с брада, обхващаща 
цялото лице, са по-скоро с леви политически убеждения. Според изследвания, 
нежният пол принципно предпочите обръснатото лице. Все пак, тридневната брада 
оставя много положително впечатление у много дами. Благодарение на рекламите те 
асоциират с нея приключненски дух и непосредственост.  (По Опел, К., Езикът на 
тялото, С., 2007, 14 с. ).  
 Очилата като аксесоар се  възприемат много добре от аудиторията, стига те да 
не са слънчеви. Очилата с диоптър придават  усещането, че човекът срещу теб е умен, 
прилежен, заслушаващ доверие. При други изследвания се стига до извода, че човек с 
очила се възприема като сериозен и с не особено чувство за хумор, но в същото време 
по-интелигентен, трудолюбив и надежден  (по Руменчев, В. Невербалната 
комуникация в публичната реч и деловото общуване, С., 2006., стр. 308.). Също така с 
наличието на този аксесоар могат да бъдат издадени някои чувства на притежателя 
им. Алан Пийз в книгата си  „Езикът на тялото” съобщава, че щом събеседникът 
постави дръжката на очилата в устата си, то този жест може да бъде използван за 
печелене на време и за отлагане момента за вземане на решение. Проучванията сочат, 
че по време на преговори този жест се появява най-често при заключителния им етап, 
когато съответният човек трябва да вземе решение по обсъждания въпрос.  
  Кинесиката играе огромна роля за ефективното въздействие, дори 
изследователите наблягат на ролята на невербалното поведение за възприемане на 
текста. От дуга страна, познаването на невербалните знаци помага на оратора да 
прецени каква емоция се поражда у хората в резултат на неговото слово. Кинесиката е 
важна и в диалогичните форми, когато наблюдавайки събеседниците си, говорителят 
може да разкрие както силните, така и слаби страни на опонентите си. 
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Подготовка на презентация в няколко стъпки  

проф. д-р Иванка Мавродиева 

1. Изведете 3 послания, които да са водещи за презентацията. 

2. Изградете комуникативна стратегия по един от посочените по-долу видове: 

• Разпознаваемост от първите изречения – атрактивни послания, новото и 
различното да е на първо място; 

• Разграничаване от типа „Какво не сме?”; 

• Извеждане на общото спрямо известни европейски партии, 
принадлежност към …партия А, Б, В. Аргумент на авторитета. 

• Комбинирайте аналогия, аргумент ад хоминем или варианта „А вие 
също…”, статистика и конкретни примери. 

3. Ясно и пълно изведете какви нагласи, предубеждения, предразсъдъци, 
интереси, убеждения има аудиторията и как да ги преодолеете. 

4. Уточнете кои изрази биха предизвикали отрицателни емоции или биха 
нагнетили атмосферата на базата на изясняване особеностите на аудиторията. 

5. Подгответе варианти на въпроси, които предполагате, че аудиторията или 
членове от нея ще зададат, за да неутрализирате задаването им или да дадете 
отговор в хода на презентацията, като използвате похвата: „Вероятно някой ще 
зададе въпроса „…” или „Сигурно нееднократно сте се питали „…”. Мислих 
върху този значим за вас въпрос и моят отговор е…”. Целта е да се постигне 
интерактивност и вътрешен диалог и да се „опипа почвата”. 

6. Избягвайте сложни термини, като същевременно представите информация 
пълно и разбираемо. Ако счетете за нужно, дайте превод на някои от 
термините. 

7. Започнете уверено и интригуващо. Представете себе си и екипа/групата, като 
част от политическия мениджмънт на партията, като човек с опит, като лидер, 
като последовател на идеи, ценности и платформи, като говорите кратко и 
ясно, без патетика и словословие, тъй като жанрът е политическа презентация. 

8. Задръжте вниманието към съществените моменти. Използвайте повторение, 
метафора, образен език. 

9. Преценете дали ще използвате аргумент ад хоминем срещу ваш политически 
опонент и как бихте неутрализирали такъв аргумент? Преценете кое е 
уязвимото място на презентатора: малък опит, политическо номандство, 
неадекватно образование, бърза кариера, особено хоби, социален статус и 
други. 

10. Подгответе се да подмените тезата, ако е необходимо в положителна за вас 
светлина. 

11. Опитайте се да съчетаете изрази като социално отговорна политика, екологично 
отговорна политика, диалогичност в управлението, активност на гражданите, 
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удовлетворяване на  потребностите, стратегическо планиране и управление с 
думи и изрази, които са разбираеми за публиката. 

12. Открийте, подберете и комбинирайте аргументи, които са убедителни именно 
за тази аудитория: факти, статистически данни, примери от други държави, 
успешни практики, исторически събития, съвременни събития, приключили и 
протичащи процеси, ПР събития и кампании в областта на екологията, научни 
факти от химията, екологията, физиката, финансови разчети и планове и 
други. Съчетайте ги с психологически похвати, като неутрализирате 
отрицателните нагласи и след това приведете аргументи. 

13. Изберете реторичен похват от типа: личен опит, местен материал, статистика, 
случка, за да направите вашите идеи разбираеми, близки до аудиторията. 

14. Изберете реторичен похват от типа: аргумент на авторитета, цитат, сентенция, 
пословица, поговорка, за да направите презентацията да звучи интересно и 
аргументирано. 

15. Изберете реторични фигури, с които да привлечете внимание и да бъдете 
запомнени: метафора, символ, алегория, сравнение, градация и др.; позовете 
се на книги, филми, медийни публикации и излъчвания. 

16. За структурата на презентацията изберете някоя от схемите: 

• пирамида, т.е. от по-маловажното към най-важното и отново към по-
несъществени моменти; 

• концентричните кръгове – разгръщане само на една идея, като 
постепенно се задълбочават разсъжденията; 

• възходящата стълбица – тръгва се от маловажното и накрая се прави 
ударно заключение с ефект на края; 
 

17. Използвайте уместно и ефективно невербалните средства, като те да 
съответстват на вашата индивидуалност, на партийния имидж, на 
политическата стратегия, на най-добрите традиции в политическото говорене. 

 

Политическата реч 
Доц. Татяна Буруджиева 
 
Някои особености 
 
Политическата реч е инструмент на политическата комуникация от древността. Още 
Аристотел формулира основните правила и техники за съставянето и произнасянето на 
убеждаващи речи.  
 
Най-важното при една реч е да събуди доверието на слушателите към произнасящия 
речта. Съветите в тази насока могат да се синтезират по следния начин: 
 

1. В речта покажете своя опит. Хората много повече вярват на политиците, които 
съумяват на покажат опита си по отношение на това, за което говорят. Когато 
нямате опит – не лъжете, но и не се гордейте, че ви липсва такъв.  

2. Използвайте авторитети и покажете фактите. Но, когато се опирате на факти, 
то помнете, че само специфичните сред тях са важни за аргументацията ви. Не 
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карайте хората да се чудят от къде имате информацията, за да не си помислят, 
че си я измисляте. 

3. В политика е от особена важност „да имате мандат” (т.е. да е ясно защо точно 
вие и в какво качество се изказвате) да изказвате мнението си. Добре е при 
възможност да обясните защо вие се изправяте пред тази аудитария: понеже 
сте политикът с опит, понеже заемате пост, който е свързан с решаването на 
проблема, или хората искат точно вие да им говорите. Важна е легитимността 
ви на оратор! 

4. Бъдете конкретен! Особено, когато отправяте апел или предлагате решение. 
Пример: по-добре е да кажете „всяко пето дете в този град е опитвало 
наркотици и борбата с наркотрафика трябва да...” отколкото да кажете: трябва 
да се борим с наркотрафика, защото той заплашва здравето и живота на нашите 
деца”. 

  
При убеждаващата комуникация е много важно да се помни, че има 3 основни 
механизма, чрез които осъществуваме убеждението: 
 
Вярванията, които изразяват нагласите на хората 
Мнението, което е вербален израз на вярванията и 
Поведението, което на практика е действието, породено от вярванията и мненията 
 
Така, убеждаващата реч се състои от, както е казал Аристотел: 
 
Логос – логиката на това, което казваме 
Патос – емоцията, която предаваме на слушателите 
Етос – доверието, към казаното от нас 
 
Как да напишем речта? 

Първото е колко дълга да е тя (зависи от ситуацията, пред кого говорите и целта) – 
ефективната политическа реч не продължава повече от 20 минути. 

 

Второ, трябва да помислим за хората, които ще ни слушат – тонът на речта трябва да 
отрази вашето възприемане на аудитарията. 

Трето,  изберете „вход” на речта, който ще създаде не само връзката със 
слушателите, но и ще покаже: кой сте, каква е целта ви, за какво ще говорите и колко 
дълго ще продължи това.  
 
Четвърто, организирайте изложението си в 3 до 7 основни пункта и ги подредете 
според това, колко са важни и как ще успеете да поддържате интереса на хората към 
речта. Ако имате 5 важни пункта, то най-честата схема на подреждането им по степен 
на важност е 5 (най-важната) – 1 – 2 – 3 – 4. 
 
Пето, напишете ги. После зачертайте всяка дума или теза, които не са съществено 
важни за тази реч. 
 
Шесто, помислете за онова, с което ще илюстрирате всяка от тези основни тези: 
статистически данни, факти, примери, образи, метафори, анекдоти. 
 
Седмо, свържете началото с основното изложение и заключението. 
 
Осмо, напишете изложение, което зависи като съдържание основно от целта на речта 
– ако е важно да се запомнят послания – сумирайте ги, ако е важно да се предизвика 
действие – апелирайте към него, ако е важно да ви разберат – създайте контекст на 
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интерпретацията. Тук е важно да контролирате ВПЕЧАТЛЕНИЕТО, с което ще останат 
хората след края на вашата реч. 
 
По време на речта 
 

1. Постоянно „дръжте” връзката с аудиторията. 
2. Ако не можете да запомните речта си (или случая изисква), то четете основните 

си тези (или допълващата информация), но не си позволявайте да превръщате 
речта в доклад. 

3. Подгответе бележките си така, че да е лесно да ги разчитате и да се 
ориентирате в тях. 

4. Интонацията и невербалната ви комуникация са от съществено значение за 
успеха на речта. 

5. Не забравяйте – вие сте не просто оратор – вие представяте („играете”) своята 
реч. И в това представление всеки елемент има огромно значение. 

6. Избягвайте да импровизирате. 
  
 
НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЯ 
 
И въведението 
 
М съобщението 
 
П представянето 
 
У полза  
 
Л личност 
 
С стил 
 
Общо комуникативни умения 
 
Комуникацията обикновено се приема за обмен на информация, мнения, знание, 
оценки, настроение, позиции между двама души (т.нар. комуникация „лице в лице”), 
между социални групи или между институция (конкретна медиа) и анонимна, 
хетерогенна във времето и пространството публика (т.нар. масова комуникация).  
Когато общуваме можем да използваме технически средства – опосредствана 
комуникация или не – директна комуникация.  
 
Това е разбирането на теорията на комуникациите за комуникационния процес. В него 
има три основни елемента, независимо от възможната им детайлизация: 
 
Комуникатор   Съобщение   Аудитория 
 
В тази схема Комуникаторът (отделна личност, група или институция) създава 
Съобщението (което може да има различен вид и характер) и го предава (с или без 
помощта на технология) към Аудитория (отделна личност, социална група или 
общност). Целият процес на комуникация е свързан с кодирането от страна на 
комуникатора и с декодирането от страна на публиката на конкретното съобщение. 
Най-важното е, че съществува възможност за възникване на т.нар. шумове: 
- от средата, когато условията на приемане на съобщението пречат на процеса на 
декодиране на съдържанието; 
- технически, когато средството, с помощта на което се достига до аудиторията, 
създава пречки при възприемането или разпространението на информацията; 
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- семантичен, когато различни фактори като образование, социализация, култура, 
професионален опит и др. Влияят на начина, по който интерпретираме съдържанието 
на съобщението и дори на степента на разбиране на това съдържание. 
 
Следователно, в процеса на общуване трябва да отчитаме възможността на всеки етап 
на възприемане на съобщението, съдържащата се в него информация да бъде 
подложена на „обективна” деформация под влияние на възникнал шум. 
Подобно разбиране за същността на комуникацията ни помага, когато искаме да я 
използваме за информация и за формиране на ценности. 
 
Но при формиране на имидж и създаване на емоции описаната схема на комуникация 
не ни помага да постигнем ефективно въздействие. В този случай е по-добре да се 
обърнем към семиотиката и социолингвистиката. Те описват комуникацията като 
взаимодействие между „текста” (под това понятие се има предвид всяка форма на 
едно съобщение) и „читателя” (т.е. всеки индивид, който е въвлечен в процеса на 
комуникация). При това отношение между съобщението, което винаги произвежда 
някакви символи и значения в съзнанието на публиката. 
 
 
Как да имаме ефективна комуникация? 
 
Трябва да сме ефективни 
Ефективната комуникация иска да накара хората да разберат онова значение, което 
Вие влагате в комуникацията и, едновременно с това, да ги накарате да имат 
поведението, което Вие искате.  ОБЩУВАНЕТО ВИНАГИ Е ДВУПОСОЧЕН ПРОЦЕС.  
 
Обикновено общуването има за цел да накарате хората да направят определени неща, 
да предадете и да получите информация, да постигнете определени решения, да 
бъдете разбрани, да установите взаимоотношения. 
 
Разпознаване на бариерите 
Не оценявайте, когато се опитвате да преодолеете бариерите на другия 
В комуникацията винаги има поне две страни, всяка от които може да има различни 
цели, нужди и поведение. Тези интереси и желания могат да се превърнат в бариери, 
ако са в конфликт. Такива бариери влияят върху приемането и разбирането на 
съобщението. Всяка комуникация трябва да успее да преодолее подобни бариери, ако 
иска да е успешна. Следователно, първата стъпка е да разпознаем тези бариери. 
 
Поддържане на контакт с очите, да показваме, че слушаме внимателно, 
"отразяваме" езика на тялото на другия 
 
Постигане на яснота 
Има три правила, които управляват добрата комуникация и придават яснота: 

- На Вас самия да е ясно за какво общувате; 
- Съобщението да е съставено ясно; 
- Да сме сигурни, че съобщението е коректно разбрано. 

Добрата комуникация означава да казваме онова, което искаме да кажем и да сме 
напълно сигурни, че разбираме правилно всяка обратна връзка. 
 
Да изберем точния начин 
Когато общуваме от особена важност е да изберем адекватния канал. Най-често това е 
избор между писменото и устното слово. Но практически всяко общуване е хибрид. То 
зависи най-често от културните различия )азиатците са по-мълчаливи, 
средиземноморските народи повече жестикулират, англичаните не казват направо 
онова, което мислят, докато австралийците правят точно обратното). 
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Правилото е, че самото съобщение налага средството, чрез което можем най-
ефективно да го предадем. Следователно, трябва първо да решим какво е 
съобщението ни и после кое е най-подходящото за това конкретно съобщение 
средство за предаване. 
 
Как да разбираме езика на тялото? 
 
Разчитането на езика на тялото 
Когато заставате до хора, спазвайте личното пространство – около 1.5м 
Поради своята зависимост от културните и индивидуални различия езикът на тялото не 
се "разчита" лесно, нито се контролира лесно. Но чрез него можем да разберем 
истинското мнение на другите. 
 
Контрол над нервността 
Много е труден, защото е на биологично равнище. Опитвайте се да се усмихвате, да 
отпуснете ръцете, гледайте хората в очите докато говорите или слушате, отпуснете 
удобно тялото си и се си играйте с ръцете. 
Регулирайте дишането си, за да се успокоите, ако се чувствате напрегнати. 
 
Спазвайте дистанцията 
Оставяйте необходимата дистанция, защото тя изразява отношенията на власт между 
комуникиращите. Непознати обикновено са по-отдалечени от приятели, дошли на 
гости. Най-важното е да не навлизате в територията на другия, защото така го 
поставяте в ситуация на защита и предизвиквате враждебни реакции. 
 
Създаване на впечатление 
Първото впечатление е много важно. Първите 5 секунди на първата среща са по-важни 
от следващите 5 минути, така че внимавайте в подробностите: първото поведение, 
думи, дрехи, прическа, обувки. 
 
Как да използваме и разбираме жестовете? 
 
 
Разпознаване на жестовете 
Внимавайте да не излъчвате враждебност. 
Жестовете се използват по три начина, често в комбинация: в подкрепа на словото, в 
допълнение на словото, като заместващи словото. Отделните жестове са важни, но 
още по-важно е да интерпретираме "сноповете" жестове. Ние правим жестове с 
главата, раменете, ръцете, краката.  
Жестовете лесно се заучават, но твърде трудно се поддържат. Обикновено се 
тренират пред огледало. 
 
 
Основни принципи на влиянието и убеждаваща 
комуникация  
Иван Здравков 
 
Основни принципи на влияние 
 
Процесът на убеждаване обикновено се формулира като процес на създаване и/или 
промяна на мнения, възгледи, нагласи (промяна в същността или в интензитета им) с 
цел повлияване на поведението на личности или групи. Този процес от гледна точка 
на комуникацията се реализира в схемата: комуникатор (изпращащ съобщението) – 
съобщение – рецепиент (получаващ съобщението). 
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Естествено е ефективността на убеждаването да зависи от определени характеристики 
на всеки един от трите компонента. Например, разглеждат се такива характеристики 
на комуникатора като компетентност, харизма, атрактивност, надеждност. 
Съобщенията се оценяват от гледна точка на „достоверност”, яснота и достъпност, 
качество на аргументацията и т.н. Всички тези характеристики са много важни и ще 
бъдат разгледани по-нататък в текста.  
Но в началото бих искал да обърна внимание на един изключително важен за целия 
процес на оказване на влияние феномен. Обикновено, когато се говори за 
убеждаване, се разбира един рационален, съзнателен акт, при който логиката, силата 
на аргументите и най-малкото, това което наричаме „здравия разум” са основните 
оръжия и същевременно арената, на която се реализира процесът. Това не е така. 
Всъщност голяма част от изборите, които правим, от решенията, които вземаме и 
съответно поведението, което реализираме в последствие, са дълбоко ирационални. 
До голяма степен те са плод на светкавични актове на нашето подсъзнание. Звучи 
доста обезкуражаващо - нещо, което не контролирам, ме кара да правя редица важни 
за живота ми неща, следователно - в много от случаите греша. Всъщност става въпрос 
не за дефект, недостатък, а за един от най-мощните и полезни механизми за 
оцеляване и реализиране на правилно поведение – автоматизирано, стереотипно 
поведение. В много от случаите то е най-ефикасната форма на поведение, а в някои 
случаи е единствено възможното. Най- опростено, става дума за следното. Хората са 
живели и живеят (особено днес) в изключително сложна от гледна точка на стимули 
среда, тя е комплексна и много динамична.  
За да се справим с нея, имаме нужда от силно съкращаване на процеса на вземане на 
решение. Не анализираме детайлно и последователно всички  факти, условия и т.н. в 
даден момент, а използваме опита на човечеството, достигнал до нас. Правим това на 
подсъзнателно ниво – ние не мислим, а „знаем” как да постъпим. Така постепенно 
формираме и в последствие затвърждаваме стереотипни форми на поведение. Това е 
много важно за нас, защото много често нямаме нито времето, нито енергията, нито 
компетентността да развием един разгърнат и ефективен процес на рационално 
вземане на решение. Всъщност използваме стереотипи.  Това е много полезно за 
нас, защото успяваме да разпознаем дадена ситуация и да реагираме правилно само 
по някои отделни нейни характеристики. Такъв тип характеристики се наричат 
активиращи чрети. Разпознаваме активираща черта на ситуацията и действаме. Не е 
необходимо да имаме времето и ресурсите за собствен задълбочен анализ. Добрата 
новина е, че в повечето случаи това е „достатъчно” правилният начин за действие. 
Лошата е, че понякога отключеното от активиращата черта поведение не е адекватно 
на ситуацията. Т.е. постъпваме така, както не бихме искали, защото не разпознаваме 
правилно ситуацията.  
Науките изследващи влиянието, определят принципи и техники за повлияване – 
насочване и промяна на поведението на друдите, които работят именно поради 
наличието на активиращи черти и стереотипни реакции. Тези принципи и техники са 
основа на редица умения и специфични дейности, предполагащи убеждаване и 
повлияване с висока значимост за съвременното общество – търговия, политика, 
преговори, възпитание и т.н., но също така те са валидни и значими за всички 
дейности от ежедневния ни живот. Тяхното познаване и владеене е от изключително 
значение за професионалисти, които трябва да влияят, но също и за всеки човек, най-
малкото, за да се „предпазва” от нежелано влияние.  
Тук ще опишем някои от най-значимите принципи и техники, които действат 
неизменно в общя случай. 
 
Принцип на контрастта. Този принцип се базира на характеристиките на човешкото 
възприятие и влияе на начина, по който възприемаме различията между две или 
повече неща, представени ни едно след друго. Ако вторият предмет се отличава в 
значителна степен от първия, то при последователното им представяне, това различие 
изглежда много по-голямо отколкото е всъщност.  
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Принцип на реципрочността. Според този принцип, ние се опитваме да отвърнем по 
същия начин на онова, което някой друг е направил за нас. Важен аспект на този 
принцип е чувството за задъжение, което го съпътства и широкото му разпространение 
в човешката култура. Силното чувство за взаимна задълженост е играло и играе 
огромна роля в социалната еволюция. 
Ето някои техники за повлияване, които следват от този принцип: 
• Формиране на чувство за задълженост; 
• „Отсъпка след отказ” – хората са склонни да изпълнят по-малка ваша молба след 

като са отказали на по-голяма такава; 
• Формиране на отговорност и удовлетворение при отстъпка след отказ. 
 
Принцип на последователност. Хората се стремят да бъдат последователни в своите 
действия и веднъж направили нещо или взели дадена позиция, продуцират поведение, 
потвърждаващо тази позиция. 
 
Техники: 
• Обвързване – ако успеем да накараме някого да направи нещо или да се съгласи с 

нещо, то по-късно той ще се чувства обвързан и ще се съгласи да разшири 
действията си в дадената посока; 

• „Крак на вратата” – удовлетворяване  на значително искане  след изпълнение на 
незначително; 

• „Ниска топка” – обвързване чрез вътрешно убеждение след вземане на решение; 
• „Моето е най-хубаво” – надценяване стойността на нещата, които притежаваме. 
 
Принцип на социалното одобрение и харесване. Много често определяме кое е 
правилно за нас, като установим кое е правилно според другите, които одобряваме 
или харесваме. 
 
Техники: 
• „Използване на близост” – повлияване чрез внушаване на близост и сходсво; 
• Комплименти; 
• Физическата привлекателност; 
• „Общ враг”. 
 
Принцип за избягване на „Когнитивен дисонанс”. Хората обичат да имат или да 
преживяват свобода на избора. Но често, когато имат твърде много възможности за 
избор или трябва да осмислят много информация, особено когато тя противоречи на 
досегашните им разбирания, те се чувстват объркани и отхвърлят или променят 
ситуацията. 
 
Техника - „Ограничена свобода” . 
 
Принцип на дефицитността. Хората ценят високо това което имат, особено ако има 
реална ситуация да го загубят. 
 
Техника – „Страх от загуба” 
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Панел 3 / Европа – настояще и бъдеще 
 

Из книгата "Политики на Европейския съюз" 
доц. д-р Ингрид Шикова  
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Политически групи в ЕП 

След като сме обобщили какво е това партия, в тази подточка следва кратко 
представяне на политическите партии и групи в Европейския парламент: 

 

• Група на Европейската народна партия (Християндемократи), 270 
члена 

 
 

Групата на Европейската народна партия (Групата на ЕНП) обединява 
центристки и десноцентристки про-европейски политически сили от 
държавите-членки на ЕС (като ХДС и ХСС от Германия, Съюза за народно 
движение във Франция, Народната партия в Испания, „Народ на свободата“ на 
Силвио Берлускони в Италия и др.). ЕНП е първата транснационална 
политическа партия, формирана на европейско равнище, като Групата на ЕНП е 
понастоящем най-голямата политическа сила в Европейския парламент. 

В ЕНП членуват и партии от страни извън ЕС, като ВМРО-ДПМНЕ в Македония 
или партията на Реджеп Тайип Ердоган в Турция. 

Членове от България: Граждани за европейско развитие на България (ГЕРБ); 
Съюз на демократичните сили (СДС); Демократи за силна България (ДСБ); 
Демократическа партия (ДП); Земеделски Народен Съюз (ЗНС). 

 

• Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в 
Европейския парламент, 190 члена 
 

 
 

Партията на европейските социалисти (ПЕС) е лявоцентристка европартия, 
обединяваща социалдемократически партии, главно от страните на 
Европейския съюз. Националните партии от ПЕС членуват и в Социалистическия 
интернационал. Тя е основана през 1992 година въз основа на съществуваща от 
1970-те години конфедерация на европейски социалдемократически партии. 
ПЕС е най-голямата партия на изборите за Европейски парламент през 1994 
година, но през следващите години остава на второ място след Европейската 
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народна партия. От 2011 година председател на партията е българският 
политик Сергей Станишев. 

От Българи в ПЕС членуват БСП и като асоциирана партия – Български 
социалдемократи. 

 

 

• Алианс на либералите и демократите за Европа, 84 члена 
 

 
 

Алиансът на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ) е международно 
обединение включващо Европейската либералнодемократична и реформистка 
партия и Европейската демократическа партия. Има политически групи в 
Европейския парламент, Комитета на регионите на Европейския съюз, 
Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и парламента на НАТО. В тези 
групи има и независими участници извън двете партии. 

От България в либералния алианс членуват НДСВ и ДПС. 

 

• Зелени/Европейски свободен алианс, 59 члена 
 
 

 
 

Европейската зелена партия е транснационална политическа партия, която има 
за членове на Зелените партии от европейски страни (но не задължително от 
Европейския съюз). Страните също могат да станат кандидати и асоциирани 
предприятия.  

Членове от България са Българската зелена партия и партия „Зелените“. 

 

• Европейски консерватори и реформисти, 53 члена 
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Европейските консерватори и реформисти бе създадена през 2009 г. в хода на 
кампанията за спешна реформа на Европейския съюз. Тази група събира 
депутати от десет страни от ЕС, идващи от партии, които имат консервативен 
профил и проявяват евроскептицизъм.  

В групата членуват Консервативната партия на Великобритания, партията 
„Право и справедливост“ (Полша), „Гражданската демократична партия 
(Чехия), Унгарският демократичен форум и др. 

От България в тази група членува партията „Ред, законност и справедливост“ 
(РЗС). 

 

 

• Европейска обединена левица - Северна зелена левица, 34 члена 
 

 
 

Конфедеративната група на Европейската обединена левица - Северна зелена 
левица е социалистическа и комунистическа група в ЕП, която включва две 
основни организации – Европейската обединена левица и Северната зелена 
левица. 

Групата е създадена е през 1994 година като най-много са депутатите от 
Германия и Италия. В групата участват и депутати от Великобритания, Швеция, 
Финландия, Португалия, Франция, Холандия, Кипър и др.Тук членуват партии 
като кипърската АКЕЛ, френския Ляв фронт, гръцката СИРИЗА и германската 
Ди Линке (Левицата). 

От България няма членове в тази европейска партия. 

 

• Група „Европа на свободата и демокрацията”, 34 члена 
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Тази група обединява представители на десни и често националистически 
партии от ЕС.  

В нея членуват партии като френското „Движение за Франция“ на Филип дьо 
Вилие, британската Партия на независимостта, гръцкия ЛАОС (Народен 
православен сбор). 

От България в групата членува новоучредената Консервативна Партия 
Движение на Успеха (КПД на Успеха) , която става част от политическия съюз 
Гражданско Обединение за Реална Демокрация (ГОРД) с лидер Слави Бинев 
(избран в ЕП с листата на партия „Атака“). 

• Независими – 28 
 

РАЗДЕЛЕНИЕ НА ПАРТИИТЕ В ЕП: 
 

 

 

 

 



 98 

 

 

Панел 4 / ЕС и стратегията на България 
Програмен период 2014-2020 
Милица Йорданова 

 
I. Регионална политика на Европейския съюз 

Независимо от факта, че Европейският съюз (ЕС) като цяло представлява 
просперираща икономическа общност, налице са различия в състоянието и развитието 
на над 250-те региона в съюза. Именно тяхното премахване и предоставянето на 
гражданите на ЕС на равни възможности за достъп до качествено образование и 
обучение, за получаване на подходяща работа, за екологично чиста околна среда, за 
осигуряване на благоприятна бизнес-среда е основната цел на регионалната политика 
или както още се нарича политиката на сближаване. (Известна още като Кохезионна 
политика или Кохезия.)  

Регионалната политика на ЕС е израз на европейския интеграционен процес, 
чиято движеща сила са не само икономическите и политически интереси на държавите 
членки, но и принципът на взаимна солидарност. Регионалната политика на ЕС 
подпомага изостаналите региони за повишаване на тяхната конкурентоспособност и за 
ефективното им участие във вътрешния пазар главно, чрез осъществяване на 
инфраструктурни проекти за подобряване на транспортната мрежа, усъвършенстване 
на телекомуникациите, опазване на околната среда. Тази насоченост на регионалната 
политика изхожда от презумпцията, че модерната инфраструктура и 
висококвалифицираните специалисти са необходима предпоставка за повишаване на 
конкурентоспособността на местните фирми и регионите като цяло.  

1. Структурни фондове  - инструменти за осъществяването на 
регионалната политика  

Развитието на регионалната политика води до създаването на т.нар. структурни 
фондове, предназначени да подпомагат сближаването на държавите членки на ЕС и 
техните региони в икономическо и социално отношение. 

• Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)  - създаден през 1975 г., 
ЕФРР има за цел да подпомогне икономическото и социално сближаване чрез 
коригиране на главните регионални дисбаланси и чрез подкрепа на развитието 
и конверсията на регионите. Той насърчава икономическото развитие на 
национално и регионално ниво-стимулира насърчаване на производството, 
иновациите, развитието на малките и средни предприятия, инвестиции в 
инфраструктура, свързана с бизнеса. 
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• Европейски социален фонд (ЕСФ) - през 1958 г е създаден Европейския 
социален фонд, който  финансира дейности, свързани с реализирането на 
програми в областта на социалната политика, намаляване на безработицата, 
насърчаване на заетостта, подкрепа за групи в неравностойно положение или 
малцинствени групи. Особено внимание се обръща на развитието на човешките 
ресурси чрез обучение и професионалното усъвършенстване, което да 
допринесе за намаляване на безработицата. 

• Разделът „Ориентиране” на Фонда за ориентиране за гарантиране на селското 
стопанство е създаден като средство за осъществяване на общата 
селскостопанска политика. Основната му цел е да стимулира структурното 
приспособяване в селското стопанство чрез модернизиране на производството и 
развитие на селските райони. 

• Финансовият инстирумент за ориентиране на риболова – това е специален 
фонд, създаден през 1994 г., за да замести многобройните средства и 
инструменти, които действат в тази област от 1976 г. Задачата на фонда е да 
финансира мерки за постигане на устойчиво равновесие между рибните 
ресурси и тяхната експлоатация, за икономическо съживяване на областите 
зависещи от риболова и други. 

• Фонд за сближаване/Кохезионне фонд  - той влиза в действие през 1993 г. 
след съгласуването му с Договора от Маастрихт. Целта му е да подпомогне по-
слаборазвитите държави членки да се подготвят за участие  в икономическия и 
паричен съюз и за бюджетната дисциплина, която той налага, като 
едновременно с това се поддръжат усилията за развитие и сближаване с по-
богатите държави членки. Създаването на КФ е обвързано с включването в ЕС 
на Испания, Португалия и Гърция. Той финансира страни-членки, чийто БВП на 
глава от населението е по-малък от 90 % от средната стойност за ЕС. Фондът 
възниква в резултат на фактически конфликт на общностни цели, по отношение 
на най-бедните държави-членки: от една страна те трябва да инвестират 
значими суми в инфраструктура, за да наваксат изоставането си от по-развитите 
държави; от друга страна те са задължени да намалят бюджетния си дефицит и 
публичните си разходи, за да могат да се присъединят към Икономическия и 
валутен съюз. По този начин се наблюдава противоречие, което е преодоляно 
чрез създаването на КФ, финансиращ големи инфраструктурни проекти в 
гореизброените четири държави. Кохезионният фонд е вид  компенсация за по-
бедните членки на ЕС, за да приемат  принципите на икономическия и валутния 
съюз, както и контрола на бюджетния дефицит. От 2004г. (съответно 2007г.) 
получателки по КФ са и 12-те новоприсъединили се държави, в т.ч. България. 

Друг източник на средства за финансиране на регионалната политика е 
Европейската инвестционна банка. Тя допринася за регионалното развитие по 
повече от 2/3 от своята кредитна дейност. 

Кохезионната политика допринася не само за намаляване на регионалните 
различия, но и за установяване на партньорство между Европейския съюз, страните-
членки, местните власти и частния сектор при изпълнението на стратегиите за 
развитие, създадени за реализиране целите на Общността. 

II. Програмен период 2014-2020 

Подготовката на програмния период 2014-2020 се осъществява на база приети 
регламенти от ЕС. Въз основа на общата стратегическа рамка (ОСР) всяка държава- 
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членка следва да подготви — в сътрудничество със своите партньори и в диалог с 
Европейската комисията (ЕК) — споразумение за партньорство (СП).  

ОСР установява стратегически ръководни принципи за улесняване на процеса на 
програмиране и секторната и териториалната координация на интервенциите на Съюза 
по европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и с други, имащи 
отношение политики и инструменти на Съюза, в съответствие с целите и задачите на 
стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, като се 
вземат предвид основните териториални предизвикателства пред различните видове 
територии. 

ОСР улеснява подготовката на споразумението за партньорство и програмите в 
съответствие с принципите на пропорционалност и субсидиарност и при отчитане на 
националната и регионалната компетентност за целите на вземане на решение за 
специфични и подходящи мерки по отношение на политиките и координацията. 

Според Член 2 (20) от Общия регламент Споразумение за партньорство е: 
“документ, изготвен от държава-членка с участието на партньорите в съответствие с 
подхода на многостепенно управление, в който е определена стратегията на 
посочената държава-членка, нейните приоритети и организация за ефективното и 
ефикасно използване на европейските структурни и инвестиционни фондове за целите 
на изпълнението на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж и който е одобрен от Комисията след оценка и диалог със съответната 
държава-членка“. 

Споразумението за партньорство следва да свежда елементите, определени в 
ОСР към националния контекст и да определя твърди ангажименти за постигане на 
целите на Съюза чрез програмирането на ЕСИФ. В споразумението за партньорство 
следва да се предвидят механизми, които да осигурят съгласуваността със 
стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, както и със 
специфичните задачи на отделните фондове съгласно техните основани на Договора 
цели, уредба за осигуряване на ефективно и ефикасно изпълнение на европейските 
структурни и инвестиционни фондове и уредба за принципа на партньорство, 
интегриран подход към териториалното развитие, както и уредба за осигуряване на 
ефективно изпълнение на европейските структурни и инвестиционни фондове.  

Държавите-членки следва да концентрират подкрепата, с цел да гарантират 
значителен принос за постигането на целите на Съюза в съответствие със своите 
специфични потребности на националното и регионалното развитие. Следва да бъдат 
определени предварителни условия, както и кратък и изчерпателен набор от 
обективни критерии за тяхната оценка, с цел да се гарантира наличието на 
необходимите предпоставки за ефективно и ефикасно използване на подкрепата на 
Съюза.  

За целта всяко предварително условие следва да се прилага към приоритет на 
дадена програма, само когато то има пряка и реална връзка и директно въздействие 
върху ефективността и ефикасността на изпълнението на специфичните цели за даден 
инвестиционен приоритет или приоритет на Съюза, като се има предвид, че не всяка 
специфична цел е задължително свързана с предварително условие, предвидено в 
правилата за отделните фондове. 

Изпълнението на приложимите предварителни условия следва да се оценява от 
държавата-членка в рамките на подготовката от нейна страна на програмите и, където 
това е целесъобразно, на споразумението за партньорство. Комисията следва да се 
занимае с последователността и адекватността на информацията, предоставена от 
държавата-членка. В случай на неизпълнение на приложимо предварително 
условие в рамките на предвидения срок, Комисията следва да има правомощие за 
спиране на междинните плащания към съответните приоритети на програмата при 
ясно определени условия. 
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ЕСИФ следва да се изпълняват чрез програми, обхващащи програмния период в 
съответствие със споразумението за партньорство. Програмите следва да се изготвят 
от държавите-членки по прозрачни процедури, в съответствие с тяхната 
институционална и правна рамка. Държавите-членки и Комисията следва да си 
сътрудничат, за да осигурят координация и съгласуваност на уредбата за 
програмирането за ЕСИФ. Тъй като съдържанието на програмите е тясно свързано 
със съдържанието на споразумението за партньорство, програмите следва да се 
подават най-късно в рамките на три месеца от подаването на споразумението за 
партньорство. За подаването на програмите по целта з Европейско териториално 
сътрудничество, следва да се предвиди срок от девет месеца от датата на влизане в 
сила на общия регламент, за да се отчете участието на множество държави в тези 
програми. Програмирането следва да осигури съгласуваност с ОСР и споразумението 
за партньорство, координация между европейските структурни и инвестиционни 
фондове и координация с други съществуващи инструменти за финансиране и с 
участието на Европейската инвестиционна банка, ако има такова. 

През програмния период 2014-2020 Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ), Кохезионния фонд, 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и 
Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) функционират в 
съответствие с обща рамка  и се наричат „европейските структурни и 
инвестиционни фондове“. 

Общият принцип, по който протича процеса на подготовка на периода 2014-2020 
е, че чрез многогодишни програми, които допълват националните, регионалните и 
местните интервенции, европейските структурни и инвестиционни фондове 
предоставят подкрепа за изпълнението на стратегията на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, както и за изпълнението на специфичните задачи на 
отделните фондове, съгласно заложените в Договорите на ЕС цели, включително 
икономическото, социалното и териториалното сближаване, като отчитат съответните 
интегрирани насоки „Европа 2020“ и съответните препоръки за отделните държави, 
приети в съответствие с член 121, параграф 2 от ДФЕС, и съответните препоръки на 
Съвета, приети в съответствие с член 148, параграф 4 от ДФЕС, и ако е приложимо на 
национално равнище — националната програма за реформи. 

 

Предварителни условия 

Това е  конкретен и ясно определен предварителен решаващ фактор, който се 
явява необходима предпоставка и има пряка и реална връзка и директно въздействие 
върху действителното и ефективно изпълнение на дадена специфична цел за 
инвестиционен приоритет или приоритет на Съюза. 

Държавите-членки оценяват в съответствие със своите институционални и 
правни рамки и в контекста на подготовката на програмите и, където е целесъобразно, 
на споразумението за партньорство дали предварителните условия, предвидени в 
съответните правила за отделните фондове, и общите предварителни условия са 
приложими към специфичните цели, преследвани в рамките на приоритетите на 
техните програми, както и дали приложимите предварителни условия са изпълнени. 

Споразумението за партньорство включва обобщение на оценката относно 
изпълнението на приложимите предварителни условия на национално равнище, а по 
отношение на онези, които съгласно оценката,  не са изпълнени към датата на 
подаване на споразумението за партньорство, действията, които трябва да бъдат 
предприети, отговорните органи и графикът за изпълнението на тези действия. Всяка 
програма определя кои от предварителните условия, предвидени в съответните 
правила за отделните фондове, и от общите предварителни условия, определени в 
част II от приложение ХI на общия регламент, са приложими към програмата и кои от 
тях, съгласно оценката, са изпълнени към датата на подаване на споразумението за 
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партньорство и програмите. Когато приложимите предварителни условия не са 
изпълнени, програмата включва описание на действията, които трябва да бъдат 
предприети, отговорните органи и графика за тяхното изпълнение.  

Държавите-членки изпълняват тези предварителни условия не по-късно от 
31 декември 2016 г. и докладват за тяхното изпълнение най-късно в рамките на 
годишния доклад за изпълнението през 2017 г. 

ЕК оценява съгласуваността и уместността на предоставената от държавата-
членка информация за приложимостта на предварителните условия и изпълнението на 
приложимите предварителни условия в рамките на своята оценка на програмите и, 
където е целесъобразно, на споразумението за партньорство. 

Когато приема дадена програма, ЕК може да реши да спре всички 
междинни плащания по съответния приоритет на посочената програма или част от 
тях до завършването на действията, когато е необходимо, за да се избегне 
накърняването в значителна степен на ефективното и ефикасно постигане на 
специфичните цели на съответния приоритет. Незавършването в срок на действията 
за изпълнение на приложимо предварително условие, което не е било изпълнено към 
датата на подаване на споразумението за партньорство и на съответните програми, 
представлява основание за спиране на междинни плащания от ЕК към 
приоритетите на съответната програма, които са засегнати. И в двата случая 
обхватът на спрените плащания е съразмерен, като се вземат предвид 
действията, които трябва да бъдат предприети, и фондовете, изложени на риск. 

При завършване от държавата-членка на действията, свързани с изпълнението 
на предварителни условия, които са приложими към засегнатата програма и които не 
са били изпълнени към момента на решението на ЕК за спиране, Комисията незабавно 
отменя спирането на междинни плащания за даден приоритет. Освен това, ЕК 
незабавно отменя спирането, когато след изменение на програмата, свързана със 
засегнатия приоритет, съответното предварително условие вече не е приложимо. 

 

III. Подготовка на програмния период 2014-2020 в България. 

Подготовката на периода 2014-2020 в България се осъществява на база 
регламентите приети на ниво ЕС и на база национални разпоредби – постановления и 
решения на Министерския съвет. Основните в тази област са: 

• Постановление № 5 на Министерския съвет 2012 година за разработване на 
стратегическите и програмните документи на Република България за 
управление на средствата от фондовете по общата стратегическа рамка на 
европейския съюз за програмния период 2014-2020 г. В него се определя 
механизма на подготовка на Споразумение за партньорство и съответните 
оперативни програми, както и се определят отговорни институции в този 
процес. 

• Решение   № 668 на Министерския съвет от 2012 година за одобряване на 
списък с действия, срокове и отговорни институции за изпълнение на 
предварителните условия за средствата от европейския съюз за програмен 
период 2014 – 2020 г. 

• Решение № 328 от 2012 година за одобряване на списък с тематичните цели, 
които да бъдат включени в договора за партньорство на Република България за 
програмния период 2014-2020 г., списък с програми и водещо ведомство за 
разработването на всяка програма. Тук са определени и оперативните 
програми, които България ще изпълнява през периода 2014-2020: 
 Оперативна програма за иновации и предприемачество с водещо 

ведомство Министерството на икономиката и енергетиката; 
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 Оперативна програма за регионално развитие с водещо ведомство 
Министерството на регионалното развитие; 

 Оперативна програма за транспорт и транспортна инфраструктура с 
водещо ведомство Министерството на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията; 

 Оперативна програма за околна среда с водещо ведомство 
Министерството на околната среда и водите; 

 Оперативна програма за развитие на човешките ресурси с водещо 
ведомство Министерството на труда и социалната политика; 

 Оперативна програма „Добро управление” с водещо ведомство 
администрацията на Министерския съвет; 

 Оперативна програма за наука и образование за интелигентен растеж с 
водещо ведомство Министерството на образованието и науката; 

 Програма за развитие на селските райони с водещо ведомство 
Министерството на земеделието и храните; 

 Програма за морско дело и рибарство с водещо ведомство 
Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури към министъра на 
земеделието и храните; 

 Програми за трансгранично сътрудничество Република България - 
Република Сърбия, Република България - Република Турция и Република 
България - Република Македония, съфинансирани от Инструмента за 
предприсъединителна помощ с водещо ведомство Министерството на 
регионалното развитие. 

• Решение № 792 от 2013 година за определяне на органи, отговорни за 
управлението, контрола, координацията и одита на европейските структурни и 
инвестиционни фондове и други инструменти и инициативи на европейския 
съюз през периода 2014-2020 г. 

Споразумението за партньорство 2014-2020 г. на Република България. 

Споразумението на партньорство (СП) е наследникът на Националната 
стратегическа референтна рамка 2007-2013 г. Oсвен трите структурни фонда 
(Кохезионен фонд, Европейски фонд за регионално развитие и Европейски социален 
фонд) то обхваща и финансирането по линия на Европейски земеделски фонд за 
развитие на селските райони и Европейски фонд за морско дело и рибарство. Петте 
фонда формират Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), които 
предоставят стратегически водещи принципи при програмирането, включително и във 
връзка с изпълнението на стратегията Европа 2020. 

 
СП е особено важен документ, тъй като той очертава и обосновава 

приоритетите на страната ни, които ще бъдат съ-финансирани със средства от ЕСИФ 
за периода 2014-2020 г.  

СП, заедно с програмите, трябва да осигури необходимата ефективност на 
инвестициите във всички единадесет тематични цели за постигане на устойчив, 
приобщаващ и интелигентен растеж (С РМС 328/25.04.2012 г. са одобрени 
тематичните цели, чрез които България ще допринася за целите на стратегия 
Европа 2020 за устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж. Националните 
стратегически документи2 засягат всички единадесет тематични цели).  

Европа 2020 дефинира три типа растеж – интелигентен, устойчив и 
приобщаващ. В СП България идентифицира основните предпоставки, които ще 
                                                 
2 Национална програма за развитие: България 2020; Национална програма за реформи; Национална стратегия за регионално 
развитие 2012-2022 г. 
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допринесат за тях. За приобщаващия растеж това са образование, квалификация и 
заетост. За интелигентния растеж това са инвестициите в наука, иновации и 
конкурентни МСП. За устойчивия растеж това са свързаност и зелена икономика.  

В допълнение към трите типа растеж за България е откроена важността на 
хоризонтален приоритет по отношение на капацитета на администрацията и съдебната 
система (вкл. Електронно управление и правосъдие) - добро управление, и 
стратегическо териториално измерение. Въз основа на критичните точки за развитието 
на България, идентифицирани в анализа, и идентифицираните предпоставки за растеж 
в съответствие с целите на Стратегията Европа 2020 в стратегията на СП са 
формулирани 4 основни приоритета за ЕСИФ през периода 2014-2020 г.:   

Приоритет 1: Образование, квалификация и заетост за приобщаващ растеж, който 
обхваща подприоритетите : Заетост и трудова мобилност, Социално включване и 
Образование, учене през целия живот. 

Приоритет 2: Иновации и инвестиции за интелигентен растеж, който обхваща 
подприоритетите: Повишаване конкурентоспособността на МСП в ключови 
икономически сектори, НИРД и иновации, и достъп до и използване на ИКТ 

Приоритет 3: Свързаност и зелена икономика за устойчив растеж, който обхваща 
подприоритетите: Свързаност (външна и вътрешна), Преминаване към ниско-
въглеродна икономика, енергийна и ресурсна ефективност, Климат и климатични 
промени и Околна среда и опазване на природното богатство 

Приоритет 4: Добро управление и достъп до качествени обществени услуги, който 
обхваща подприоритетите: Инвестиции в изграждане на институционален капацитет за 
добро управление, качествена и независима съдебна система и Достъп до качествени 
обществени услуги и ефективно прилагане на електронното управление с оглед на 
провеждането на реформи 

Пространствено измерение и политики за местно развитие е хоризонтален 
приоритет, формулиран в СП, и включва градски, селски, рибарски райони, както и 
райони с потенциал за развитие на туризма.  

Изборът на областите на интервенция в тези документи се основава на 
подробен социално-икономически анализ и цели насочване на инвестициите там, 
където може да се очаква реализирането на възможно най-високата добавена стойност 
от тях. 

В същото време, новите моменти в Кохезионната политика за следващия 
програмен период поставят предизвикателства пред разработването на 
Споразумението за партньорство: 

• Кохезионната политика не е вече просто инструмент за намаляване на 
различията между регионите на Европейския съюз, а инструмент за 
солидарност, който поставя националното в контекста на европейското; 

• Европейските структурни и инвестиционни фондове са поставени в една обща 
нормативна рамка, което означава, че трябва да се осигури синергия и 
интегритет между всички пет фонда още на етап програмиране; 

• Поставен е ясен акцент върху резултатите от планираните интервенции чрез 
определени показатели за изпълнение, с ясни целеви стойности т.е. 
изпълнението е силно ориентирано към резултатите и ефекта от направените 
инвестиции. 

Подходът при разработване на Споразумението за партньорство е насочен към 
инвестиции в реформирани сектори чрез обвързване на финансирането с 
изпълнението на предварителни условия, за да се осигури търсеният ефект от 
инвестициите. Това с особена сила важи за основни сектори като образование, 
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здравеопазване, води, икономика, основана на знанието, развитие на предприятията, 
обществени поръчки, ефективност на администрацията.  

Споразумението за партньорство включва четири основни раздела. 
• Раздел 1 съдържа следните основни елементи - Анализ и стратегия; 

Предварителна оценка; Избрани за финансиране тематични цели и очаквани 
резултати; Финансово разпределение; Хоризонтални принципи и въпроси. 
 

• Раздел 2 включва - Координация и допълване; Допълняемост; Предварителни 
условия; Рамка за изпълнение; Административен капацитет; Административна 
тежест. 
 

• Раздел 3 - Този раздел представя териториалното насочване на програмите и 
съдържа информация както за конкретните инструменти за териториално 
развитие (водено от общността местно развитие и интегрирани териториални 
инвестиции), така и информация за политиката за градско развитие и 
приоритетните области за програмите за сътрудничество.  

• Раздел 4 - Този раздел представя оценка на съществуващите системи за 
електронен обмен на информация и планираните мерки и действия за 
постепенно прилагане на пълен електронен обмен на информация между 
бенефициенти и органи, отговорни за управлението – ИСУН, ИСАК, АКСТЪР 
ПОПАЙ. 

 
 
Панел 5 / Европа и изборите 

Европейски избори: привличане на повече 
гласоподаватели - 10/01/2014 
http://ec.europa.eu/news/eu_explained/140110_bg.htm 
 
През май гласоподавателите във всички 28 страни от ЕС ще изберат политиците, които 
през следващите 5 години да ги представят в един Европейски парламент с по-големи 
правомощия. 
Поради значителните нови правомощия, предоставени на Парламента през 2009 г., се 
очаква изборите през тази пролет да предизвикат най-голям интерес от първите преки 
избори през 1979 г. насам. 
Тези правомощия означават, че една от първите задачи на новоизбраните членове на 
Парламента ще бъде да гласуват кандидатурата на следващия председател на 
Европейската комисия. 
Съгласно новата система, въведена с Договора от Лисабон, държавните и 
правителствените ръководители от ЕС трябва да номинират кандидат въз основа на 
резултатите от изборите. Това също така означава, че Парламентът ще има по-голямо 
влияние върху избора на комисари. 
Предизвикване на интерес сред избирателите 
Друга промяна, свързана с изборите през май, е че за първи път политическите групи 
ще предлагат кандидати за поста на председател на Комисията. 
Лявоцентристката Партия на европейските социалисти (ПЕС) вече определи 
германския евродепутат Мартин Шулц — настоящ председател на Парламента — за 
свой официален кандидат за поста. 

http://ec.europa.eu/news/eu_explained/140110_bg.htm
http://europa.eu/lisbon_treaty/index_bg.htm
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Центристкият Алианс на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ) следващия месец 
ще избере своя кандидат между финландския комисар на ЕС Оли Рен и бившия 
белгийски министър-председател Ги Верхофстад. 
Междувременно около половин дузина кандидати — включително 4 настоящи и бивши 
министър-председатели — се конкурират да бъдат номинирани за кандидат от дясно-
центристката Европейска народна партия (ЕНП), като решението се очаква през март. 
Зелените избират своя кандидат измежду 4 участници в първични избори онлайн. 
Борба с апатията сред избирателите 
Надеждите са, че промените ще предизвикат по-голям интерес към изборите и че ще 
се обърне тенденцията за понижаване на избирателната активност, която спадна до 
едва 43% на изборите през 2009 г. 
При проучване на общественото мнение през миналата година 62% от анкетираните са 
били на мнение, че наличието на свързани с партии кандидати за председател на 
Комисията, както и провеждането на изборите в един и същ ден в цяла Европа ще 
доведат до по-висока активност. 
Новата система означава, че европейските гласоподаватели за пръв път ще имат пряко 
влияние върху определянето на председателя на Комисията и така би трябвало да се 
увеличи демократичната легитимност на ЕС. 
 
 
Панел 6 / Политици и медии 
 
Общуване с медиите 
Радиоинтервю (подготовка, провеждане, видове)  
доц. д-р Мариана Лазарова 

 
Разликите между радиото и телевизията 
 
Радиослушателите използват само едно от сетивата си, те само слушат. От една 
страна, това е добре, защото визуалната картина не ги разсейва, но от друга страна, 
необходимо е да визуализирате речта си със сравнения и метафори, т.е. да им дадете 
възможност да виждат и с ушите си. 
 
Радиото е по-дружелюбна и по-топла медия от телевизията Защо по-топла? Защото, 
когато по телевизията покажат кола, всички я виждат такава, каквато е, а когато по 
радиото покажат кола, всеки си я представя както иска. 
 
Радиото е по-евтино, така че има възможност за по-обширни интервюта, в които по-
обстойно да изложите тезата си. 
 
Съвременно радиото е медията, която се използва най-пасивно – около 80 % от 
слушането на радио е фоново слушане. Това не е страшно или лошо, просто трябва по-
голяма фокусираност и по-въздействащ език. 
 
През последните години нарасна броят на местните радиостанции. Там често работят 
млади журналисти, което, от една страна, е добре, защото не знаят много за бизнес 
проблемите, но от друга страна, неопитността е непредсказуема и може да създаде 
затруднения – отклонение от темата, лошо формулиране въпроси, грешки и пр. 
 
Ако се занимавате със специализирана дейност, може да станете коментатор, а това е 
от голямо значение за професионалната ви квалификация и за участията ви в 
интервюта, полезно ще е и за организацията/фирмата ви. 
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Кои са вашите слушатели 
 
Това е първият въпрос, на който ще трябва да си отговорите. Успешното участие е 
свързано със способността ви да станете близки със слушателя, да го накарате да си 
мисли, че говорите с него (обърнете внимание – с, а не на). Обмислете потребностите 
на аудиторията и помнете, че хората: 
 
-не обръщат внимание на това, което им се струва маловажно, затова още в началото 
изтъкнете важността на това, което ще кажете; 
-правят предположения на базата на собствения си опит; 
-често си правят изводи, преди да са чули края на изказването; 
-отнасят се с подозрение към този, който иска да им продаде нещо; 
-не обичат да им се казва, че грешат; 
-трудно променят навиците си;  
-страхуват се от последиците на неправилно решение; 
-не разбират професионалния жаргон. 
 
Избягвайте да разделяте и да категоризирате слушателите си – всички извън 
категорията ще престанат да ви слушат (освен ако предаването не е специализирано и 
насочено към конкретна целева група). 
 
Помнете, че интересният човек говори на  и за другите, а не за себе си, затова 
използвайте формата “вие”, а не ”аз”, “ние”, “човек”. 
 
За доброто представяне са необходими три неща: 
-внимание – говорете за слушателя, за да спечелите вниманието му, и после за 
фирмата/организацията; 
-интерес – съобщете интересни факти или формулирайте конкретни проблеми, за да 
спечелите вниманието на слушателя; 
-действие – завършете с призив за действие – “Ето какво трябва да направите, за да се 
възползвате от тази местна придобивка”. 
 
Подготовка за радиоинтервю 
 
Необходима е ясна цел: 
-какво искате слушателят да научи; 
-какво искате той да мисли; 
-ако е уместно – какво искате да направи. 
 
Изберете не повече от три неща, които искате да се запомнят, като най-интересното 
оставите за края. 
 
Използвайте кратки анекдоти, изграждайте лесно разбираеми словесни картини, 
защото една картина струва колкото хиляда думи (артритът е нещо като ръждясване 
на ставите и предлаганият медикамент действа като разтворител на ръждата; 
ароматът на препарата ви помага да се представите, че сте на брега на морето; 
разхладителната напитка ви създава усещане за приятен полъх в гореща лято и пр). 
 
Репетирайте какво ще кажете и което е по-важно, как ще го кажете. Направете запис и 
коментирайте недостатъците.  
 
Не допускайте, че ще получите допълнително време, затова се подгответе съобразно с 
предварително обявения формат на радиопредаването. 
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Ако имате сериозен говорен дефект, по-добре не участвайте в радиопредаване. 
Личните ви недостатъци ще рефлектират върху продукта или фирмата, за които 
говорите. 
 
Как да се справите с радиоинтервюто 
 
Избягвайте нещата, които разсейват, и не правете паузи (за разлика от телевизията 
тук няма картина, която да запълни вниманието на слушателите). Помолете за проба 
на гласа. Подгответе гласа си. Говорете с една и съща сила на гласа през цялото 
време – микрофонът е чувствителен. Не се обръщайте настрани от микрофона – гласът 
ви ще се загуби. Работете предварително върху дикцията и произнасяйте всяка дума 
отчетливо, не бързайте. Макар че не ви виждат, седете изправени, с разгърнати 
рамене – тази поза помага при дишането и при съсредоточаването.  
 
Разполагате само с едно средство за въздействие – гласа и чрез него трябва да 
предадете посланието си. Усмихвайте си, усмивката се чува. Показвайте искреност и 
ентусиазъм, те се предават на слушателите. Може би повтаряте някои вече казани 
неща, но не забравяйте, че сега слушателите са нови, различни, затова изложете 
тезата си с ентусиазъм (ако се страхувате от повторение – перифразирайте, но кажете 
набелязаното). 
 
Случва се да сгрешите – поискайте ново начало или повторение на частта. 
 
Може да се наложи да използване забавяща тактика, затова кажете: “Като се има 
предвид темата на предаването, защо ми задавате този въпрос?”. 
 
Разнообразявайте тона, ритъма и дължината на фразата. Много важно е да не 
допускате повторения. 
 
Видове радиоинтервю 
 
Лице в лице – не сядайте с лице към апаратната и звукооператорите, ще ви разсейват. 
 
Със събеседници – обикновено това са експерти или хора с различно мнение и най-
често изглежда, че са се събрали да се изпокарат. Полезно е да слушате такива 
радиопредавания, за да добиете представа как говорят участниците, как се прекъсват 
и как успяват да се изкажат. 
 
От радиокола – ще разговаряте с безтелесни участници и интервюиращи, а това е 
смущаващо. Проявявайте активност за намеса, защото може да ви пренебрегнат за 
сметка на други, по-агресивни интервюирани в момента. 
 
По телефона – това е един от удобните начини за интервюиране, защото сте на своя 
територия. Ако интервюто се предава по радиото, намалете звука на своя приемник, 
за да не се сполучи микрофония или ехо. Само по изключение приемете покана за 
светкавично участие и не допускайте да ви притискат – репортерите имат срокове, но 
и вие не сте безработен. Обещайте  да позвъните след кратко време, извинете се, че в 
офиса е шумно и трябва да потърсите по-тихо място. Използвайте спечеленото време, 
за да съберете мислите си и да се консултирате с необходимите хора, ако трябва и с 
юрист. Говорете малко по-високо от нормалното, но не крещете в слушалката. 
Намалете темпото на речта. 
 
Външни интервюта – някои продуценти ги харесват, защото придават по-голяма 
реалност и засилват драматизма. Има опасност обаче всичко, което казвате, да се 
удави в околния шум. Има ли смисъл тогава да говорите!? Често такива интервюта се 
изрязват и редактират, а това създава опасност думите ви да не бъдат разбрани 



 109 

правилно, да бъдат извадени от контекста и зловредно интерпретирани. Настоявайте 
за интервю на живо в студио. 
 
Предупреждения и препоръки 
 
-Научете правата си и познавайте медийните закони. 
-Поискайте потвърждение, че думите ви няма да бъдат използвани в друго предаване 
или ако това стане, да е с ваше съгласие.  
-Съобразявайте се винаги с обществения интерес – не обществото има нужда от вас, а 
вие от него. Репутацията ви зависи много повече от това, което правите, отколкото от 
това, което говорите. 
-Бъдете източник, преди да сте станали обект. 
-Говорете истината или нищо и бъдете приветливи – това се чува и по радиото. 
-Не приемайте лично нито нападки, нито похвали и не се поддавайте на провокацията, 
заложена в тях. 
-Не може винаги да печелите. Този, който много работи, греши повече от този, който 
не работи активно, но се постарайте да не повтаряте грешките си и да не се обиждате, 
когато ви ги посочат. 
-Не бързайте да напускате радиостудиото, може да постъпят въпроси от слушатели. 
Много от тях са трудни, засягат болезнени проблеми, често са агресивни и силно 
емоционални, нерядко са зле формулирани. Не се поддавайте на емоцията и на 
агресията, попитайте правилно ли сте разбрали въпроса и отговорете. 
-Избягвайте фразата “Както вече казах...” – подценявате репортера и публиката, като 
ги обвинявате в липса на внимание, дори в липса на достатъчна интелигентност да 
запомнят и да разберат какво вече сте казали. Това може да е и въпрос уловка, за да 
ви хванат в неточност. Помнете какво сте казали и или го повторете точно, или го 
перифразирайте, но гледайте да не влезете в капана. 
-Как да съобщите лоша новина: бъдете откровени и честни; имайте позитивен подход; 
не губете самообладание; предложете съчувствие и подкрепа. 
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Бележки 
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стратегии за 

публично представяне

и комуникация

Проект “Повече жени в европейската политика – повече жени през 2014 г.”,
финансиран от Програма “Основни права и гражданство” на ЕС (2007-2013)

Индивидуална програма за подкрепа

“Взаимодействие с медиите и формулиране на послания”

21-22.03.2014 г., хотел “Форум”, София



Стратегиите за 

публично представяне 
използват възможностите 

на комуникацията 

и силата на информацията, 

за да постигнат основните цели:

Промяна на мнението 

Промяна на поведението на 
публиките, към които са 
насочени посланията



Елементи на стратегията - 1

1. Формиране на екип

2. Етап на проучване – социология, 
фокус-групи, анкети, чужд и 
вътрешен опит – добър и лош.

3. Ситуационен анализ



Елементи на стратегията - 2

4. Определяне на срока на 
действие на стратегията и на 
стратегията за комуникация

5. Определяне на целите и 
междинните цели

6. Определяне на целевите групи



Елементи на стратегията - 3

7. Определяне на посланията

8. Определяне и оценка на 
ресурсите – експерти, 
авторитети, финансови средства

9. Избор на носителите на 
посланията



Елементи на стратегията - 4

10. Избор на каналите за 
комуникация

11. Създаване на проект за план за 
действие

12. Разпределяне на отговорностите



Елементи на стратегията - 5

13. Създаване на план за действие в 
кризисна ситуация и 
разпределяне на отговорностите

14. Дискусия и приемане на 
стратегията 

15. Периодична оценка на 
изпълнението



Елементи на стратегията - 6

16. Корекции на стратегията и 
плана за действие, ако е 
необходимо

17. Крайна оценка на изпълнението 
и анализ на резултатите

18. Оценка на ситуацията и нов 
стратегически план за действие



Анализ на ситуацията

(SWOT-анализ)

Силни страни Слаби страни

Възможности Заплахи



типове стратегии

SO-стратегии – използване на силните 
страни за реализиране 
на възможностите 

ST-стратегии – използване на силните 
страни за преодоляване на 
заплахите

WO–стратегии – минимизиране на 
слабостите и 
използване на 
възможностите 

WT-стратегии – минимизиране на 
слабостите и 
външните заплахи



Дефиниране на проблемите 
Ако не знаеш 

по кой път да тръгнеш, 
ще стигнеш някъде, 

но не и там, 
където искаш

дефинирането на 
проблемите е ясният 
отговор на въпроса:

ЗАЩО 
ПРАВИМ ТАЗИ 
СТРАТЕГИЯ?



Определяне на целите

Цел максимум
Отчетлива формулировка на целта –
постигане на разбиране по проблем, 

изграждане (промяна) на нагласа, 
промяна на поведение

Междинни цели
Етапи в постигането на основната цел, 

осигуряващи последователно 
привличане и задържане на 

вниманието, популяризиране на 
практики, предизвикващи 

обществена дискусия и резонанс



Определяне на целевите групи

 специализирана, 

ангажирана,

широка публика

 активна, пасивна,

латентна публика

 социодемографски

характеристики



Целеви групи

Целевите групи определят:

 Равнищата на кампаниите – национално 
регионално, локално

 Посланията

 Комуникативните техники

 Каналите за провеждането на 
кампаниите 



Формулиране на послания

 Посланията са подчинени на целна и 
съобразени с целевите групи

 Извеждат дефинирания проблем в 
позитивно развитие

 Разбираеми са за целевите групи

 Звучат кратко и запомнящо се



Планиране на ресурсите

 Партньорства с институции и 
неправителствени организации

 Привличане на експерти по проблема

 Привличане на лидери на мнение в 
обществото и в целевите групи

 Финансов план



Определяне на носители на 

посланията

 Лидери на обществено мнение

 Лидери на целевите групи

 Експерти



Канали за комуникация

 Пряка 
комуникация

срещи, семинари, 

дискусии, 

дипляни, плакати и  

разпространението им

 Непряка 
комуникация

медии – специализирана 

и широка публика



План за действие - 1

 Обща подготовка – програма, 
емблема, лого, материали, 
идентифициращи основната идея, 
web-страница, снимки

 Тестване на посланията върху 
различни публики



План за действие - 2

 Избор на техники – срещи, 
пресконференции, прессъобщения, 
говорители

 Разпределяне на ролите и 
отговорностите

 График на събитията – срокове за 
изпълнение



План за действие - 3

 План за действие в кризисни ситуации и 
разпределяне на отговорностите

 Периодична оценка на изпълнението на 
плана за действие (корекции в плана)

 Оценка и анализ на изпълнението на 
стратегията



Анализ и оценка

 Спрямо 
поставената цел 
максимум

 Спрямо 
постигането на 
междинните цели



 
 

 

Проект "Повече жени в европейската политика - повече жени през 2014 г.", 
финансиран от  Програма „Основни права и гражданство” на ЕС (2007 – 2013 г.) 

 
 

ПРЕДСТАВЯНЕ ПРЕД АУДИТОРИЯ 

 

Целта на всяка ваша публична изява е да вдъхнете доверие, публиката да ви повярва и 
да се остави да бъде убедена в тезите, които защитавате. Уважавайте публиката си! 

Помнете, че думите са малка част от цялостното впечатление, което оставяте пред 
публиката си. Интонацията и невербалното поведение създават усещането, че вашето 
представяне е успешно.  

Помнете, че извличаме информация от: 

 Езика на тялото – 55 на сто 

 Интонацията на гласа – 38 на сто 

 Думите – едва 7 на сто 

Затова е важно съдържанието да бъде качествено.  

 

 

Вербална комуникация 

Говорете кратко, ясно и вълнуващо. 

Когато застанете пред публика, е по-добре да говорите прави – така показвате уважение, 
освен това слушателите ви се разсейват по-малко. (Не използвайте банка/трибуна – тя е 
не само физическа бариера между вас и публиката ви. Ако използвате банка, нека да е 
прозрачна.) 

Когато започнете да говорите, не гледайте в пода, в тавана или над главите на 
слушателите си. Обхождайте с поглед залата и търсете погледа на слушателите, без да 
се вторачвате в един човек – така имате 1.) обратна връзка, 2.) хората се чувстват 
специални и ограничавате риска да се разсейват, да се отегчат или да си бъбрят със 
съседа. 

Наблюдавайте всекидневно стила на изразяването си. Изхвърлете думите-вампири и 
клишетата. 

 

 

Техники за задържане на вниманието 

 Задавайте реторични „да” въпроси на залата, това кара хората да внимават. Не 
задавайте реторични „не” въпроси. „Не” говоренето отблъсква. 

 Намислете си “вълшебни фрази”, с които да връщате вниманието на публиката, 
можете да използвате и чувството си за хумор, можете да използвате специфични 
мъдрости – разбираеми и използвани в региона, откъдето е публиката ви, или в 
професионалната общност, пред която говорите. Важно максимален брой хора на 
влагат в тези специфични изрази или метафори съдържанието, което вие влагате. 
Внимавайте с шегите – хората имат различно чувство за хумор или изобщо нямат 
чувство за хумор.  

 Правете кратки паузи и сменяйте темпоритъма на говоренето си – ако замълчите 
за 2-3 секунди, сменяте рязко звуковия фон и дори тези, които говорят помежду 
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си, ще замълчат и отново ще започнат да ви слушат. Тази пауза може да се 
използва, преди да кажете нещо важно – ключова фраза/теза. 

 Не говорете на книжовен, а на разговорния език, но без паразити, професионален 
или друг жаргон, както и без термини – вашата аудитория не винаги са вашите 
колеги. 

 Изговаряйте всяка дума докрай, без да снижавате тембъра в края на изречението, 
не дъвчете думите, не използвайте чуждици или дълги/сложни думи. 

 Използвайте, но умерено, данни, статистики, изследвания – числата подсилват 
вашата достоверност. 

 Покажете разбиране/съпричастност към хората, ако говорите за някакъв проблем, 
който ги засяга пряко. Емпатията отдавна не е част само от кризисното говорене. 

 Хората запомнят началото и края на едно изказване и общата визия от оратора.   

 Изложете тезата си в първите 1-2 минути от изказването си. Аудиториите помнят 
началото и края на изказването. Там е мястото на ключовата теза. 

 Не говорете твърде дълго пред аудитория в зала (добрата продължителност за 
основно изказване е максимум 15 минути пред мотивирана публика и не повече от 
10 пред незаинтересована публика. Една минута е средно 15 реда.) 

 В края на изявлението си завършете с ефектна теза и израз, които доразвиват 
началната ви теза – това, което искате да бъде запомнено. 

 Използвайте примери и аналогии и употребявайте къси и прости изречения. 
Разказвайте истории – хората мислят в образи и помнят образи. 

 Не е добре да започвате изречение с “хм..”, “м-м…”, “Искам да кажа, че…”, 
“работата е там, че ….”, “какво имам предвид…”. Не завършвайте с “т.н….”, “и 
прочее…”, не казвайте “благодаря ви за въпроса…” или “това е хубав въпрос…” 

 Отговорът „Без коментар” е коментар. 

 Добре е да си придавате съсредоточен вид, дори когато другите говорят - 
показвайте, че ги слушате. 

 Когато спрете да говорите, не се отпускайте, не си облизвайте устните, не се 
въртете на стола, не си кръстосвайте и разпервайте ръцете, не си играйте с 
очилата, химикалката. 

 По всяко време трябва да знаете как сте с времето. Дали не се проточва дълго 
представянето ви? Зрителният ви контакт с публиката е барометър за това. Ако 
погледите, които срещате, намалеят наполовина, време е за финално изречение. 

 Бъдете позитивни.  

 Бъдете естествени. 

 

Невербална комуникация 

 Облекло - спретнато, изгладено, тип “класика” /без ярки цветове, без елементи, 
които разсейват слушателя и отвличат вниманието от вас. Не обличайте 
екстравагантни или очевидно много луксозни дрехи. Мъжките чорапи трябва да са 
малко по-тъмни от панталона. Полите – да не са с дължина над коляното. Голите 
рамене са само за вечерни рокли. 

 Глава -  поддържана и сресана коса, без едри и ярки накити, с дискретен грим за 
жените и с гладко избръснати лица за мъжете. 

 Ръце - чисти, поддържани ръце и нокти, дискретни накити. За мъжете – само 
халка. Без „хигиенни” нокътчета на кутрето. 

 Стойка - изключително важна за цялостното поведение. Винаги стойте 
изправени. Когато сте прави, не стойте с увиснали рамене – така притискате 
диафрагмата, затруднявате дишането и говоренето, главата хлътва в раменете.  



 3 

 Поглед- гледайте в събеседниците/публиката, не ги игнорирайте, те са барометър 
за това, което казвате. В момент на размисъл не гледайте нагоре, наляво или 
надясно – за миг може да погледнете надолу или в далечината на залата. 

 Жестове - използвайте умерени, но не сковани жестове. Внимавайте с жестовете. 
Макар не всички да знаят езика на тялото, почти всички хора интуитивно го 
разбират. Добре е зоната на жестикулация да е в средната част на торса, до 
шията, не пред лицето. Най-честите грешки са скръстване на ръце пред гърдите – 
това означава, че поставяте бариера между себе си и слушателите си, по същата 
причина не сплитайте пръсти пред себе си. Не свивайте дланите си в юмрук – това 
означава заплаха. Добър жест е дланите ви да са обърнати към публиката – 
означава откритост, добронамереност, диалогичност. Но не прекалявайте.    

 Мимика - също умерена, но не скована. Не издавайте с нея какво чувствате или 
следва да кажете. Усмихвайте се. 

 Глас - той е втори по важност. Говорете чуваемо: 

- По-бавно от обикновено, но не губете динамичност. 

- Отчетливо, не “под носа си”, адресирано към слушателите. 

- Изговаряйте думите до края, особено в края на изречението. 

- Говорете в по-ниските регистри на гласа си. 

- Изслушвайте докрай въпросите и не бързайте с отговора.  

- Използвайте паузи. 

Репетирайте изложението си пред огледалото – така ще знаете как изглеждате отстрани, 
ще успокоите суетата си и ще се концентрирате върху съдържанието и овладяването на 
вниманието на публиката. 

 

Принцип на 5-те П-та: Предварителната Подготовка Предотвратява Провала на 
Представлението  

 

 

                                                   РАБОТА С МЕДИИТЕ 

 

Медиите такива, каквито са 

 Новината е идол за медиите (и в добрия, и в лошия смисъл) 

 Медиите търсят атрактивното в съдържанието и във формата 

 Информационният поток кара медиите да “препускат” по повърхността на 
събитията  

 Медиите работят с цитати 

 Медиите предпочитат личен контакт 

 Медиите работят за аудиторията си 

 Медиите мразят да бъдат поучавани и критикувани  

 Медиите се обиждат, ако бъдат пренебрегнати  

 Медиите са злопаметни  

 Медиите обичат ясните позиции 

 Медиите винаги успяват да си го върнат тъпкано (затова внимателно с битките) 
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Медиите могат да бъдат 

 Информативни 

 Забавни 

 Социално отговорни 

 Да формират нагласи 

 Да инициират обществени кампании с висок успех 

 Да мобилизират публики по обществено значими проблеми  

 Манипулативни 

 Непоследователни  

 Да налагат дребнотемие, вместо да подтикват към размисъл по същество 

 Да създават и унищожават идоли 

 Да играят силно противоречива роля за езика и културата на своите публики 

 Да насаждат радикални, ксенофобски, хомофобски и всякакви фобски настроения 

 Да генерират социални напрежения, като моделират фалшиви очаквания или 
образи 

 

Печатните медии 

 традиционно информационно средство от ерата на Гутенберг до наши дни 

 по-недостъпни са в сравнение с електронните медии (без интернет изданията им) 

 имат по-бавен и по-скъп производствен цикъл 

 производството и разпространението им са функция на много фактори  

 дават възможност за многократен прочит/ оставя следи 

 добавя стойност на информацията чрез по-голям арсенал от жанрови форми 
коментар, анализ, прогноза, интервю, репортаж  

 

Телевизията 

 “Агората” на съвременния свят  (по Маршал Маклуън) 

 притежава най-богат арсенал на въздействие 

 в състояние е да обсебва вниманието на аудиторията 

 мощно средство за послания и формиране на нагласи 

 има по-дълги и по-скъпоструващи технологични срокове 

 

Радиото 

 най-масовата и подвижна медия 

 има несравними възможности да реагира в рамките на минути 

 достига до своите публики по всяко време и на всяко място (чрез Интернет) 

 има огромен потенциал да поглъща информация 

 въздейства емоционално върху аудиторията  

 най-често е звуков фон 
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Интернет 

 най-плуралистичното пространство  

 най-достъпно средство за комуникация  

 конкурира по бързина радиото 

 открит за обратна връзка – интерактивност 

 предпочитан е от младите и от по-високообразованите 

 позволяват анонимност, достоверността е под въпрос 

 въздействат в значителна степен емоционално 

 гражданска журналистика 

 различна емоционалност 

 канал за пряка комуникация 

 

Как да спечелим доверието на медиите 

 като познаваме спецификата им 

 като се опитваме да ги разбираме 

 като ги информираме, без да им налагаме мнения 

 като сме максимално откровени 

 като не забравяме, че техните приоритети са различни от нашите 

 като не ги пренебрегваме 

 като не се опитваме да ги променяме агресивно и отведнъж 

 

Как да пишем за медиите 

 конкретно и ясно 

 с кратки и граматически правилни изречения 

 на говорим български език 

 без специфични термини, излишни епитети, паразити, чуждици, канцеларизми, 
шаблони, просторечия и диалектизми 

 основната теза или послание – в началото 

 като отговаряме последователно на въпросите: 

 Какво?  

 Къде?  

 Кой?   

 Кога? 

 Как? – в този ред 

 като посочим източника на информация 

 избягваме употребата на съкращения на имена, организации, мерки 

 не допускаме двусмислици 

 като се стремим към обективност 

 като бягаме от емоционални оценки и описания 

 подробностите и обясненията - накрая 

 като изоставим агресивността 
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Полезни съвети за работа с журналисти 

 създавайте и поддържайте лични контакти с журналистите, с които работите 

 журналистите също имат човешки и граждански пристрастия 

 журналистът няма време за губене 

 бъдете субект, не обект на новините 

 журналистът ще запомни, ако сте го излъгали или дори неволно подвели 

 ако не искате да прочетете нещо, не го казвайте 

 няма неудобни въпроси, има неподготвени отговори 

 отговорът „Без коментар” вече е коментар    

 

Как да направим пресконференция 

 първо си отговорете на въпроса „защо правим тази пресконференция?” 

 подберете точен ден и час за провеждането 

 формулирайте прецизно темата 

 определете хората, които ще говорят:  

 най-малко трима, не повече от петима 

 подгответе фактите и коментарите си по темата 

 помислете какви въпроси могат да ви зададат и как бихте отговорили 

 подгответе папка с материали – ако имате материали 

 ангажирайте зала предварително за 1 час 

 насрочете пресконференцията не по-рано от 10.00 и не по-късно от 14.00  

 подгответе лист, в който журналистите да запишат имената и координатите си 

 изпратете покана до медиите най-късно 2 дни преди пресконференцията 

 уверете се, че тази покана е получена, но ненатрапливо 

 идете в залата около час по-рано 

 сложете папките с материали по масите 

 започнете пресконференцията с обявяване на темата и развийте тезата си в 15-20 
минути 

 дайте думата на журналистите за въпроси 

 не напускайте залата, преди да си е тръгнал и последният журналист 

 бъдете готови за въпроси или импровизирани интервюта по съвсем различни теми 
след края на пресконференцията 

 изпратете съобщение с резюме по темата  до журналистите, които не са 
присъствали и до медиите във вашия списък 

 препоръчайте експерти по темата на отсъствалите журналисти 

 

Как да дадем интервю за печатна медия 

 Попитайте предварително каква е темата на интервюто. 

 Ако нямате какво да кажете по темата, отклонете поканата. По-добре без 
интервю, отколкото скучно интервю. 

 Подгответе в подкрепа на своите тези  факти, данни и документи.  

 Не правете интервю по-дълго от 30 минути. Говорете конкретно, кратко и ясно.   

 Не се впускайте в подробна предистория, когато ви задават конкретен въпрос. 

 Няма неудобни въпроси.  
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 Не увъртайте. Ако не можете да отговорите, по-добре е да кажете това на 
журналиста и да поискате време, за да проучите въпроса. 

 Подгответе отговорите си по актуални въпроси от деня, които са от вашата 
компетентност. 

 Подгответе своя снимка (ако журналистът я поиска ) и своя кратка “визитка” - 
вашето име, длъжността, професионалния ви опит.  

 Допустимо е да поискате да видите интервюто преди отпечатване. Недопустимо е 
да променяте заглавието, освен ако няма груба грешка/изкривяване на 
информация. Заглавието е изключително право на медията. 

 Не пренаписвайте интервюто. 

 Не настоявайте да отговаряте писмено на въпросите. Драматургията и динамиката 
на живия разговор се губят и от това губите най-много вие.  

 Ако в  публикацията думите ви са преиначени, помислете дали вие не сте дали 
повод. Ако причината е извън вас  – поискайте право на отговор веднага. Ако 
неволно сте засегнали някого с думите си, веднага се обадете лично и поскайте 
извинение.  

 Ако отпечатаното интервю ви е харесало, благодарете на журналиста и го 
уверете, че винаги може да разчита на вас. 

 Интервюто не е завършило, докато не го видите отпечатано. 

 

Как да дадем интервю за радио 

Интервютата за радио са два вида – на запис или на живо. 

 Попитайте предварителна каква е темата, колко време ще продължи интервюто и 
дали ще има други събеседници. 

 Попитайте зали ще е на запис или на живо. 

 И в двата случая говорете ясно, конкретно и кратко, с кратки изречения, без 
изобилие от обстоятелствени пояснения. Минете направо на темата, избягвайте 
предисловията и уговорките – времето е ограничено и рискувате до не успеете да 
стигнете до тезата и аргументите. Кратките формулировки ограничават риска от 
манипулация/изкривяване на съдържанието при монтажа на интервюто на запис. 

 Подгответе се с факти, данни и коментар по темата и по други актуални теми, 
които са от вашата компетентност, но не говорете за всичко. 

 Не настоявайте да получите предварително точните въпроси на интервюто.  

 Не забравяйте, че журналистът винаги може да ви зададе въпроси, за които не ви 
е предупредил. 

 Дори да не ви зададе въпроса, който искате, насочете разговора към тази тема. 

 Не говорете тихо, монотонно и скучно. Опитайте се да говорите в по-ниските 
регистри на гласа си, говорете малко по-бавно – така ще повишите чуваемостта 
към думите ви. 

 Не говорете бързо. 

 Променяйте темпото на говорене, за да държите интереса на слушателя. 

 Не употребявайте термини, много числа, професионален жаргон, паразити, 
абревиатури.  

 Не носете със себе си листчета с бележки – шумоленето се чува. 

 Изключете мобилния си телефон. 

 Формулирайте най-важните си тези в началото.  
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 Старайте се да не произвеждате шум с потропване, покашляне или подрънкване 
на бижута.  

 Не бива да прекъсвате събеседниците си и журналиста. 

 Усмихвайте се, когато случаят позволява – слушателят няма да види усмивката ви, 
но тя се отразява на гласа ви и това се усеща. 

 

 

Как да дадем интервю за телевизия 

 Прочетете отново правилата дотук. 

 Важното е да изглеждане добре на екрана. Избягвайте шарените, лъскавите, 
белите и черните дрехи едрите цветя, пепити, контрастни райета. Не 
прекалявайте с грима и накитите. Малко бижута, не едри бижута. 

 Помолете да ви сложат пудра на лицето –  прожекторите и притеснението 
изпотяват лицето. 

 Седнете изправени на стола, с гръб плътно до облегалката (ъгълът торс бедра - 90 
градуса) и с разкопчано сако, върху чийто долен ръб сте седнали. 

 Гледайте водещия и събеседниците си - не в камерата,  в тавана или в пода.  

 Не ръкомахайте – движете ръцете си само като допълнение към думите си. 

 Говорете малко по-бавно и в по-ниските регистри на гласа си. 

 Преди да кажете нещо важно, направете лека пауза – така ще смените звуковия 
фон и ще привлечете вниманието към важната теза. 

 Не ставайте от стола, преди режисьорът да свали микрофона от дрехата ви. 

 

 

 



 
 
 
 

Проект "Повече жени в европейската политика - повече жени през 2014 г.", 
финансиран от  Програма „Основни права и гражданство” на ЕС (2007-2013 г.) 

 
Индивидуална програма за подкрепа 

 „Взаимодействие с медиите и формулиране на послания” 
21 - 22.03.2014 г., хотел Форум, София 

 
 

Тест за самоанализ 
 
Прочетете четирите отговора на въпросите. Оценете всеки от тях 

спрямо вашия модел на поведение. 4 точки поставете за твърдението, 

което отговоря в най-голяма степен на поведението ви, 3 – за 

твърдението, което ви приляга в по-малка степен, 2 –почти ви 

приляга, 1 - изобщо не ви приляга. Използвайте цифрите от 1 до 4 
само по веднъж за всеки отговор и ги поставете в съответните 

оцветени квадратчета. След като приключите, сумирайте точките по 

колони (A-B-C-D) и ги нанесете в последните квадратчета (S-L-M-D). 
Вижте кое е най-голямото число или двете най-големи числа, ако са 
близки стойности. Те показват какъв комуникативен тип сте – слон, 
лъв, маймуна, делфин. Прочетете какви са особеностите и силните им 
страни в комуникацията и ги използвайте  
 
Аз се чувствам най-доволен от себе си, когато: A B C D 

1. действам идеалистично и с оптимизъм     

2. видя възможност да поведа и се възползвам от 

нея 
    

3. се грижа за моите интереси и оставя другите да 

се грижат за техните 
    

4. се нагодя към групата, в която съм     

 
В повечето случаи се отнасям към другите: A B C D 

1. с уважение, внимание и възхищение     

2. по енергичен и самоуверен начин     

3. внимателно, резервирано, порядъчно     

4. по дружелюбен и приветлив начин     

 
Карам другите да се чувстват: A B C D 

1. третирани добре, можещи и достойни да дават 

съвет 
    

2. заинтригувани и ентусиазирани да ме последват 

в това, което правя 
    

3. третирани справедливо, уважавани и оценяващи 

вниманието ми към тях 
    

4. доволни, впечатлени и търсещи моята компания     
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Мисля, че най-лесно мога да спечеля хора, бъдейки: A B C D 

1. скромен и идеалистичен     

2. убедителен и печелещ     

3. търпелив и прагматичен     

4. развлекателен и жив     
 

В отношенията си с другите най-често: A B C D 

1. съм доверяващ се, споделящ и подкрепящ     

2. бързо разработвам полезни идеи и организирам 

хора да ги осъществят 
    

3. съм практичен, логичен и внимавам да разбера с 

кого си имам работа 
    

4. съм любопитен да разбера всичко за тях и желая 

да отговоря на това, което очакват от мен 
    

 

Най-доволен съм, когато другите ме виждат като: A B C D 

1. лоялен и благонадежден приятел     

2. човек, който успешно реализира идеи      

3. практичен и мислещ за себе си / подсигурен човек     

4. значим и забележим човек     
 

Смятам, че най-добрият начин да напреднеш в живота 
е: 

A B C D 

1. като си достоен човек и разчиташ на имащите 

власт да те оценят 
    

2. чрез работата си да отвоюваш правото на напредък 

и да се възползваш от това право 
    

3. да съхраниш и надградиш това, което вече имаш     

4. да се развиеш като печеливша личност, която 

привлича вниманието на другите 
    

 

Когато имам проблем с труден човек, разрешавайки 

го, аз: 
A B C D 

1. се допитвам до мнението на другите и следвам 

съвета им 
    

2. разменям си някое остроумие с човека, след което 

го заобикалям по възможност 
    

3. решавам за себе си кое е правилно и твърдо стоя 

зад убежденията си 
    

4. променям се, за да пасна, с цел да направя 

отношенията по-хармонични 
    

 

Аз оставям впечатление у другите на: A B C D 

1. доверяващ се човек, който цени съветите им     

2. самоуверен човек, които инициира и активира 

другите 
    

3. стабилен, уравновесен човек, който се отнася 

внимателно с другите 
    

4. ентусиазиран човек, който може да намери общ 

език с почти всеки 
    



 3 

 
Сумирайте точките във всяка от колоните: S L M D 

     

 
 
 
 
Комуникационни характеристики 
 

Тип Основни 

характеристики 
Стил на слушане Стил на даване на 

обратна връзка 
 
 
 
 
 
 
 
 

  СЛОН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не понасят 

неяснотата  

Имат нужда от 

ясни цели и 

изисквания 

Държат на 

правилата  

Не обичат 

промените заради 

самите промени 

Държат на 

експертността и 

високите 

стандарти на 

работа 

Обичат да 

разполагат с 

всички факти 

Подредени 

Аналитични 

Справедливи 

Непоколебими 

Инатливи 

Педантични 

Необщителни и  

Изолиращи се в 

работата 

Слуша критично и 

преценяващо  

Анализира чутото 

Търси 

подробности 

Зарива се в 

детайли и може 

да пропусне да 

види голямата 

картина 

Не вярва на 

кратки и 

ентусиазирани 

изказвания 

Не се доверява 

на информацията, 

ако няма 

материални 

доказателства  

Склонен да 

охлажда емоцията 

на отсрещната 

страна 

Изчерпателен  

Многословен 

Обосновава се 

ясно 

Склонен да 

повтаря казаното 

Търси 

потвърждение 

отвън, за да 

докаже  

правотата си  

Говори за 

детайлите, като 

понякога 

пропуска да ги 

сложи в голямата 

картинка 

Избягва 

конфликтни 

ситуации и 

критика 

Склонен към 

ирония и 

сарказъм 

Често избягва 
зрителен  
контакт 

Склонен да мине 

в защита при 

конфронтация 
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Тип Основни 

характеристики 
Стил на слушане Стил на даване на 

обратна връзка 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ЛЪВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директни и прями 

Не обичат да 

бъдат 

контролирани и 

надзиравани 

Силно 

ориентирани към 

резултата 

Търсят нови и 

разнообразни 

действия 

Обичат да 

направляват 

другите 

Обичат 

инициативата да 

е в тях и да 

работят 

независимо 

Трудно играят в 

екип 

Склонни да не 

разбират другите 

Възприемат ги 

като 

несъпричастни 

Нетърпеливи  

Трудно следват 

инструкции 

Импулсивни и 

самоуверени 

 

Слуша това, 

което пряко 

засяга целите му  

Склонен да 

прекъсва в 

търсене на 
конкретна 

информация или 

за да се изкаже 

Изразява 

нетърпение при 

по-дълги 
изказвания 

Формира си 

позиция бързо и 

спира да слуша 

Докато слуша, 

обмисля 

реакцията си 

Често при 

слушане извършва 

движения на 

нетърпение 

Поддържа добър 

очен контакт, но 

понякога е 
склонен да се 

втренчва 

Склонен да не 

приема чуждата 

гледна точка  

Открит и честен 

Дава я скоро 

след повода 

Експресивен и 

темпераментен  

Дава я 

ориентирана към 

целта 

Директивен изказ 

Не избягва 

конфронтации 

Често говори 

рязко и грубо 

Понякога 

изказванията му 

са нараняващи 

личността 

Склонен към 

предимно 

негативни 

обратни връзки 

Прикрива 

позитивните 

емоции 

Провокира 

ситуации на 

равносметка („Я 

да видим сега 

какво става 

тук”) 
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Тип 
 

Основни 

характеристики 
Стил на слушане Стил на даване на 

обратна връзка 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ДЕЛФИН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внимателни към 

другите  
 
Идеалисти 
 
Доверчиви и 

искрени 
 
Лоялни 
 
Стремящи се към 

постоянно 

усъвършенстване 
 
Склонни към 

перфекционизъм  
 
Помагащи 
 
Търсят безопасна 

среда и 

структурираност 
 
Не обичат 

напрежението и 

кратките срокове 
 
Обичат да 

работят в екип 
 
Трудно адаптивни 
 
Традиционалисти 
 
Трудно работят 

по няколко 

задачи 

едновременно 

Слуша много 

добре, както за 

информацията в 

казаното, така и 

за чувствата на 

събеседника 
 
Избягва да 

прекъсва, дори и 

да не разбира 

добре казаното 
 
Не дава знак за 

мнението си 
 
Разбира 

информацията 

буквално 
 
Затваря се, ако 

няма доверие на 

човека 
 
 

Щадящ и 

добронамерен  
 
Говори 

уклончиво, 

независимо дали 

е убеден 
 
Говори овладяно, 

без да използва 

много емоции 
 
Избягва 
конфликти и 

търси 

компромисно 

решение 
 
Понякога 

изглежда леко 

неангажиран 

поради липса на 

ясна позиция 
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Тип Основни 

характеристики 
Стил на слушане Стил на даване на 

обратна връзка 
 
 
 
 
 
 
 
 

 МАЙМУНА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гъвкави 
 
Общителни и 

дружелюбни 
 
Емпатични 
 
Забавни 
 
Неангажиращи се 

към хората и 

ситуацията 
 
Понякога другите 

ги приемат за 

неискрени  
 
Държат на 

признанието и 

„потупването по 

рамото” 
 
Очакват свобода 

на словото 
 
Обичат да 

работят с хора 
 
Обичат да дават 

пример на 

другите и да ги 

водят 
 
Трудно спазват 

крайни срокове 
 
Трудно следват 

инструкции 
 
Много 

емоционални  
 

При слушане 

следят за 

отношението  
 
Слушат за неща, 

които лично ги 

засягат 
 
Слушат за 

позитивна 

обратна връзка 
 
Предразполагащи 

към разговор 
 
Склонни да 

интерпретират 

субективно 

чутото 
 
Често всъщност н 

слушат 
 
Реагират 

емоционално на 

казаното 
 
Разсейват се, 

ако изказът е 

по-дълъг 
 
Не обичат 

критика 
 
Не търсят много 

информация 
 
 

Жива и 

напоителна 

обратна връзка 
 
Изразяват се 

образно 
 
Изразяват лично 

отношение към 

човека 
 
Склонни към 

фриволност в 

изказа 
 
Склонни към 

повърхностно 

съгласяване, за 

да не пострадат 

отношенията 
 
Търсят одобрение 

за казаното 
 
Говорят 

принципно 
 
Бързат да кажат 

какво мислят по 

темата 
 
Склонни да 

сменят темата, 

преди да е 

изчерпана 
 
Предпочитат да 

убеждават, 

вместо да 

изискват 

 



 

 
Проект "Повече жени в европейската политика - повече жени през 2014 г.", 

финансиран от  Програма „Основни права и гражданство” на ЕС (2007 – 2013 г.) 
 
 

ЕЗИКЪТ НА ТЯЛОТО 
 
 

Жест Послание 
Позата на тялото  

Прегърбена поза Тъга, умора, потиснатост 
Тяло, изнесено силно напред Гняв, агресивност, превъзходство 
Тяло, изнесено леко напред Внимание, честност, сътрудничество 
Позиране Неувереност, високо самочувствие 
Затворена  Вражденост, плахост 
Неутрална  Липса на мнение, несигурност 
Отегчена  Незаинтересованост, пренебрежение 
Честа смяна на позите  Нервност, неувереност, подчинение 
Скована поза Напрегнатост, нерешителност 
Отдалечаване на тялото от първоначално 

избраната дистанция 
Подозрение, потайност, нечестнест 

Изправена Бодрост, жизненост и откритост 
Поза със скръстени ръце и крака  Недоволство, несъгласие, бариера, затваряне, 

желание за спор 
 

Очите  
„Йезуитският поглед” – пронизващ 

зрителен контакт 
Власт, доминация, превъзходство 

Минимален зрителен контакт,  често 

примигване 
Нервност, подчинение, неувереност 

Гледане към врата или часовника  Желание за бягство, скука, липса на интерес 
Присвиване на очи Недоверие, подозрителност, потайност, 

нечестност, оценка 
Шарещ поглед Неувереност, премълчаване 
Добър зрителен контакт Диалогичност, откритост, увереност, 

сътрудничество 
 

Главата  
Изправена глава  Увереност, готовност за диалог, внимание, 

съсредоточеност 
Подпряна на дланите глава  Умора, скука, липса на интерес, безразличие 
Негативно поклащане на главата Скептицизъм, отхвърляне, недоверие 
Наведена на една страна глава Несигурност, нерешителност 
Леко килната глава с ухо към говорещия Оценка, внимание 
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Ръцете  
Умерени, широки и плавни жестове  Подкрепят думите ни 
Енергични жестове  Увереност и сила 
Сключване на ръце пред тялото Връждебност,  бариера, отказ да се приемат 

чужди аргументи 
Ръце, скючени в къщичка нагоре  Задълбоченост в разговора, излагане на идеи 
Ръце, сключени в къщичка надолу  Задълбочено слушане 
Ръка пред устните  Желание за премълчаване, неискреност 
Ръка в юмрук Заплаха 
Преплетени пръсти Дистанция, съмнение 
Брадичката е подпряна на палеца и 

показалецът сочи нагоре  
Отрицателна нагласа  

Спокойно поставени ръце на бюрото Спокойствие, увереност, диалогичност 
Открити длани Искреност, добронамереност 
Жестикулация само с едната ръка Подсилване на аргументите, достоверност 
Скрити ръце  Желание за премълчаване, неискреност 
 

Краката  
Кръстосване на краката Оттегляне от разговора 
Кръстосване на краката глезен-коляно Готовност за спор  
Потропване с крак  Нервност, неконцентрираност, скука 
Коляно, прихванато с две ръце Склонност към избухване 

 
 



Проект “Повече жени в европейската политика – повече жени през 2014 г.”
финансиран от Програма “Основни права и гражданство” на ЕС (2007-2013 г.)

Индивидуална програма за подкрепа

“Взаимодействие с медиите и формулиране на 
послания”

21-22.03.2014 г., хотел “Форум”, София



е драматична промяна;

е криза на доверието към организацията;

винаги идва изненадващо и в неподходящ момент;

поставя организацията в центъра на вниманието на 
публиките, които законно и основателно се 
интересуват от действията на организацията;

изпитание за организацията в условията на стрес,     
заплаха, хаос;

застрашава стабилността на организацията, може да 
повреди и разруши нейната репутация;

КРИЗАТА МОЖЕ ДА РАЗРУШИ, НО МОЖЕ И ДА УКРЕПИ 
ОРГАНИЗАЦИЯТА.



 природни бедствия                             

 аварии

 резултат от външен фактор

 резултат от вътрешен фактор      

 предвидими

 непредвидими



симптоми

избухване

затихване

ликвидиране на 
последиците



Мобилизация и координация на организацията

Относителен контрол върху ситуацията

Адекватно комуникативно поведение

Овладяване на хаоса, паниката, страха, скръбта, 
гнева



ПОДГОТОВКА. Анализ на заплахите. Минал опит, 
сценарии. Идентифициране на “спусъци”.

Формиране на екип за управление на кризата. 
Разпределяне на ролите. Ключови експерти. 
Говорител.

Схема за комуникация в екипа и сателитните екипи. 
Резервен вариант за комуникация.

Схема за техническо осигуряване на комуникацията. 
Резервни варианти.



Идентифициране на публиките. Внимание и към 
вътрешните публики.

Архив за кризисните ситуации в миналото. 
Мониторинг на медиите.

План и процедури за действие. Разписани.

Тренинги, симулации.

Анализ.



”Кажете истината и я кажете веднага”

Какво се е случило

Кога се е случило

Какви са последиците

Какви мерки са предприети

Кога и къде е първият брифинг



График на пресконференциите/брифингите. Стегнато 
изложение на известните към момента достоверни 
факти. Определяне на мястото на пресцентъра.

Поемане на отговорност. Демонстрация на решимост 
за справяне с кризата. Без криене, самоизолация, 
увъртане. “Без коментар” е коментар.

Изразяване на съчувствие, загриженост и 
съпричастност към засегнатите.



24-часова работа на пресцентъра. “Горещ” телефон.

Насищане на информационното пространство с 
надеждна и достоверна информация. Проактивност. 
Първи по време – първи по право.

Незабавно опровергаване на неистини и слухове.

Мерки за ограничаване и преодоляване на щетите.



Един лош за вас материал в медиите не означава, че 
е налице кризисна ситуация.

Не се втурвайте да правите всичко необходимо за 
управлението на кризисна ситуация.

Не забравяйте, че впечатлението от лошия материал 
ще отмине и историята ще утихне.

Ако преиграете, можете да дадете живот на една 
отмираща история.



Действай сега и тук. Мълчанието, забавянето, 
колебанието, неяснотата ще насърчат слуховете, а 
те задълбочават кризата.

Първите часове са най-важни – тогава публиките си 
изграждат мнение как се справяте с кризата.

Ако не реагирате правилно в първите часове, 
репутацията ви ще бъде застрашена, дори ако след 
това направите всичко като по учебник.



Да поемете отговорността не означава да поемете 
вината. 

В кризисна ситуация е най-важно кой ще оправи 
нещата. Публиките очакват да вземате нужните 
мерки за преодоляване на кризата. Публиките 
очакват да видят какво е отношението ви.

Оправданията и обясненията чия е отговорността ви 
правят да изглеждате слаби.

Бъдете честни. Бъдете открити. Бъдете позитивни.



Покажете, че мислите за засегнатите с грижа и 
съпричастност. Тогава общественото отношение към 
вас ще бъде по-благосклонно и ще ограничите 
щетите върху репутацията си.

Ако има пострадали, уведомете първо близките им, 
след това медиите.

Винаги очаквайте да има недоволни. Въпреки това 
начинът, по който се държите по време на кризата, 
определя дали ще бъдете жертва или победител.



Когато търсят информация, те просто си вършат 
работата.

Ако се скриете, те ще използват други източници, 
които могат да се окажат враждебни.

Изправете се откровено пред медиите и не се 
опитвайте да хитрувате.

Не бързайте да признавате грешки.



Не допускайте да се създаде информационен вакуум. 
Той ражда слухове, подхранва кризата и увеличава 
щетите върху репутацията ви.

Дори и да нямате какво ново да кажете на 
публиките, по-добре е да повтаряте предишните си 
изявления.

Важното е публиките да ви виждат – това им вдъхва 
спокойствие.



Важно е да използвате и други говорители, на които 
хората вярват (втори, независим източник). Те 
трябва да са добронамерени към SE и да кажат това, 
които вие бихте искали да кажете.

В ситуация, когато доверието към вас е нестабилно, 
тяхната репутация ще ви помогне и вашите тези ще 
станат по-убедителни.



Не подценявайте опасността една локална криза да 
се разрасне.

Не забравяйте, че медиите се цитират взаимно и 
грешката на един извънстоличен журналист може да 
даде начало на криза.

Тази криза може да се окаже вашата криза.



Използвайте проучвания и статистики, за да се 
разбере какво мислят гражданите за конкретна 
кризисна ситуация и какво те смятат, че трябва да 
направи организацията.

Често това, което смятате за криза, всъщност е само 
лоша публична политика.



Превенцията е ключът към успешната комуникация в 
криза. 

Подготовката кой говори, какво трябва да се 
направи, как да се координира работата, на кого 
разчитате, ще ви помогне бързо да поемете контрол 
и да покажете адекватност в екстремни условия.



Вашите Интернет и f/t страници и активността ви в 

социалните медии дават възможност да определяте 

информацията, която искате да стигне до публиката. 

Чрез тях намалява зависимостта ви от медиите.

Заинтересованите публики и медиите търсят 

достоверна информация “от първа ръка”. 

Актуализирайте няколко пъти дневно информацията, 

особено при кризисна ситуация.



Съветниците могат да ви помогнат, но те нямат 
вълшебна пръчица, за да накарат кризата да изчезне 
веднага и без следа. 

Затова внимавайте с всеки, който твърди, че може да 
прави чудеса. Особено с адвокатите и с PR-ите.



Принципи на Добро управление
Стратегия за иновации и добро управление на местно 

ниво

Проект "Повече жени в европейската политика - повече жени през 2014 г.",

финансиран от  Програма „Основни права и гражданство” на ЕС (2007 – 2013 г.)

София, 22-23 март 2014 г.



Принципи на Добро управление

Доброто управление е многостранна концепция, основаваща се на 

принципи, правила и практики, развити в различни части на света. 

Стратегията се базира на вече извършената работа в сферата на 

доброто управление от Съвета на Европа и други международни 

организации. 

Техният опит и достижения, и особено собственото право на Съвета 

на Европа /acquis/ в сферата на демокрацията, човешките права и 

върховенство на закона, могат да бъдат обединени в предложените 

дванадесет Принципа на добро демократично управление.

Необходима предпоставка за прилагането на тези принципи е 

местните власти да имат съответните правомощия, отговорности и 

ресурси, които да им дават възможност “да регулират и управляват 

значителен дял от обществените дела под тяхна собствена 

отговорност и в интерес на местното население”



Принципи на Добро управление - # 1

Принцип 1. Честност, представителност и обществено участие по време на избори

Местните избори се провеждат свободно и справедливо, в съответствие с 

международните стандарти и националното законодателство, и без никакви измами.

Гражданите са в центъра на обществената активност и са включени по ясно дефинирани 

начини в местния обществен живот.

Всички мъже и жени имат право на глас при вземането на решения или директно, или 

чрез легитимни посредници, които представляват техните интереси. Такова широко 

участие се изгражда върху принципите: свобода на изразяване, свобода на събиране и 

сдружаване.

Всички гласове, включително тези на по-слабо привилегированите и уязвими групи, са 

били чути и взети под внимание в процеса на взимане на решения, включително и по 

въпроси, свързани с разпределението на ресурси.

Винаги се правят опити да се балансира между различни законни интереси и да бъде 

постигнат широк обществен консенсус по отношение на това, какво в най-голяма степен е 

в интерес на цялата общност и как то може да бъде постигнато. 

Решенията се вземат съобразно волята на мнозинството, като се съблюдават правата и 

законните интереси на малцинството.



Принципи на Добро управление - # 2 & 3

Принцип 2. Отзивчивост

Целите, правилата, структурите и процедурите се адаптират към нуждите и 

законно обоснованите очаквания на гражданите.

Обществените услуги са осигурени и се отговаря в разумни времеви рамки на 

гражданските запитвания и оплаквания. 

Принцип 3. Ефикасност и ефективност

Резултатите отговарят на цели, по които е постигнат обществен консенсус. 

Постигната е максималната възможна полза при определените налични 

ресурси.

Системите за управление на изпълнението спомагат за оценка и повишаване 

на ефикасността и ефективността на услугите.

Редовно се извършват одити за оценка и подобряване на изпълнението.



Принципи на Добро управление - # 4 & 5

Принцип 4. Откритост и прозрачност

Решения се вземат и се привеждат в сила в съответствие с установените 

правила и норми.

Съществува публичен достъп до цялата информация, която не е 

класифицирана по определени причини и по ред, определен от закона 

(например - защита на неприкосновеността или гарантиране на справедливо 

провеждане на процедури по обществени поръчки). 

Има осигурен публичен достъп до информация за взетите решения, 

прилагането на определени политики и постигнатите резултати, по начин, 

който дава възможност да се следи ефективно и да се допринася за работата 

на местните власти. 

Принцип 5. Върховенство на закона

Местните власти спазват законите и се подчиняват на съдебните решения.

Приети са правила и разпоредби, в съответствие с предвидените от закона 

процедури, и безпристрастно се привеждат в сила. 



Принципи на Добро управление - # 6 & 7

Принцип 6. Етично поведение

Общественото благо се поставя над личните интереси.

Въведени са ефективни мерки за предотвратяване и борба с всички форми на 

корупция.

Своевременно се декларират конфликти на интереси и лицата, които са 

въвлечени в тях, трябва да се въздържат от участие при вземането на 

съответните решения.

Принцип 7. Компетенции и капацитет

Професионалните умения на тези, които са ангажирани в процесите на 

управление, непрекъснато се повишават с цел да се подобри техният принос 

и постигани резултати. 

Държавните служители са мотивирани непрекъснато да подобряват своята 

работа.

Създадени са и се използват практически методи и процедури с цел да се 

превърнат уменията в капацитет и да се постигат по-добри резултати. 



Принципи на Добро управление - # 8 & 9

Принцип 8. Иновации и отвореност за промени

Търсят се нови и ефикасни решения на проблемите и се дава приоритет на 

модерни методи за предоставяне на услуги.

Има готовност да се въвеждат и тестват нови програми, както и да се използва 

натрупаният чужд опит. 

Създаден е климат, благоприятстващ промените в интерес на постигането на 

определени резултати. 

Принцип 9. Устойчивост и дългосрочна ориентация

Нуждите на бъдещите поколения се вземат под внимание при прилагането 

на настоящите политики. 

Непрекъснато се взима под внимание устойчивото развитие на общността. 

Решенията са насочени към покриване на всички разходи, като целта е да не се 

пренасят за бъдещите поколения напрежение и проблеми - били те екологични, 

структурни, финансови, икономически или социални.

Има широка и дългосрочна перспектива за бъдещето на местната общност, като се 

мисли за това от какво се нуждае тя, за да се постигне добро бъдещо развитие. 

Има разбиране за историческите, културните и социални обвързаности, на които се 

основава тази перспектива. 



Принципи на Добро управление - # 10

Принцип 10. Стабилно финансово управление

Цените на предоставяните услуги не надхвърлят реалната им стойност и не 

намаляват прекомерно много търсенето, особено в случаите когато се отнася 

за важни публични услуги.

Следи се за целесъобразност при финансовото управление, включително при 

сключване на договори и използване на заеми, при изчисляване на ресурси, 

приходи и резерви, и при използване на допълнителни приходи.

Подготвят се многогодишни бюджетни планове с широко обществено 

обсъждане.

Рисковете са правилно преценявани и управлявани, включително чрез 

публикуване на консолидирани отчети и, в случай на публично-частни 

партньорства, чрез реалистично разпределяне на рисковете. 

Местната власт участва в разпоредбите и споразуменията, свързани с 

междуобщинската солидарност, справедливото разпределяне на тежести и 

ползи и редуцирането на рискове (изравнителни системи, междуобщинско 

сътрудничество, споделяне на рискове и др.).



Принципи на Добро управление - # 11 & 12

Принцип 11. Човешки права, културно разнообразие и социално единство 

Човешките права, които са в сферата на влияние на местната власт, се зачитат, 

защитават и прилагат, и се взимат мерки за борба с дискриминацията, на каквато и 

да е основа. 

Културното разнообразие се приема като преимущество и се полагат постоянни 

усилия всички да откриват своите интереси в местната общност, да се 

идентифицират с нея и да не се чувстват изолирани.

Насърчава се социалното единство и интеграцията на изостаналите райони. 

Гарантира се достъпът до важни услуги, особено за най-непривилегированите 

части от населението. 

Принцип 12. Отчетност

Всички вземащи решения органи, било то колективни или еднолични, носят 

отговорност за своите решения.

Решенията се докладват, обясняват и могат да се санкционират.

Съществуват ефективни средства срещу злоупотреби и срещу такива действия на 

местните власти, които накърняват правата на гражданите.



Стратегия на Съвета на Европа за иновации и 

добро управление на местно ниво

Първи стъпки – Декларацията на конференцията на Европейските министри, 

отговорни за местното и регионално управление – Будапеща, 2005

Държавните и правителствените глави на страните-членки на Съвета на 

Европа, на своята Трета среща на върха във Варшава през 2005 г., заявяват 

че: “ефективната демокрация и доброто управление на всички нива са от 

съществена важност за предотвратяването на конфликти, 

утвърждаването на стабилитета и подпомагането на икономическия и 

социален прогрес, и следователно, за създаването на устойчиви 

общности, където хората искат да живеят и работят, сега и в бъдеще”. 

Конференция на Европейските министри, отговорни за местното и регионално 

управление, Валенсия, октомври 2007 приема стратегията.



Стратегия на Съвета на Европа за иновации и 

добро управление на местно ниво

І. Обхват 

Доброто управление е необходимо изискване за всички нива на публичната 

администрация. На местно ниво то е от фундаментално значение поради 

факта, че местното управление е най-близо до гражданите и им предоставя 

основни за техния живот услуги, а и точно на това ниво те могат да усетят 

ясно принадлежността си към предприемането на действия в полза на 

обществото като цяло.

II. Цели 

Основната цел на Стратегията е да мобилизира и стимулира действия от 

страна на заинтересованите страни на национално и местно ниво, така че 

гражданите на всички европейски страни да се възползват от доброто 

демократично местно управление посредством постоянно подобряване на 

качеството на местните публични услуги, ангажиране на населението в 

обществения живот и провеждането на политики, съответстващи на законно 

обоснованите очаквания на хората.



Стратегия на Съвета на Европа за иновации и 

добро управление на местно ниво

В преследване на тази цел, Стратегията си поставя следните три 

непосредствени цели:

1. Гражданите да бъдат поставени в центъра на всички демократични 

институции и процеси.

2. Местните власти постоянно да подобряват своето управление, в 

съответствие с 12-те Принципа.

3. Държавите (или регионалните власти - в зависимост от институционалната 

структура на съответната държава) да създават и утвърждават 

институционални предпоставки относно подобряване на местното 

управление, основавайки се на вече съществуващите си ангажименти в 

съответствие с Европейската харта за местно самоуправление и други 

стандарти на Съвета на Европа. 



Стратегия на Съвета на Европа за иновации и 

добро управление на местно ниво

IV. Ангажименти 

За да се инициират действия от страна на всички заинтересовани страни в 

полза на доброто демократично управление на местно ниво, Стратегията 

трябва да бъде припозната по еднакъв начин от правителствата и местните 

власти, и затова: 

Местните власти са поканени да поемат доброволен ангажимент към своите 

граждани, упражнявайки правомощията и отговорностите си съобразно 12-те 

принципа на добро демократично управление. От тях се очаква да заявят 

своите ангажименти публично и да бъдат отговорни за тяхното изпълнение. 

Участващите правителства и (асоциациите на) местните власти напълно, 

съобразно съответните им роли и законово определени компетенции, и, където 

е уместно, основавайки се на съществуващи инициативи и дейности следва да 

постигнат съгласие по отношение на начините и средствата за постигане на 

целите на Стратегията.

Страните-членки и Конгресът поддържат и развиват необходимото пан-
европейско сътрудничество, с цел предоставянето на насоки и проследяване на 

изпълнението на Стратегията, включително и чрез помощ за взаимно 

споделяне на информация и обмяна на опит между тях. 



Стратегия на Съвета на Европа за иновации и 

добро управление на местно ниво

V. Изпълнение 

На европейско ниво 

1) Платформата на заинтересованите страни, създадена в рамките 

на Съвета на Европа и обхващаща (представители на) Комитета на 

министрите, Парламентарната асамблея, Конгреса на местните и 

регионални власти и Европейския комитет по местна и регионална 

демокрация (CDLR) – следи и дава насоки за изпълнението на 

Стратегията, както и за последващото й развитие на базата на 

придобития опит. 

2) Конгресът на местните и регионални власти провежда ежегодна 

дискусия относно изпълнението на Стратегията, за чиято 

прозрачност съдейства. Тази дискусия улеснява контактите с 

Националните сдружения с цел да се поощри обменът на добри 

практики и информация. 

3) Центърът за експертиза на реформата в местното управление 

към Съвета на Европа подпомага страните-членки, местните власти 

и техните сдружения при прилагането на Програмите за действие, 

доколкото те си поставят “ориентирани към повишаване на 

капацитета” цели. 



Стратегия на Съвета на Европа за иновации и 
добро управление на местно ниво

4) Европейският комитет за местна и регионална демокрация (CDLR) 

може да осигури рамките за конкретната обмяна на опит, дискусии за 

процесите на реформи и създаването на информационни мрежи. 

5) Инициативата „Европейска седмица на местната демокрация” е 

подета с оглед повишаване на съзнанието на гражданите за 

местното самоуправление и подкрепа на тяхното участие в 

обществения живот на местно ниво. 

6) Създадени са Европейски етикет за иновации и добро 

управление, и Европейски приз за изключителни постижения с цел 

да се отличат заслужилите местни власти в Европа. 

7) Опитът на страните, прилагащи Стратегията се предоставя на 

вниманието на останалите страни-членки, така че процесът по 

прилагането да бъде действително споделен и от него да имат 

възможност да се възползват всички. 



Стратегия на Съвета на Европа за иновации и 
добро управление на местно ниво

На национално ниво 

1. Националните и/или регионални правителства и асоциации на 

местни власти, според съответните им функции и законови 

компетенции, са поканени да постигнат съгласие относно 

предоставянето на добро демократично управление на местно ниво. 

От онези от тях, които са приели тази покана, се очаква да 

декларират своя ангажимент и да припознаят Стратегията чрез 

съгласуване на Програми за действие, които могат да се основават, 

ако това е уместно, на вече съществуващи споразумения. В случай 

на необходимост, на разположение ще бъде Платформата на 

заинтересованите страни.

2. Тези Програми за действие представляват израз на общата 

ангажираност да се работи за подобряване на управлението на 

местно ниво.



Платформа на заинтересованите страни

Посредством Платформата се дават основни насоки за Стратегията, 

проследява се нейното изпълнение и продължава нейното развитие в 

светлината на придобития опит. 

- осигурява се подкрепа на националните и регионални правителства и 

асоциации на местните власти, ако е необходимо, с цел да се създадат 

Програми за действие в подкрепа на предоставянето на добро 

демократично управление за изпълнението на Стратегията; 

- продължава разработването на Европейския етикет за иновации и 

добро управление, с оглед натрупания опит от пилотното прилагане от 

страна на властите и организациите, доброволно заявили желание да 

направят това; 

- насърчава се бъдещото разпространение на Европейския етикет за 

иновации и добро управление на континента; 

- одобрява процедури за присъждане на Етикета на местните власти в 

рамките на отделните страни-членки и, ако е необходимо, осигурява 

техническо съдействие за разработването на такива процедури. 



Програми за действие

Програмите за действие, които изразяват съвместен ангажимент на 

централните и местни власти да предоставят добро демократично 

управление, могат да включват: 

-мерки за насърчаване събирането на информация относно доброто 

управление на местно ниво с цел да се стимулира дебатът между 

отделните заинтересовани страни и да се насърчат местните власти 

да се придържат към 12-те принципа на добро демократично 

управление; 

- мерки за създаване или укрепване на партньорства между 

правителствата и асоциацията(ите); 

- специфични процедури и инструментариум за оценка на това, дали 

съществуват всички необходими правни и институционални условия, 

благоприятстващи местните власти да подобрят своето управление, 

или има нужда да бъдат създадени такива;



Програми за действие

- мерки за повишаване на уменията и капацитета на служителите и на 

изборните представители на местната власт, чрез прилагането на 

специални програми за изграждане на капацитет; 

- мерки за насърчаване използването на схеми за управление на 

изпълнението; 

- мерки за осигуряване на идентифициране и обмен на знания и добри 

практики, както и подпомагане местните власти да споделят опита 

помежду си; 

- мерки за развитие на механизми за добри практики и времеви график 

за изпълнение; 

- времева рамка за изпълнение и евентуална ревизия на Програмата за 

действие. 

Чрез програмите за действие се насърчат и други местни власти да се 

присъединят към 12-те принципа на добро демократично управление и 

да заявят това публично. 



Европейски етикет за иновации и добро управление, 

и Европейски приз за изключителни постижения 

Целта на Етикета за иновации и добро управление е да стимулира и 

инициира действия, с цел да гарантира, че: 

- гражданите знаят, че имат право на добро управление, познават 

качеството на управление в своята община (информация) и изразяват 

очакванията си; 

- местните власти разбират своите силни и слаби страни и знаят как да 

подобрят управлението си по възможно най-ефективен начин (оценка);

- местните власти приемат, че сравнение, както вътрешно, така и 

външно, е възможно и препоръчително, и че те могат да черпят 

вдъхновение от своите национали и европейски партньори (учейки се 

от другите). 

С Приз за изключителни постижения се отбелязват и разпространяват 

най-добрите европейски практики. 



Европейски етикет за иновации и добро 

управление

Етикетът представлява етикет за основно качество, т.е. всяка община 

(намираща се в някоя от участващите страни) може да бъде удостоена 

с него, стига да е достигнала определено ниво на качество 

(придържайки се към редица стандарти за качество) на своето 

управление като цяло. 

Етикетът удостоверява, че местната власт се придържа към 12-те 

принципа на добро демократично управление, които е приела. За да 

бъде удостоена с такъв Етикет, съответната местна власт следва да 

отговаря на изискванията, формулирани в “хартата за качество”. Тези 

изисквания ще трябва да съответстват на целите на Стратегията и да 

съдържат постижения, процедури или техники, които местната власт 

може да приеме и въведе в своите работни методи и политики, и да 

включи изисквания за самооценка. 



Европейски етикет за иновации и добро 

управление

Оценката и подборът на общините се извършва от национални Екипи 

по подбора, сформирани от независими експерти, които, за да направят 

оценка, ще използват Харта/Матрица за добро управление.

Всяка община, която се кандидатира да получи Етикета за качество, и 

постигне най-малко оценка „добър” по определени критерии, и „много 

добър” по други, се удостоявана с него. 

Необходимо е да се отбележи, че за всички критерии квалификацията 

„отличен” се присъжда само на общини, които не само постигат високо 

ниво на изпълнение, но освен това се включват активно в програмите, 

насочени към обмяна на опит и постоянно усъвършенстване 

(бенчмаркинг, програми за добри практики, партньорски проверки и др.).



Европейски етикет за иновации и добро 

управление - методология

Националните партньори и Съветът на Европа подписват 

Споразумение за прилагане на Етикета. Задължително е да е приета 

национална Програма за действие.

Във всяка страна се създава екип от национални независими експерти 

с цел сформиране на национален екип за подбор.

Сдружение на местните власти или престижна обучаваща институция 

определя мениджър по проекта. 

Само общините, възприели Европейските принципи на добро 

демократично управление и ангажирали се с тяхното прилагане, могат 

да бъдат удостоени с Етикета. 

Всяка година Етикети се връчват на церемония на високо ниво. 



Европейски етикет за иновации и добро 

управление - методология

Всяка година организацията, отговорна за прилагането на Етикета 

публикува:

- информация относно най-добрите практики; 

- статистика за броя на общините-кандидатки и за нивата на всеки от 

елементите на добро управление: минимум, максимум и средно ниво. 

Всяка година участващите общини са поканени да посочат до две 

области на добро управление, в които желаят да постигнат подобрение. 

Управляващата организация организира посещения с цел партньорски 

проверки в общините, които са достигнали особено високи нива на 

изпълнение в съответните области. 

Такива партньорски проверки водят до създаване на специфични 

препоръки и планове за усъвършенстване на управлението. 



Европейски етикет за иновации и добро 

управление – Приз за изключителни постижения

В контекста на получените резултати от Етикета за качество, Съветът 

на Европа е създал и Приз за изключителни постижения. 

Този приз се връчва с цел признаване и отбелязване на най-добрите 

европейски практики, свързани с 12-те принципа на добро 

демократично управление. 

Подборът се извършва от европейски екип по подбор, състоящ се от 

независими експерти, определени от Съвета на Европа. Подборът се 

провежда, основавайки се на предложения, направени от националните 

Екипи за подбор, и на базата на специфична методология, разработена 

и приета от Съвета на Европа. 



Какъв е прогресът?

Програмата е завършена през 2008 година.

Приложението започва през 2010.

Първа акредитирана е България – 2010, първият етикет – 2011.

Разпространение в Европа – Холандия, Норвегия, Белгия, Украйна са 

направили първи стъпки.

Испания, Франция, Австрия и Унгария проявяват интерес.



Благодаря за вниманието!



ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ. ОБЩИНСКА

ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА

ПРОЕКТ "ПОВЕЧЕ ЖЕНИ В ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА - ПОВЕЧЕ ЖЕНИ ПРЕЗ 2014 Г.",
ФИНАНСИРАН ОТ ПРОГРАМА „ОСНОВНИ ПРАВА И ГРАЖДАНСТВО” НА ЕС (2007 – 2013 Г.)

„Изграждане на партньорства и коалиции на местно 

ниво“

София, хотел Форум-Централ,  22-23 март 2014 г.



ОБЩИНСКИЯТ БЮДЖЕТ Е....?

„...самостоятелна финансова сметка за приходите и 

разходите на общината за една бюджетна година” -
закон за общинските бюджети



ОБЩИНСКИЯТ БЮДЖЕТ Е....?
.... основният финансов инструмент и документ на 

политиката на общината за разрешаване на текущи 

потребности и създаване на условия за реализиране 

на дългосрочни цели 

Чрез бюджета и управлението на извънбюджетните 

фондове, се реализират инициативи, за постигане на 

стратегически цели и визията на общината 

 Общинският бюджет е публичен и се контролира 

от местната общност по ред, определен от 

общинския съвет и от определените със закон 

компетентни органи.(чл.47, ЗПФ)





ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

Нормативна основа за съставянето на общинския 

бюджет: 

 Закона за общинските бюджети;

 Закона за държавния бюджет и ПМС за неговото 

изпълнение;

 Закон за общинския дълг;

 Единна бюджетна класификация - утвърдена от 

Министъра на финансите.



ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ – НА ОСНОВАТА НА:

1. приетите от общинския съвет стратегия, 
прогнози за развитие на общината и 
общинския план за развитие;

2. бюджетната прогноза очертаваща 
параметрите на общинските приходи за 
следващите три години;

3.предложенията на местната общност чрез 
консултации, срещи и публични обсъждания;

4. предложенията на кмета на общината, на 
кметовете на районите и на кметствата, на 
кметските наместници, на ръководителите на 
бюджетните звена;

5. задълженията по финансиране на 
общинския дълг;



ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ – НА ОСНОВАТА НА:

 6. разделението на дейностите на местни и 
делегирани от държавата, финансирани чрез 
общинските бюджети;

 7. стандартите за делегираните от държавата 
дейности;

 8. предложенията на съответните министерства 
за структурни промени в делегираните от 
държавата дейности;

 9. информацията от МФ за очакваните 
постъпления от държавните трансфери от 
централния бюджет;

 10. задълженията по национални и регионални 
програми и проекти.



ОБЩИНСКИ ДЪЛГ - ФОРМИ

 1. емисиите на общински ценни книжа;

 2. дълга, поет с договори за общински заеми;

 3. дълга на общинските предприятия по чл. 52 от 
ЗОС;

 4. изискуемите общински гаранции;

 5.безлихвените заеми, отпуснати по реда на чл. 43, 
ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет 
за временен недостиг на средства по бюджетите на 
общините;

 6. безлихвените заеми от централния бюджет за 
финансиране на разходи до възстановяването им по 
одобрени проекти по програми от Европейския съюз;

 7. задълженията по търговски кредити и финансов 
лизинг над две години



ОГРАНИЧЕНИЯ В РАЗМЕРА НА ДЪЛГА

С решението за приемане на общинския 

бюджет за съответната година общинският 

съвет определя: 

1. максималния размер на новия общински 

дълг;

2. общинските гаранции, които могат да 

бъдат издадени през годината;

3. максималния размер на общинския дълг и 

общинските гаранции към края на 

бюджетната година.



ОГРАНИЧЕНИЯ В РАЗМЕРА НА ДЪЛГА

Годишният размер на плащанията по дълга 

във всяка отделна година не може да 

надвишава 15 на сто от общата сума на 

собствените приходи и общата изравнителна 

субсидия по изчислен на базата на данни 

от годишните отчети за изпълнението на 

бюджета на общината. 

Номиналът на издаваните общински 

гаранции не може да надвишава 5 на сто от 

общата сума на собствените приходи и 

общата изравнителна субсидия.



ОБЩИНСКИЯТ БЮДЖЕТ

е съставен от приходна и разходна част 

Приходната част е съвкупност от субсидии от 

Републиканския бюджет и общински приходи. 

Разходната част е групирана по функции, които 

включват точно определени дейности



ПРИХОДНА ЧАСТ

 Данъчни и неданъчни приходи

 Взаимоотношения с ЦБ

 Трансфери

 Временни безлихвени заеми

 Операции с финансови активи и пасиви



ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

1. Имуществени и др. данъци в-у доходите на физ. лица

Данък върху доходите на физическите лица

окончателен годишен /патентен/ данък

Имуществени данъци

данък върху недвижимите имоти

данък върху превозните средства

д-к при продажба на имущества по дар.и възм.начин

Други данъци



НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Приходи и доходи от собственост

Общински такси

за ползване на детски градини

за ползване на детски ясли и други по здравеопазването

за ползване на дом. соц. патронаж  др.общ. услуги

за ползване на пазари, тържища и други

за битови отпадъци

за технически услуги

за административни услуги

за откупуване на гробни места

туристически такси

за притежаване на куче

други общински такси



НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Глоби, санкции и наказателни лихви

Други неданъчни приходи

Внесени ДДС и др. данъци върху продажбите

Внесен ДДС (-)

Внесен данък върху приходите от стоп. дейност

Постъпления от продажба на нефинан. активи

приходи от продажба на НДА

приходи от продажба на земя



ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ

Получени трансфери / субсидии от ЦБ

А) обща  субсидия  и др. трансфери от ЦБ за общини

Б) обща изравнителна субсидия от ЦБ за общини

В) целева субсидия  за капиталови разходи

възстановени трансфери (субсидии) за ЦБ



РАЗХОДНА ЧАСТ

 Класификация по вид 

 Класификация по функции и дейности



ПО ВИД

Разходи за труд

Издръжка

Стипендии

Обезщетения и помощи за домакинствата

Субсидии за нефинансови предприятия

Субсидии за текуща издръжка на организации  с идеална цел

Разходи за чл. внос и участие в нетърговски организации

Разходи за лихви по заеми от страната

Основен ремонт на ДМА

Придобиване на ДМА

Придобиване на НДА

Капиталов трансфер

Резерв за непредвидени и неотложни разходи



ФУНКЦИИ

Функция І "Общи държавни служби"

Функция ІІ "Отбрана и сигурност"

Функция ІІІ "Образование"

Функция ІV "Здравеопазване"

Функция V "Социално осиг., подпомаг. и грижи"

Функция VІ "Жил.строителство, БКС и ООС"

Функция VІІ "Почивно дело, култура и религ. дейност"

Функция  VІІІ "Икономически дейности и услуги"

Функция  ІХ "Разходи некласифицирани в др.функции"



ОБЩИНСКА ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА

(ОФП)

 отправна точка за управлението на общинския 

бюджетен процес 

 определя по ясен и разписан начин ролята на 

отделните заинтересовани страни в провеждането на 

бюджетната политика 

 мястото на обществения контрол и обратната връзка 

към реализацията на финансовата политика 



ОБЩИНСКА ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА

 вид, обхват и организация на публичните услуги,
предлагани от общината

 вид и обхват на приходите за обезпечаване на
обема и качеството на услугите

 привеждане в съответствие (балансиране) на
разходите, необходими за предоставяните
услуги с равнището на приходоизточниците



ОБЩИНСКАТА ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА

 ....... е тази, която трайно обвързва годишните 

бюджетни цикли и средносрочните цели в развитието 

на общината 

 ...... са принципите и правилата, които общината 

съзнателно приема да спазва за постигане на целите 

си



ПРИМЕРНА СТРУКТУРА НА ОФП

 1. Бюджетни процедури

 1.1. Организация на бюджетната система –
описание, структура, състав, връзки

 1.2. Бюджетен процес - последователност, календар, 
разпределение на отговорностите

 1.3. Коригиране (актуализация на бюджета)

 1.4. Анализи на изпълнението – периодични и 
окончателни. 



ПРИМЕРНА СТРУКТУРА НА ОФП

 2. Бюджетна политика

 2.1. Общи финансови цели

 2.2. Политика по текущия бюджет

 2.3. Инвестиционна политика

 3. Счетоводна политика и контрол

 4. Политика по дълга (по смисъла на Закона за 

общинския дълг)

 5. Политика по резервите



Общински план за развитие –
важен документ в системата за 

планиране на местното и 
регионално развитие 

Проект "Повече жени в европейската политика - повече жени през 
2014 г.", финансиран от  Програма „Основни права и гражданство” 

на ЕС (2007 – 2013 г.)

София, хотел Форум-Централ,  
22-23 март 2014 г.



Определя целите и приоритетите за развитие, като отчита 
съществуващите проблеми и предизвикателства;

Създава условия за по-добро и по-ефективно управление; 

Мобилизира финансовите ресурси в публичния и частния сектор;

Служи за по-добро насочване на  финансовите ресурси за развитие, 
в т.ч. за инвестиционни дейности;

Осигурява по-ефективно взаимодействие между властите на 
различите териториални нива по проблемите на интегрираното  
развитие;

Обединява заинтересованите страни за реализация на общи цели на 
развитието;

Осигурява предсказуемост  за инвеститорите;



 Закон за регионалното развитие;
 Закон за опазване на околната среда;
 Закон за биологичното разнообразие;
 Закон за местната администрация и местното 

самоуправление;
 Правилник за прилагането на ЗРР;
 Наредба за условията и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми;
 Наредба за условията и реда за извършване на 

оценка на съвместимостта на планове, програми, 
проекти и инвестиционни предложения с предмета и 
целите на опазване на защитените зони;

 Закон за публично- частното партньорство;



Регионално развитие

Национална стратегия за 
регионално развитие;

Регионални планове за 
развитие;

Областни стратегии за 
развитие;

Общински планове за 
развитие;

Интегрирани планове за 
градско възстановяване и 
развитие; 

Пространствено развитие

НК за пространствено 
развитие;

Регионална схема за 
пространствено развитие на 
район от ниво 2;

Регионална схема за 
пространствено развитие на 
област;

Концепция за 
пространствено развитие на 
община;

Общ устройствен план на 
община;



Национална 

стратегия за 

регионално развитие

Регионален план за 

развитие

Областна стратегия 

за  развитие

Общински план за 

развитие

Национална 

програма за  

развитие

Стратегически 

документи на ЕС за 

рег. развитие

Секторни

стратегии

Национална концепция за 

пространствено развитие

Регионална схема за 

пространствено развитие на 

район от ниво 3 област

Общ устройствен план на 

община

Общ устройствен план на 

град

Подробен устройствен план

Оперативна 

програма “Региони 

в растеж“ 2014-
2020

Стратегически 

документи на ЕС за 

простр развитие

Програми за 

трансгранично 

сътрудничество 

Секторни

оперативни 

програми

Взаимовръзка  на стратегическите документи за регионално и местно 

развитие с други стратегически и програмни документи 
Обща 

стратегическа 

рамка

Договор за 

партньорство за

разв. и инвест.

Интегриран план за градско 

възстановяване и развитие

Регионална схема за 

пространствено развитие на

район от ниво 2



 Определя средносрочни цели и приоритети за интегрирано и устойчиво 
местно развитие;

 Отчита целите и приоритетите на ОСР в съответствие със специфичния 
потенциал за развитие на общината, като се съобразява със 
стратегическите насоки, зададени с Областната стратегия за развитие;

 Отчита препоръките от междинната оценка на изпълнението на ОПР 
2007-2013 по отношение разработването на нов ОПР за периода 2014-
2020 г.;

 Съгласуваност и взаимодействие с Районната  устройствена схема на 
областта, Общия устройствен план на общината и Общите устройствени 
планове на населените места;

 Отчита ангажиментите по споразумения с други общини за реализация 
на проекти от общ интерес или във връзка с реализацията на 
„интегрирани местни стратегии за развитие“, инициирани от местни 
инициативни групи;

 Съдържа програма за реализация на ОПР, която отчита изискванията на 
финансовите инструменти, посочени като източници на финансиране;

 Отчита участието на общината в европейското териториално 
сътрудничество;



 Национална програма за развитие „България 2020“;

 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022;

 Национална концепция за пространствено развитие до 2025 г.

 Регионални планове за развитие 2014-2020;

 Областни стратегии за развитие 2014-2020;

 Годишни доклади за изпълнение на ОПР за последните 3 години;

 Резултати и препоръки от междинната оценка на изпълнението на ОПР 
2007-2013;

 Резултати и препоръки от междинната оценка на изпълнението на 
Областната стратегия за развитие 2007-2013г.

 Общ устройствен план на общината и на отделни населени места в нея;

 Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие;



 Анализ на социално-икономическото развитие на 
общината;

 Анализ на силните, слабите страни, възможностите и 
опасностите;

 Целите и приоритетите за развитие на общината за 
периода 2014-2020 г.;

 Индикативна финансова таблица – необходими ресурси 
за реализацията на плана;

 Необходимите действия по наблюдението, оценката и 
актуализацията на плана;

 Описание на необходимите действия за прилагане на 
принципа на партньорството и осигуряване на 
информация и публичност;

 Програма за реализация на ОПР;
 Предварителна оценка на плана.



 Документ определящ местната политика за развитие на база 
на интегриран подход;

 Подпомага вземането на решения от Общинския съвет;

 Идентифицира ключови проекти за развитието на общината;

 Насочва политиката към решаване на най-важните актуални 
проблеми на общността;

 Фокусира дейността на местните власти към приоритетните 
области за развитие;

 Служи за основа за планиране и реализиране на публично-
частни проекти;

 Определя стратегическия фокус за развитие на общината, 
които обединява всички заинтересовани страни да 
взаимодействат и да мобилизират наличните свободни 
ресурси  за постигане целите на развитие;

 Подпомага процеса на сдружаване на общините за реализация 
на съвместни проекти;



 Отчитане  ролята на градовете като центрове на 
развитието;

 Интегриран подход за решаване на градските 
проблеми и развитието на селските райони;

 Интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж;
 Отчитане на глобалните екологични цели в процеса на 

стратегическо планиране;
 Включване на мерки, насочени към адаптирането на 

районите  и общините към климатичните промени;
 Ориентация към нисковъглеродна икономика във 

всички сектори на развитие;
 Отчитане на стратегиите за развитие на 

макрорегионално ниво в програмите за европейско 
териториално сътрудничество;

 Партньорство с други общини;



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!



Мобилизиране на обществена подкрепа в полза на 

значими каузи

София, 22-23 март 2014 г.

Проект "Повече жени в европейската политика - повече жени през 2014 г.",

финансиран от  Програма „Основни права и гражданство” на ЕС (2007 – 2013 г.)



Какво е лобиране?

пряка комуникация или молба към 
някого да комуникира от наше име, с 
официални лица от законодателен 
или изпълнителен орган на 
държавната власт, с цел влияние на 
някакво законодателно или 
административно действие.



Заинтересована 

група

организация, съгласуваните 

действия на която са насочени към 

въздействие върху системата за 

вземане на политически решения



Лобирането като комуникация

Има няколко форми на комуникация, които лобистите 

могат да използват ефективно:

 въздействие върху публичния имидж на законодателя или 

върху сигурността на работата на администратора;

 въздействие върху информационната структура на 

официалното лице от законодателната или 

изпълнителната власт, чрез осигуряване на нова 

информация, компрометиране на конкурентната 

информация, или преформулиране на политическите 

алтернативи;

 въздействане чрез осигуряване на “награди” 

идеологическа задоволеност или пари.



Мотивация на 

законодателите

законодателите са мотивирани от три основни цели:

 преизбиране;

 осъществяване на добра социална политика;

 възможност за влияние върху процеса на 

законодателството.



Лобисти

Лобисти – агенти на частен или корпоративен интерес, 

целящи да повлияят на законодателния процес

Лобистите трябва да работят по програми на три нива: 

•програми, включващи дългосрочни цели и политики;

•планове за приложение на различни стратегии;

•специфични действия (тактики) за изпълнение на 

стратегиите.



Застъпничество

Застъпничеството представлява организиран процес, 

който включва координираните усилия на хората да 

променят политиката, практиките, идеите и 

ценностите, които запазват неравенството, 

нетърпимостта и игнорирането. Засилва 

възможностите на гражданите като участници 

във взимането на решения и изгражда по-надеждни 

и равностойни властови институции.



Източници на застъпничеството

За ефективно въздействие върху правителството или

корпоративните силови структури, публичното

застъпничество може да се облегне на пет по-
важни източници:

 Силата на хората или гражданите

 Силата на прекия опит на обикновените хора и

връзките помежду им

 Силата на информацията и знанието

 Силата на конституционните гаранции

 Силата на моралните убеждения



Политическо застъпничество

Кой решава: законодатели, държавни глави, избрани служители, 

политици, юристи, министри, консултантски съвети, управляващи 

директори, администратори, и т.н.

Какво се решава: закони, политики, приоритети, разпоредби, услуги, 

програми, институции, институционални инструменти, бюджети, 

становища, партийни платформи, назначения, и т. н.

Как се взимат решения: възможност за достъп на гражданите до 

информация и до процеса на вземане на решения, степен на 

консултиране с гражданите и пряко изразяване на мнението на 

гражданите, отговорност и отзивчивост на вземащите решения пред 

гражданите и останалите участници в процеса, и т.н.

Как решенията влизат в действие, как се прилагат и оценяват: 
гарантиране на отговорност за влизане на решенията в сила, за 

равностойно прилагане на законите и т.н.



Етапи на политическите решения

Задаване на програма

Поставяне на проблема/темата в 

политическата програма

Наблюдение и оценка

Наблюдение и оценяване на 

прилагането и влиянието  на 

закона

Формулиране и прокарване

Разработка на закон, който 

отговаря на темата и 

прокарването му в съответната 

институция или правителството

Прилагане и влизане в сила

Влизането в действие на закона и 

при необходимост налагането му



Проблеми на проблемите

Трудностите се появяват, защото проблемът, който

трябва да бъде разрешен:

 не е ясно дефиниран или разбран;

 не е възприеман като приоритетен проблем от 

голям брой хора – особено от изолираните групи, 

които се предполага да имат полза от 

застъпничеството;

 не е стеснен достатъчно до конкретна тема с

приложима стратегия.



Стъпки при избор на “въпрос”

- Разделяне на проблема на съставните му части 

чрез анализ на причините за възникването му

- Намиране на алтернативи за разрешаване на 

проблема, които да послужат като основа за 

изграждане на цялостна стратегия

- Дефиниране на причините, които определят 

приоритетите ни

- Сравняване на различните потенциални решения на 

проблема според тяхното очаквано въздействие



Работата с медиите е нужна, за да:

 Влезете в политическия дневен ред;

 Направите темата си видима и достойна за доверие в 

политическия дебат;

 Информирате публиката за темата и предлаганото 

решение;

 Съберете съюзници;

 Промените обществените нагласи и поведение;

 Повлияете на политиците и създаващите 

общественото мнение;

 Оформите правилниците, програмите и поведението 

на частни и държавни агенции;

 Наберете средства за каузата си.



Планът за работа с медиите съдържа:

 Какво послание искате да предадете?

 До кого искате да стигнете с това 

послание?

 Как ще стигнете до тази аудитория?

 Как ще използвате различните медии?

 Как това ще подобри процеса като цяло?

 Как ще изберете времето за връзка с 

медиите, за да допълните другите си 

стратегии?

 Как ще измервате успеха?



Основното послание се състои от едно или две 

кратки изречения, които отразяват:

- Вашият анализ на темата

- Причините за темата

- Кой отговаря за решаването на проблема

- Вашето предложение за решение

- Действията, които очаквате от другите да 

предприемат в подкрепа на решението



Предимства на коалирането

- Създават се повече ресурси за постигане на целта;

- Повишава се доверието и прозрачността;

- Държавата по-трудно налага контрол;

- Разширява се основата за подкрепа;

- Създават се възможности за нови лидери;

- Създават се възможности за обучение;

-Разширява се сферата на работа на

организациите;

- Укрепва се гражданското общество в дългосрочен

план.



Недостатъци на коалирането

Отклонява от другата работа;

Неравностойно се разпределя работата;

Необходими са компромиси;

Създава се напрежение поради вътрешна 

неравнопоставеност на властта;

Ограничена е организационната 

прозрачност;

Възникват рискове за вашата репутация.



Контрол на климата

На първо място е необходимо да бъдат образовани 

гражданите, за да могат да възприемат нашата 

гледна точка и чак след това трябва да се започне 

работа за оказване влияние върху политическите 

решения.



Модели на взаимодействие

Протест - крайна мярка – разрушава взаимността

Натиск - приемлива тактика само когато опонентът се

ангажира с нея

 Коректив - участие само в определени, “спешни” случаи

Преговори - разделителна линия, поглед от две различни

страни на проблема

 Комуникация - увереност, че сме чули и ще бъдем чути

Общуване - постоянна комуникация, основана на разбиране

за съществуването на общност



Модели на взаимодействие

Информиране – това е, което ние правим

 Убеждаване - ето какво решихме да направим и вие ще го

харесате

 Сверяване - ето какво иска да направи нашата

организация. Какво е вашето мнение

 Консултиране- какво мислите, че трябва да се направи

Обединяване - какво да направим и как да работим заедно



Изкуството на политиката

Изкуството е да се прави политика:

при действащото (“лошо”) законодателство,

в “обърканата” институционална среда

и 

разбира се – “БЕЗ ПАРИ”. 



Как се прави политика?

 Документи - нормативни, концепции, стратегии, планове,

оценки, отчети

Институции - с определени функции, права и

отговорности, ресурси

Фондове - средства със специално предназначение



Как да започнем?

 да действаме на местно и регионално ниво

 да се въвлекат всички местни и регионални

“играчи”

 да се насочим към промяна на политики, а не

към промяна на отделни решения

 да основем работата си приоритетно на

права пред интереси



Реализиране на конкретни 

политически цели

В този случай, очакванията са свързани с вярата, че 

преструктурирането на отношенията между 

различните управленски и/или териториални нива 

задължително (при това автоматично?!) води до 

реални и същностни промени. 



Политика в обществен интерес

Политика, насочена към правата на гражданите и 

стремяща се да защити максимално обществения 

интерес. 

Например, по-важно е жителите на дадена община 

да имат достъп до качествено здравеопазване, 

отколкото запазването на всяка цена на 

неефективно работеща общинска болница. 



Набиране на доброволци

Ключов елемент: изготвяне на послание-покана за 

набиране на доброволци.

Концепция: функционална мотивация на 

доброволците

Шест категории на функционалност:

- Ценности

- Кариера

- Разбиране на света

- Усъвършенстване

- Защита

- Социализация



Ценности - Младите хора се нуждаят от твоята подкрепа

- Да бъдете ментор на деца – това е правилната стъпка

- Да направим света по-добро място поне за едно дете

Усъвършенстване - Намерете си приятел докато променяте света към по-добро

- Менторството – най-добрата част от деня за двама души

Социализация - Менторството – всички готини хора го правят!

- Жените обичат мъжете ментори!

- Бъди ментор, защото всеки обича героите!

Разбиране - Животът се случва, когато общуваш с другите

- Менторството  на дете ще ти отвори очите за света, докато 

ти отваряш бъдещето за детето

Защита - Имаше ли нужда от някой, който се грижи за теб, когато беше 

на тази възраст?

- Помогни на децата да не правят грешките, които ти направи 

Кариера - Менторството на деца дава възможности за развитие и на 

двете страни

- Менторството е изкуство за комуникиране

Набиране на доброволци

послание



Ценности Необходимо е да се сподели максимално количество информация с 

акцент на резултатите от проекта като цяло.  Важно е да се опише 

ефектът върху общността от действията на тази група доброволци

Усъвършенстване Да се представи проектът по различни начини, но оформен кат арт-
проект. Тези доброволци искат да се почувстват оценени. Затова е 

добре за тях да има представителни събития, на които да се отчете 

дейността им

Социализация Тези доброволци са щастливи, ако оценката им идва от работодателя 

или семейството им. Включването на семействата и колегите е добра 

идея. Сертификати, които могат да бъдат окачени в офиса им.

Разбиране Дейности, показващи през какво са преминали и какво са научили. 

Важно е организирането на семинари за споделяне на опит.

Защита Тези доброволци имат лични причини да участват. За тях е важно да ги 

питате не само за напредъка на децата, но и за техните ползи от 

менторството, като част от тяхната система на подкрепа. 

Кариера За тези доброволци е важно да се срещнат с професионалисти, които 

работят в същата сфера (менторството). Също така, ако може да имат 

специфични обучения. За тях са важни и придобитите умения, които да 

ползват в работата си

Набиране на доброволци

работен процес и цели



Благодаря за 

вниманието!



 

 

 

Проект "Повече жени в европейската политика - повече жени през 2014 г.", 
финансиран от  Програма „Основни права и гражданство” на ЕС (2007 – 2013 г.) 

 

 

Индивидуална програма за подкрепа 
 

Тренинг „Взаимодействие с медиите и формулиране на послания” 
 

21 - 22.03.2014 г.,  
 Централ Хотел Форум, бул. „Цар Борис III“ № 41, 1612 София 

 
 

Предварителна програма: 
 
Първи ден, 21.03.2014 г. (петък): 
 
13,30 – 14,00 ч.  Начало, представяне на участниците 
14,00 – 15,00 ч. Медиите, работата с медии, формулиране на послания 
15,00 – 15,20 ч.  Кафе пауза 
15,20 – 16,00 ч.  Подготовка за интервю за печатни медии и за радио 
16,00 – 16,45 ч.  Подготовка за интервю за телевизия (вербална и невербална  

комуникация) 
16,50 – 17,30 ч.  Комуникация в криза 
17,30 – 18,00 ч.  Обобщение, въпроси, обратна връзка 

 
 
Втори ден, 22.03.2014 г. (събота) 
 
09,00 – 10,00 ч.  Тренинг: интервю/изявление пред камера  
10,00 – 11,00 ч.  Анализ на тренинга 
11,00 – 11,15 ч.  Кафе пауза 
11,15 – 12,30 ч.  Създаване на стратегии за комуникация (планиране на 

кампании) 
12,30 – 13.00 ч. Заключителна дискусия, въпроси, обратна връзка 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

Оценка на потребностите от развитие  
на лидерски капацитет  

на участничките в програма  
„Повече жени в европейската политика – 

 повече жени през 2014” 

 

 
Консултантски доклад 

 
 
 

  
 

Януари/2014 
 
 
 
 
 

Изготвил: Гергана Дженкова, CPCC, ACC 
Коуч по лидерство и консултант  

Организационно развитие  

 
 
 
 
 



 

  

 
I. Обща информация 

 

 
1. Протичане на процеса на оценка 

 
Оценката на потребностите от развитие на лидерския капацитет на участничките в програмата 

беше направена под формата на индивидуални разговори. Изцяло основани на коучинг подхода, те 
имаха за цел да: 

 

 съберат информация 

 въвлекат активно дамите в собствения им процес на осъзнаване и приоритизиране 

 овластят за действие 
 

Избраният подход редуцира максимално стреса в ситуация на оценяване и идентифицира най-
близката зона на развитие на интервюираните – тази, която позволява реално придвижване напред в 
подобряването на представянето в избраната от тях област на обществено-политическа активност. 

 
Оценката беше базирана на изследването на 8 сфери на изява на политическото лидерство – 

Изграждане на екип и вдъхновяване, Привличане на хората за „съмишленици”, Изграждане на визия 
и задаване на посока за развитие, Комуникиране на послания, Контрол и решаване на проблеми, 
Изграждане на отношения с партньори/конкуренти/медии, Планиране и бюджетиране, Създаване на 
стабилност и ред. 

 
Тяхното значение е следното: 
 
Планиране и бюджетиране – формулиране на стъпки и график за постигането на резултатите и 

алокиране на необходимите за това ресурси. 
 

Създаване на стабилност и ред – създаване на потенциал за постоянно постигане на резултати 
 

Изграждане на екип и вдъхновяване – енергетизиране на хората за преодоляване на сериозни, 
политически, бюрократични и ресурсни ограничения и чрез удовлетворяване на техни основни, но 
най-често незадоволени потребности 
 

Привличане на хората за „съмишленици” – комуникиране на избраната посока с думи и 
действия към всички, чието съдействие е необходимо, така че да се изгради екип, който разбира 
визията и стратегиите и приема валидността им. 
 

Изграждане на визия и задаване на посока за развитие – създаване на визия за желаното 
бъдеще и избор на стратегия, която работи за промяна в статуквото и по този начин – за постигане на 
бъдещето. 
 

Комуникиране на послания – формулиране и изпращане на въздействащи, ясни и навременни 
послания към широка аудитория 
 

Контрол и решаване на проблеми – следене на резултатите, идентифициране на отклоненията 
от плана и намиране на решение за възникналите проблеми 
 



 

  

Изграждане на отношения с партньори/конкуренти/медии – създаване на връзки, канали на 
комуникация и нагласи, които подобряват общуването в публичното пространство и позволяват 
среща на различни гледни точки по обединяващ  и обогатяващ начин 

 
 
Оценката протече на две нива: 

 

 „Голямата картина на лидерството” – осъзнаване на необходимостта от баланс между 
сферите и на необходимостта от увеличаване на собствения лидерски капацитет 

 Осмисляне на отделните аспекти на лидерството – приоритизиране измежду тях и вземане на 
решение за развитие на един или повече от тези аспекти 
 
По този начин към ефекта на редуциране на стреса и идентифициране на най-близката зона на 

развитие беше добавен и ефектът на „образоване” на участничките в оценката за това кои са 
критериите за ефективно справяне като лидери, а именно – осемте споменати сфери. 
 

Участничките показаха висока степен на ангажираност и способност за саморефлексия. 
Разговорите преминаха в атмосфера на откритост и доверие. 

 
 
 
 
 

2. Информация за участничките 
 

В оценката взеха участие 20 дами, представителки на различни политически сили и с различна 
географска представеност:  

 
Даниела Савеклиева – ГЕРБ, Благоевград 
Мария Гиева – ГЕРБ, Раковски 
Петя Генчева – ГЕРБ, София 
Йонка Янакиева – ГЕРБ, Плевен 
Милена Куртова-Радева – БСП, Айтос 
Светлана Маркова – БСП, София 
Мария Мичева – БСП, София 
Мария Гуркова – БСП, София 
Даниела Везиева – ДБГ, Русе 
Ива Йорданова – ДБГ, София 
Калина Митева – Зелените, Варна 
Цветелина Маринова – Зелените, София 
Милена Мачканова – ВМРО, Пирдоп 
Албена Палпурина – ДСБ, София 
Мюйессер Солак – НП Свобода и достойнство, София 
Елена Николова – НДСВ, София 
Антоанета Божикова – Социалдемократи, София 
Васвие Мехмедова – ДПС, Пещера 
Себахат Мехмед – ДПС, Черноочене 
Емне Осман – ДПС, Шумен 
 
 



 

  

Направи впечатление различната дълбочина на осмисляне на темата за личното политическо 
лидерство, което е естествено, предвид индивидуалните различия помежду им като житейски и 
политически опит, дългосрочна амбиция и способност за рефлексия.  

 
Способността за осмисляне, проявявана в разговора, не е показателна за успешността на дамите 

като политически активистки. Тя е по-скоро знак за готовността на всяка участничка да поеме лична 
отговорност в израстването си като професионален политик. 

 
 
 
 
 
 

II. Обобщение на резултатите 
 
 

Обобщените резултати от оценката на потребностите от развитие като политически лидери за 
всички участнички изглеждат по следния начин: 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Изграждане на 
отношения с 

партньори/конкуренти/ 
медии 

Изграждане на 
екип и 

вдъхновяване 

Планиране и 
бюджетиране  

 
Създаване на 

стабилност и ред 
  

Комуникиране 
на послания  

Привличане на хората за 
„съмишленици”  

Контрол и решаване 
на проблеми 

 

4 избора 

1 избор 

7 избора 

3 избора 

1 избор 

6 избора 6 избора 

Изграждане на визия и 
задаване на посока за 

развитие  

5 избора 



 

  

 
 
Изборите на приоритетни области за развитие е по-голям от броя на участничките в оценката, 

тъй като някои от тях са избирали повече от една сфера.  
 
От така очертаната картина може да се заключи, че са приоритетни уменията, които са насочени 

навън – към изграждане на добри отношения с медии и други външни играчи, и навътре – насочени 
към създаването на яснота за развитие и комуникирането на послания, независимо дали към 
настоящи или потенциални членове и симпатизанти. И двата вида умения могат да бъдат обобщени 
като комуникиране по въздействащ и оказващ устойчиво влияние начин. Не е изненадващо, че 
ключовите области на избор на дамите са именно тези, които най-често са асоциирани с лидерството 
и които позволяват най-бързо да бъде демонстриран лидерския потенциал на съответната 
активистка.  

 
 

1. Индивидуално ниво 
 

 
Име Приоритет  Други посочени аспекти Владеене 

на 
Английски 

език 

Допълнителни коментари 
(главно с отношение към коучинга като 

форма на развитие) 

Даниела 
Савеклиева – ГЕРБ, 
Благоевград 

Планиране и 
бюджетиране 

Контрол и Решаване на 
проблеми 

Слабо Добра способност за рефлексия, умерена 
амбиция, потребност от подобряване на 

уменията за взаимодействия с медии 

Мария Гиева – 
ГЕРБ, Раковски 

Комуникиране на 
послания 

Привличане на хората за 
съмишленици 

Слабо Притеснена, трудно се отваря за споделяне, 
без осъзнати и заявени потребности за 

бъдещо развитие, постигнатото до момента 
я удовлетворява 

Петя Генчева – 
ГЕРБ, София 

Комуникиране на 
послания 

Планиране и 
бюджетиране/ 

Изграждане на визия и 
задаване на посока за 

развитие 

Слабо Амбиция за евро депутат, необходимост от 
експертна подкрепа в комуникацията, добра 

рефлексия, откритост, способна да поема 
отговорност за развитието си 

Йонка Янакиева – 
ГЕРБ, Плевен 

Привличане на 
хората за 

съмишленици 

 Добро Амбиция за професионална кариера в 
политиката, към настоящия момент без 

голям опит, предстои й дълго отсъствие от 
страна от м. Март - обучение 

Милена Куртова-
Радева – БСП, 
Айтос 

Привличане на 
хората за 

съмишленици 

Изграждане на визия и 
задаване на посока за 

развитие 

Слабо Потребност да развие самочувствие и 
увереност на позицията общински съветник 

Светлана Маркова 
– БСП, София 

Контрол и 
решаване на 

проблеми 

Планиране и 
бюджетиране 

 

Не е 
проверено 

Отлична способност за саморефлексия, 
самата тя се обучава за коуч 

Мария Мичева – 
БСП, София 

Привличане на 
хората за 

съмишленици 

Изграждане на екип и 
вдъхновяване 

Не е 
проверено 

Неголяма амбиция, предпочита да бъде в 
изпълнителска позиция 

Мария Гуркова – 
БСП, София 

Комуникиране на 
послания 

 Слабо  Предпочита да бъде в изпълнителска 
позиция 

Даниела Везиева – 
ДБГ, Русе 

Изграждане на 
отношения с 

партньори/медии/
конкуренти 

 Слабо Защитна, трудно се отваря за себерефлексия, 
амбиция й е да бъде добър функционер на 

местно ниво 



 

  

Ива Йорданова – 
ДБГ, София 

Планиране и 
бюджетиране 

 Отлично Мотивирана, себерефлексивна, 
професионално посветена на политиката 

Калина Митева – 
Зелените, Варна 

Изграждане на 
отношения с 

партньори/медии/
конкуренти 

Комуникиране на 
послания 

Много 
добро 

С потенциал, добра комуникативност, 
себерефлексивност и мотивация за 

развитие, обвързана с политиката по-скоро 
по линия на кауза, а не толкова като 

призвание 

Цветелина 
Маринова – 
Зелените, София 

Комуникиране на 
послания 

Изграждане на 
отношения с 

партньори/медии/ 
конкуренти 

Отлично Симпатизант, без да е член на партия, силен 
интерес към темата за правата на жените 

Милена 
Мачканова – 
ВМРО, Пирдоп 

Изграждане на 
визия и задаване 

на посока за 
развитие 

Изграждане на екип и 
вдъхновяване 

Слабо В момента е по-скоро без ясна визия за 
развитието си, изгубила хъс, видя аспектите 

на Колелото като стратегия за изграждане на 
силна политическа сила на място 

Албена Палпурина 
– ДСБ, София 

Комуникиране на 
послания 

Привличане на хората за 
съмишленици 

Отлично С добър потенциал, на висока позиция в 
партията, необходимост да изработи 

самочувствие за отстояване на себе си в 
мъжкия свят на политиката 

Мюйессер Солак – 
НП Свобода и 
достойнство, 
София 

Контрол и 
решаване на 

проблеми 

Създаване на стабилност 
и ред 

 
Много 
добро  

Добра себерефлективност, висока позиция в 
партията, доброволно отдава контрола, 
заради емоционалност и демотивация 

Елена Николова – 
НДСВ, София 

Изграждане на 
екип и 

вдъхновяване 

Изграждане на визия и 
задаване на посока за 

развитие 

Много 
добро 

С висок потенциал, амбициозна, бързо учи, 
член на асоциация за развитие на лидерство 
и предприемачество, участвала в избори и с 

траен интерес в политиката 

Антоанета 
Божикова – 
Социалдемократи, 
София 

Изграждане на 
визия и задаване 

на посока за 
развитие 

 Много 
добро 

Балансирана, зряла, добра рефлексивност, 
способност да учи и да преодолява 

ограниченията си 

Васвие 
Мехмедова – ДПС, 
Пещера 

Изграждане на 
отношения с 

партньори/медии/
конкуренти 

Контрол и решаване на 
проблеми 

Слабо Предпочитание към изпълнителска, 
сътрудническа позиция 

Себахат Мехмед – 
ДПС, Черноочене 

Привличане на 
хората за 

съмишленици 

 Слабо Доказан местен лидер, без амбиции за 
участие на национално ниво, важна фигура 

на местно ниво 

Емне Осман – 
ДПС, Шумен 
 

Комуникиране на 
послания 

 Слабо Предпочитание към ангажиране с 
благотворителни дейности на местно ниво 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

III. Изводи и препоръки 
 
 

Изводите от проведените разговори могат да бъдат обобщени накратко по следния начин: 
 

 Независимо от натрупания в политиката опит (за някои от тях), участничките в програмата се 
чувстват недостатъчно уверени да се изявяват активно или на високи позиции. Липсва им 
специализираната подготовка за работа като професионални политици, както и ролеви 
модели, които да ги вдъхновяват и да им позволяват да намерят собствения си стил. За най-
младите е трудно да намерят начин да се утвърдят пред по-възрастните членове на 
партията, които най-често отказват да им гласуват доверие за по-отговорни задачи. 
Същевременно те вярват, че поради всеобщата политическа криза, трябва да бъде 
предоставена възможност именно на тях да направят промени и обновят „лицата” на 
партиите си. 
 

 За болшинството от тях е водеща темата за липсата на самочувствие и увереност при изява 
пред медии или в пряк дебат с опоненти или с мъже от същата политическа сила, но с по-
голям опит или властен стил на общуване. 

 

 Водещите им потребности от по-нататъшно развитие са свързани с: 
 

- подобряване на уменията за взаимодействие с медиите 
- подобряване на уменията за развиване на партньорства извън собствената политическа 

сила 
- натрупване на увереност и лично самочувствие на базата на собствени постижения, а не 

единствено поради членство към определена сила  или заради позиция в йерархията  
- изграждане на лична визия и стил на присъствие (уникален почерк), чрез който да бъдат 

разпознавани в местната общност или на национално ниво. В това отношение би им 
помогнало ученето от споделен от други личен опит  - от ПР/медийни експерти или от 
доказали се в политиката личности, независимо дали са мъже или жени т.е. налице е 
потребност от контакти с ролеви модели. 

 
 
 

Консултантът прави следните предложения и препоръки на базата на проведените разговори: 
 
1. Да бъдат контактнати фигури с опит в обществено-политическия живот, които биха желали 

да влязат в ролята на ментори за част от дамите – без значение дали са мъже или жени. Те 
трябва да имат готовност и желание да обсъждат и споделят опит на доброволни начала. 
Желателно е да са активни, както на местно, така и на национално ниво, тъй като самите 
участнички в програмата имат ангажираност на различно ниво и така подобна подкрепа ще 
може да бъде предоставена на повече от тях.  
 

След предоставянето на контактите на дамите, за които се прецени, че това би било най-
полезно, комуникацията и управлението на отношенията да бъде изцяло извън контрола и 
отговорността на Болкан Асист. Предложението е в този случай организацията да бъде единствено 
посредник на добра воля без да подсигурява инициативата финансово или по друг начин. 

 



 

  

 
 
2. Да се организират групови обучения или сесии за индивидуална подкрепа за участничките в 

програмата  
 
При определяне за коя участничка коя форма на развитие и тема биха били най-подходящи, 

консултантът отчете следните критерии: 
 

- Споделен интерес и предпочитания към дадена тема 
- Способност за рефлексия и индивидуален лидерски капацитет – от ключово значение за 

тези, които биха взели участие в коучинг процес 
- Лична мотивация и амбиция за политическа кариера – тези с траен интерес би следвало да 

имат възможността да бъдат подкрепени индивидуално чрез коучинг, тъй като това 
позволява най-бързо развиване на капацитет 

- Справедлива представеност на всички партии в отделните форми на развитие 
- Местоположение – поради лошото качество на интернет връзката, коучинг процес по Скайп 

би бил почти невъзможен (споделянето е на базата на двете проведени интервюта по 
Скайп). Желателно е коучингът да бъде проведен очи в очи, което прави дамите, живеещи в 
София по-подходящ избор. 

- Лично усещане на коуча с кои от дамите би могъл да работи качествено, поради добро 
междуличностно взаимодействие 

 
Предвид сравнително ограничените възможности на програмата, консултантът счита, че биха 

били удачни 2 форми на подкрепа в допълнение към основното обучение в група, което ще бъде 
реализирано от „Българско училище по политики” . Тези форми са: 

 

 тренинг със силна практическа насоченост в малка група – половин- или еднодневен, 
според финансовите и времеви ресурси 

 индивидуален коучинг 
 

Чрез първата форма е удачно да бъдат покрити две теми, които в най-голяма степен 
покриват предпочитанията и потребностите на участничките: 

 

 „Взаимодействие с медиите и изграждане на послания” – практически занимания с ПР 
експерт за развитие на умението да се формулира послание, изнася обръщение/реч, да се дава 
интервю или да се участва в дискусия по медиите 

 

 „Подобряване на уменията за изграждане на партньорства на местно ниво” – 
привличане на доброволци за участие в кампании, повишаване на активността на местни общности 
по всякакви въпроси, създаване на партньорства с организации или други важни играчи при 
провеждане на кампании за информиране/промяна и т.н. – най-общо темата би могла да бъде 
формулирана като „Развитие на общността от позицията на лидер на общността”. Подходящ 
обучител би бил експерт с познания като общност фасилитатор, консултант по управление на 
проекти в общността и др. 

 
Чрез втората форма на развитие – индивидуален коучинг – е най-подходящо да бъдат 

подкрепени дамите, които са на най-високи позиции или са млади, с траен интерес и амбиции в 
областта на политиката. 

 
 



 

  

 
 

Разпределение на участничките по теми и форми на подкрепа 
 
 

Взаимодействия с/пред 
медии и изграждане на 

послания 

Изграждане на партньорства, 
привличане на съмишленици и 
доброволци на ниво „общност” 

Коучинг Други 

 
1.Мария Гиева 

 

 
1.Васвие Мехмедова 

 
1. Мюйессер Солак 

 
1. Йонка Янакиева 

 
2.Милена Куртова – Радева 

 

 
2.Калина Митева 

 
2.Елена Николова 

 
2.Светлана Маркова 

 
3.Мария Гуркова 

 

 
3. Мария Мичева 

 

 
3. Антоанета Божикова 

 

 
4.Даниела Везиева 

 

 
4. Емне Осман 

 
4. Ива Йорданова 

 

 
5.Цветелина Маринова 

 

 
5. Милена Мачканова 

 
5. Петя Генчева 

 

 
6.Албена Палпурина 

 

 
6.Себахат Мехмед 

  

 
7.Даниела Савеклиева 

 

   

 
 
 

Дамите, включени в графата „Други”, попадат там, тъй като при тях ситуацията е по-различна. 
Едната от тях, Йонка Янакиева, ще отсъства задълго от страната и вероятно няма да може да се 
включи в дейности, различни от основното обучение през февруари. Втората дама, Светлана 
Маркова, изрази желание да се развива по-скоро като експерт, който след време развива лидери. 
Няма желание за изява на предни позиции. Тъй като самата тя е обучен коуч, за нея не би било 
толкова ценно да премине през коучинг процес. Консултантът предлага Светлана да има възможност 
да избере сама към коя от другите две групи да се присъедини. 

 
Дамите, предложени за индивидуален коучинг, следва да имат готовност да се ангажират в 

такъв процес. По-долу е описано какво представлява ангажиментът. Това е максималната бройка, 
която може да бъде включена. В случай на необходимост от редуциране, консултантът предлага 
фаворитите за коучинг, да бъдат Мюйессер Солак, Ива Йорданова и Петя Генчева. 

 
  
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

 IV. Коучинг процес 
 

1. Обща информация 

 
Коучинг програмата предлага възможност за работа на избрани участнички с индивидуален коуч 

за определен период от време с цел израстването им като лидери. 
 
Цели: 
 

 Да се идентифицират целите, ценностите, силните и слабите страни, талантите, бариерите и 
страховете за разгръщане на пълния потенциал    

 Да се изследват нови възможности за личностно израстване и развитие 

 Да се повиши себеосъзнатостта, което води до подобряване на личната ефективност и 
продуктивност 

 Да бъде открит собствения уникален лидерски стил и начините за положително повлияване на 
екипната ефективност 

 
Формат:  
 

 Поредица от коучинг сесии – максимум 5 на участничка 
 

 
Общата рамка включва: 

 

 Първоначална сесия – има за цел да идентифицира желаните резултати и фокуса на коучинг 

работата  

 Същинска работа по набелязаните теми – 3 сесии 

 Финална сесия  - има за цел да „затвори” процеса  

Всички сесии са продължителност 1 час и се провеждат лице в лице. Препоръчва се да се 
провеждат всяка седмица или на всеки две седмици. Договарят се в удобно за коуча и клиента 
време. По-голямата интензивност на провеждане (всяка седмица) е обусловена от отсъствието на 
самия коуч от страната. В случай, че програмата не изисква коучинг процесът да бъде приключен до 
месец май, интензивността би могла да бъде и веднъж на всеки две седмици с изключение на 
периода на отсъствие на коуча. 

 
Препоръчително е сесиите да се провеждат на спокойно и тихо място, без прозрачни стени. 

Коучът може да подсигури офис, отговарящ на тези условия. 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
2. Бюджет за изпълнение на коучинг програмата 

 
Предложените по-долу цени за провеждане на коучинг програма са преференциални и са 

съобразени с предварително проведените разговори и очаквания на Болкан Асист. 
 
 

 
Коучинг дейности 

 

 
Единична цена 

 
Цена за 5 сесии за 1 

участничка 

 
Цена за 5 сесии за 5 

участнички 

 
Подготовка на въпросник с 
входящи въпроси 
 

 
 

комплимент 

 
 

комплимент 

 
 

комплимент 

 
Обработка на отговорите 
 

 
комплимент 

 
комплимент 

 
комплимент 

 
Коучинг сесия 
 

 
50 лева 

 
250 лева 

 
1250 лв 

 
 

 Предложеният хонорар е еквивалентът на дневния консултантски хонорар, който беше 
обсъждан при първоначалните разговори. Общият брой от 25 сесии за 5 участнички, включително с 
подготовката и обработката на въпросниците, е равен на 6 дни консултантски ангажимент (4 сесии 
дневно е максималното натоварване). 
 
 Разбивката цена/сесия е предоставена с оглед евентуалната необходимост да бъде намален 
броят на участничките в коучинг процеса в случай, че бюджетът на програмата налага това. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 

3. Бюджет за изпълнението на оценката на потребностите от развитие на лидерски капацитет 

 
  Провеждането на оценката включва следните дейности: 
 
 

 
Дейност 

 

 
Продължителност 

 
Хонорар 

 
Разговор с експерт за идентифициране на ключовите 
области на политическо лидерство 
 

 
2 часа 

 
 
 
 
 
 
 

200 лв/ден 

 
Изготвяне на инструмент за оценка на базата на 
събраната информация (Колело на лидерството) 
 

 
2 часа 

 
Провеждане на 20 разговора за оценка на 
потребностите с продължителност между 1 ч и 1,30 ч 
 

 
сумарно 6 дни 

 
Прослушване на разговорите от диктофон и 
обобщение на резултатите 
 

 
1 ден 

 
Изготвяне на доклад с препоръки 
 

 
1 ден 

 
                                                                                        Общо: 
 

 
8, 5 дни 

 
1700 лв 

 

 
 
  Консултантът остава на разположение за обсъждане на доклада, по-нататъшните стъпки за 

действие и финансовата рамка. 
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I. Обща информация 

 
Коучинг програмата предложи възможност за работа на избрани участнички с индивидуален 

коуч за определен период от време с цел израстването им като лидери. 
 
Поставени цели: 
 

 Да се идентифицират целите, ценностите, силните и слабите страни, талантите, бариерите и 
страховете за разгръщане на пълния потенциал на всяка една участничка 

 Да се изследват нови възможности за личностно израстване и развитие 

 Да се повиши себеосъзнатостта, което води до подобряване на личната ефективност и 
продуктивност 

 Да бъде открит собствения уникален лидерски стил и начините за положително повлияване на 
екипната ефективност  - за тези от тях, за които работата в екип е работната им сиутация 

 
Формат:  
 

 Поредица от коучинг сесии –  5 сесии за всяка участничка 
 

 
Общата рамка включваше: 

 

 Първоначална сесия – имаше за цел да идентифицира желаните резултати и фокуса на коучинг 

работата  

 Същинска работа по набелязаните теми – 3 сесии 

 Финална сесия  - имаше за цел да „затвори” процеса  

Всички сесии бяха с продължителност 1 час и се проведоха лице в лице със средна интенвизност 
два пъти месечно. Поради ангажираност на някои от дамите с предизборната кампания за 
евродепутати и отсъствието от страната на коуча, процесът имаше по-дълга продължителност от 
очакваното.  

 
 

Информация за участничките: 
 

В коучинг процеса участие взеха 5 дами, представителки на различни политически сили:  
 
Петя Генчева – ГЕРБ, София 
Ива Йорданова – ДБГ, София 
Цветелина Маринова – Зелените, София 
Елена Николова – НДСВ, София 
Антоанета Божикова – Социалдемократи, София 
 
Поради липса на реакция на отправената й покана за участие, в коучинг процеса не взе участие 

Мюйессер Солак – НП Свобода и достойнство, София. 
 



 

  

 

II. Впечатления по цялостния процес 
 
Индивидуалният коучинг процес протече гладко за всяка една от дамите. Всички те показаха 

силна мотивация и отговорно отношение. 
 
Участничките си поставиха в началото на срещите ни лични цели, които искат да видят 

реализирани в рамките на 6 месеца от началото на коучинга. Идентифицирането на личните цели беше 
направено чрез въпросник, попълнен от всяка дама.  

 
Поставените индивидуални цели съвпаднаха с първите три цели на самата инициатива, 

заложени предварително и описани по-горе. Поради минималния брой сесии, чрез които може да се 
постигне устойчива индивидуална промяна, не беше отделено време за работа върху последната цел – 
изграждане на индивидуален лидерски стил – задача, за която стана ясно, че изисква по-
продължителна ангажираност в коучинг процес от страна на участничките. Конкретните индивидуални 
цели няма да бъдат коментирани в този отчет, заради спазването на правилото за конфиденциалност на 
срещите. 

 
 В края на коучинга всяка от дамите отговори на въпросник, различен от първия, чрез който 
имаше възможност да рефлектира върху постигнатото и да даде обратна връзка за качеството на 
коучинг процеса като елемент от програмата „Повече жени в европейската политика – повече жени 
през 2014”. Обратните връзки са приложени като част от този отчет. Коучът смята, че те най-добре 
представят постигнатия резултат за всяка една от участничките. 
 
 Цялостната оценка на коучинг елемента като част от програмата за развитие е изключително 
висока. Участничките смятат, че той им е бил полезен в голяма или изключително голяма степен за 
развиването на ново разбиране за себе си и за избор на по-нататъшна житейска посока. Отново поради 
спазване на конфиденциалност /неразкриване на цели, теми, лични или професионални приоритети и 
т.н./, коучът смята, че най-добра представа за преживяването на процеса за всяка от участничките може 
да се получи от техните обратни връзки. Дамите са уведомени за това и са дали съгласието си 
коментарите им да бъдат предоставени на трети лица. 
 
 Коучът остава на разположение за уточняващи коментари след запознаване на „Болкан Асист“ с 
този отчет и приложените обратни връзки от участничките. 

 
 
 

Въпроси за лична рефлексия 
 
1. Кои са успехите и постиженията от съвместната ни работа, с които най-много се 
гордееш? 

Цветелина 

Мисля, че открих много отговори на въпросите, които ме вълнуват. 
Въпросите придобиха ясни очертания и вследствие пътят към 

отговорите е по-ясен. 
Научих се да систематизирам и схематизирам проблемите, които ме 

вълнуват. 



 

  

Открих кое всъщност е най-същественото за мен, доколко съм успяла 

да го постигна и от какво още имам нужда и къде трябва да работя. 
 

 
2. Какви неуспехи или разочарования преживя и какво научи от тях? Как ще се възползваш 
от този урок за вбъдеще? 
 
Успях да очертая лицето/фигурата на страха и се изненадах, от това как изглежда той. 
Разочарованието е, че все още не съм го преодоляла и ми е трудно да намеря пътя за 
преодоляването му. 
За вбъдеще ще ползвам съвета на моя коуч как да управлям страха си. 
 
 
3. В кои области в най-голяма степен видя себе си да израстваш и развиваш? 

 

Мисля, че успях да видя себе си отстрани. Научих много за това 
каква е моята природа, как искам да вложа потенциала и знанията 

си. Придобих познание, което ме прави да бъда по-наясно със себе 
си. 
 

 

4. Какво все още ти липсва? Каква е следващата ти стъпка? 
 
Трябва да поработя над това да вложа придобитото познание в действие. Да се 
възползвам от него в максимална степен. Волята и мотивацията играят важна роля тук. 
 
 
 
5. Как ще поддържаш този процес на учене и израстване жив и за вбъдеще? 
 
Планувам занапред при всяка трудна ситуация да се връщам към нашите разговори и 
малки „открития”, към уроците,които научих и прилагайки ги, да намеря  ключа към 
обясняването и разрешаването на ситуацията. 
Продължавам и с четенето, което също дава много мъдро познание. 
 
 
6. Връщайки се към нашето коучинг партньорство, какво проработи добре? 
 
Много стабилна връзка на доверие с коуча; добрите умения на коуча да зададе правилните 
въпроси, да открие „болното” място и да накара клиента да намери сили в себе си, за да си 
помогне и открие „лекарството”. 
Добра стратегия бе и с писането на „домашни”- това носи много яснота на клиента. 
 
 
7. Какво не проработи добре за теб и ти се е искало да бъде по различен начин? 
 



 

  

Трудно е да намеря нещо, което да не е проработило. Може би ми се иска да имаше повече 
предизвикателства, при решаването на които още по-ярко да черпя познание за себе си. 
 

8. Какво още искаш да споделиш, за да чувстваш процеса завършен за теб? 
Мисля, че е добра идея да се среща с моя коуч след един по-продължителен период от време 
(6м., година може би) и заедно да направим равносметка дали бяхме на прав път и докъде ме 
отведе той. 
 

Оценка на коучинга 
За мен е много ценно да получа твоята обратна връзка за начина, по който работих 

за изграждането на нашия коучинг съюз и за постигането на твоите цели. Тя ще ми помогне 
да бъда по-ефективна за вбъдеще като коуч. 

 

1. Какво е коучингът за теб? 

Срещи със себе си опосредени от един много доверен човек, професионалист и добър 

слушател. 

 

2. Какви опасения имаше за коучинга преди да започнем и какво мислиш сега? 

Опасение-не, но може би малко притеснение да не се окаже нещо неподходящо за мен. 

Сега- смятам, че е добре всеки човек да си уреди такива срещи със себе си (коучинг). Това 

наистина дава много яснота, мъдрост кой си и какво можеш да постигнеш. Биха могли да се 

избегнаат редица разочарования от собствени неуспехи. 

 

4. Каква цялостна оценка би дала на полезността на коучинга за теб? Моля, избери 

измежду възможностите по-долу. 

 

0 – въобще не         1- в много малка степен       2 – в малка степен     3 – в умерена степен    

4 – в голяма степен       5- в изключително голяма степен 

 

 

5. Кои са ключовите елементи/аспекти, които допринесоха за оценката ти по-горе? 
Не поставих оценка в изключително голяма степен, защото смятам, че коучингът трябва да 
е един непрекъснат процес,  а не няколко срещи, ограничени по брой.  Срещите може да са 
на големи интервали, но следва да формират един процес на себепознание, който не може 
да е само за определен период. 
6. Би ли препоръчала коучинг на други хора?        ДА              НЕ 
Ктегорично да. 
7. По какво причина? 



 

  

Яснотата,която дава този процес за значимите за всеки един човек моменти, прави хората 
по удовлетворени, уверени и сигурни във взаимоотношенията им с останалите. 
8. Какво е личното ти преживяване да бъдеш коучвана от мен? 
Гергана бе най-подходящият коуч за мен. Много бързо, лесно и безболезнено успя да 
намери правилния подход към мен и да ме накара да споделям съкровени чувства, емоции, 
моменти. Паралелно с това за кратко време  насочи процеса именно към основните  
проблеми и показа начина, по който се търсят решения. 
 
 
9. Имам ли твоето разрешение да използвам казаното от теб като препоръка в контактите 
си с потенциални клиенти, без цитиране на име?    ДА       НЕ 
 
10. Имам ли твоето разрешение в случай на интерес от страна на потенциален клиент да 
предоставя твоя контактна информация за устна препоръка?    ДА       НЕ 
 
 
Накрая бих искала да изкажа благодарността си към Гергана и да уверя, че с нея коучингът бе 
намиране на себепознанието по интересен, вълнуващ и дори леко приключенски начин.  Тя е 
страхотен приятел и отличен професионалист. 
 
 

Въпроси за лична рефлексия 
 
1. Кои са успехите и постиженията от съвместната ни работа, с които най-много се 
гордееш? 

Елена 
Като цяло съм впечатлена от мантрата „съм-имам-правя“ и се гордея, че все повече я 
използвам в живота си. Радвам се, че успях да разговарям свободно за чувствата си и да не се 
страхувам да разкривам слабостите си.Радвам се, че стигнах до тук- че имах възможността да 
участвам в тази програма и се чувствам горда, че бях сред избраните да имат индивидуална 
програма с коучинг. Постижение за мен е да припозная толкова ценности, които харесвам у 
другите хора – и че в крайна сметка ценностите, които излезнаха са ценности, които ценя във 
всеки. 

 
2. Какви неуспехи или разочарования преживя и какво научи от тях? Как ще се възползваш 
от този урок за вбъдеще? 
 
Аз от коучинга нямам разочарования, защото всичко беше отражение на моя собствен живот. 
Нямах и очаквания, за да бъда разочарована, защото никога преди не бях правила нещо 
подобно. Разочарована съм, че сесиите бяха толкова малко... 
 
3. В кои области в най-голяма степен видя себе си да израстваш и развиваш? 

 



 

  

Най-вече може би се усещам по-израстнала в това, че съм по-спокойна. Приемам по по-
различен начин света, хората и нещата, които се случват около мен. Струва ми се, че съм 
развила вътрешните си качества и ценности, както и вярата в собствените ми способности. 
 

4. Какво все още ти липсва? Каква е следващата ти стъпка? 
 
Липсва ми постоянство. Това да се превърна в собствен коучинг на живота си. Следващата ми 
стъпка е да завърша образованието си, след това...само Господ знае. Но мисля да се 
съсредоточа върху нов език и бизнеса, който искам да започна. 
 
 
5. Как ще поддържаш този процес на учене и израстване жив и за вбъдеще? 
 
Вчера говорихме-ще тренирам. Дано това не остане само пожелание, но ще се опитам да 
експерементирам, когато срещна тежка ситуация. Например, да влизам в роли, да поглеждам 
нещата от друг ъгъл, отгоре, отстрани, ще пиша за нещата, които ме вълнуват...ще гледам 
тотема си. 
 
 
6. Връщайки се към нашето коучинг партньорство, какво проработи добре? 
 
Това, че Гери слушаше. Винаги съм се чудила, защо хората ходят на психолог, дори и когато 
нямат някакви спефицични проблеми. Истината е човек иска да бъде истински изслушан, да 
излее, какво му е на душа. Много често отговорите се крият в нас самите и Гери ми помогна с 
това да открия „скритото си съкровище“. Това, че ме окуражаваше и подкрепяше също изигра 
своята роля. 
 
7. Какво не проработи добре за теб и ти се е искало да бъде по различен начин? 
 
Струва ми се, че сесиите бяха твърде малко, а може би първите няколко бяха хаотични, докато 
се ориентираме. 
8. Какво още искаш да споделиш, за да чувстваш процеса завършен за теб? 
Трябва да записвам нещата, за да не ги забравям.... 

 
Оценка на коучинга 

 

За мен е много ценно да получа твоята обратна връзка за начина, по който работих 
за изграждането на нашия коучинг съюз и за постигането на твоите цели. Тя ще ми помогне 
да бъда по-ефективна за вбъдеще като коуч. 

 

1. Какво е коучингът за теб? 

 



 

  

Процес на преоткриване, на осъзнаване, процес в който излизаш от комфорната си зона, 

рискуваш, поглеждаш ситуацията от друг ъгъл... 

 

2. Какви опасения имаше за коучинга преди да започнем и какво мислиш сега? 

 

Нямах. Мислих си, че е някакъв тип психологично упражение, като психолог. Сега може би 

повече го виждам като учение. 

 

4. Каква цялостна оценка би дала на полезността на коучинга за теб? Моля, избери 

измежду възможностите по-долу. 

 

0 – въобще не         1- в много малка степен       2 – в малка степен     3 – в умерена степен    

4 – в голяма степен       5- в изключително голяма степен 

 

5! 

 
5. Кои са ключовите елементи/аспекти, които допринесоха за оценката ти по-горе? 
Интересните сесии – резултатите. 
6. Би ли препоръчала коучинг на други хора?        ДА              НЕ 
Да. Вече го направих! 
7. По какво причина? 
Поради начина по който се чувствам след всяка сесия – по-силна, изпълнена с вяра, 
способна  на всичко, свободна. 
8. Какво е личното ти преживяване да бъдеш коучвана от мен? 
Всичко, което казвам е лично. Нямам думи да го опиша... 
 
9. Имам ли твоето разрешение да използвам казаното от теб като препоръка в контактите 
си с потенциални клиенти, без цитиране на име?    ДА       НЕ 
Да, разбира се. Ако искаш и цитирай име  
10. Имам ли твоето разрешение в случай на интерес от страна на потенциален клиент да 
предоставя твоя контактна информация за устна препоръка?    ДА       НЕ 
Да, разбира се! 
 
 

Въпроси за лична рефлексия 
1. Кои са успехите и постиженията от съвместната ни работа, с които най-много се 
гордееш? 

Петя 



 

  

Придобих увереност, придобих умение да се свързвам със себе си, 

което ми помага да намеря правилниата посока за моя живот. Научих 
се да вярвам в себе си. Разбрах, че е важно да давам обещания само 

за тези неща, които мога да изпъля. Научих, че изказвайки 

благодарност, изпълвайки цялото си същество с любов постигам 
състояние на духа в което се чуствам щастлива. Научих, че аз съм 

любовта която прави хората щастливи.   
 
2. Какви неуспехи или разочарования преживя и какво научи от тях? Как ще се възползваш 
от този урок за в бъдеще? 
 

Очаквайки нещо от някого има голяма вероятност да не получиш 
това което очакваш. Научих се да нямам очаквания! 
 
3. В кои области в най-голяма степен видя себе си да израстваш и развиваш? 

 

Открих, че нищо не е черно и бяло и всеки от нас вижда света в 
различни краски. Гери успя да ме насочи към това да открия и да се 

свържа с моята същност, която знае защо съм на тази земя, защо 
живея този живот, кое е добре за мен и кое не. Времето на коучинга 

бе кратко, но постави основите за една по задълбочена работа върху 
това да отговоря на въпроса, кой съм аз и каква е моята мисия в този 

живот. 
 

4. Какво все още ти липсва? Каква е следващата ти стъпка? 
 

Липсва ми професионална реализация, която би ми позволила да 
правя неща не само за собствено благо, а за благото на човечеството.   
 
5. Как ще поддържаш този процес на учене и израстване жив и за вбъдеще? 
 

Всеки ден аз правя практики, които ми помагат да се свързвам със 

себе си. Тези пректики ми помагат да снема напрежението на деня и 
да възстановя сили и енергия за да приемем нещатата и хората 

такива каквито са. Смятам, че човек учи всеки ден и всеки човек 
влязъл в живота ни носи послание за нас и ние би било добре да сме 

с отворени сетива за да разчетем посланията. Човек цял живот се учи 
и това е прекрасно, защото знанието и желанието за знание ни прави 

изследователи със хъс за приключения и нови открития! 
 
6. Връщайки се към нашето коучинг партньорство, какво проработи добре? 
 

Най – добре според мен проработи това, че успях да си повярвам. 
ВЯРА В СЕБЕ СИ! 

Практиките които аз правя сама и тези които Гери приложи в 
коучинга до голяма степен се допълваха, което бе свързано и с 



 

  

положителни изживявания и постави стабилни основи на това ДА 

БЪДА ПО УВЕРЕНА И| ДА ВЯРВАМ В СЕБЕ СИ! 
Разбрах, че изключително важно да БЛАГОДАРИМ с цялото си сърце, 

когато правим това се случват чудеса. 
 
7. Какво не проработи добре за теб и ти се е искало да бъде по различен начин? 
 

Няма такова. Коучинга за всеки един човек според мен е строго 
индивидуален и отговорите на всички въпроси които имаме са в нас, 

Гери успя да ми помогне да извадя онези части от мен които не 
разбирах.  
 
8. Какво още искаш да споделиш, за да чувстваш процеса завършен за теб? 

Времето преминато между коуч срещите бе изпълнено с активна 

работа, защото във всеки час  активна работа с Гери (тя ми помагаше 
да намеря отговори), след това имах седмица пълна с анализи и 

намирах отговорите на въпросите, които съм си задавала, сякаш 
отговорите съм ги знаела и са били до мен, но не си ги виждала. 

Усещането е, че след всяка коуч сесия малко по – малко се намираш 
прогледнал.  
 

Оценка на коучинга 
За мен е много ценно да получа твоята обратна връзка за начина, по който работих за 

изграждането на нашия коучинг съюз и за постигането на твоите цели. Тя ще ми помогне да 
бъда по-ефективна за в бъдеще като коуч. 
1. Какво е коучингът за теб? 

Коучинга е методика, която в съчетание с добър коуч помага на 
човека да намери най-правилния житейски път, най- правилния 

начин да разбере живота си. Коучинга помага човек да разбере 
уроците които получава в живота си с осъзнатост и пълно разбиране, 

че всичко което се случва в нашия живот има причина да бъде 
такова какавото е. 
 

2. Какви опасения имаше за коучинга преди да започнем и какво мислиш сега? 

Смятах го за нещо доста абстрактно и честно да си призная леко бях 

скептично настроена. 
4. Каква цялостна оценка би дала на полезността на коучинга за теб? Моля, избери 

измежду възможностите по-долу. 

5- в изключително голяма степен 
 

5. Кои са ключовите елементи/аспекти, които допринесоха за оценката ти по-горе? 



 

  

Гери Дженкова е изключителен професионалист, тя знае какво прави 

и го прави много умело. Човек може да и има пълно доверие и това 
го разбира още на първата среща със нея. Ключовите аспекти са: 

- професионализъм; 

- отлична подготовка, знания и умения, които Гери Дженкова умело 
прилага и то с индивидуален подход; 

- конфиденциалност; 
- прецизност; 

- търпение и вяра. 
 
6. Би ли препоръчала коучинг на други хора?        ДА              
7. По какво причина? 

Човек търси себе си когато е осъзнат, иска да разбере отговорите на 

въпроси които го интригуват и смятам, че коучинга би помогнал на 
тези хора да намерят отговорите на всички важни въпроси за тях и 

техния свят. 
 
8. Какво е личното ти преживяване да бъдеш коучвана от мен? 

Коучинга с Гери Дженкова е приказно приключение в което 
коучувания има уникалния шанс да разбере, че е уникален и много 

сециален в постановката наречена ЖИВОТ. Изключителен 
професионалист, тиха и спокойна с нежност на жена Гери ни помага 

да намерим себе си в лабиринта от наши и чужди желания в 
лабиринта от наши и чужди очаквания за това, което трябва или не 

трябва да сме.  
 

9. Имам ли твоето разрешение да използвам казаното от теб като 

препоръка в контактите си с потенциални клиенти, без цитиране на 

име?    ДА        
10. Имам ли твоето разрешение в случай на интерес от страна на 

потенциален клиент да предоставя твоя контактна информация за 
устна препоръка?    ДА       

 

Въпроси за лична рефлексия 
 
1. Кои са успехите и постиженията от съвместната ни работа, с които най-много се 
гордееш? 

Антоанета 
На първо място, че си дадох ясно сметка, че имам доста неща да работя над себе си, 
че не всичко е черно и бяло, а понякога има и други цветове, които трябва да видиш. 
Научих се да слушам, но и наистина да разбирам гледната точка на събеседника ми, 
да разбирам и уважавам неговото мнение, да видя че моята истина може да не бъде 
и неговата такава. 
Разбрах, че за да бъда пълноценен човек трябва да държа на себе си и да се грижа за 
мен. Да поставям себе си над другите и че не можеш да получиш всичко на всяка 
цена. 



 

  

 
2. Какви неуспехи или разочарования преживя и какво научи от тях? Как ще се възползваш 
от този урок за вбъдеще? 
 
Разбрах, че колкото и да смятам че нямам проблеми с различните хора – като религия, цвят 
на кожата или произход – се усещам как на подсъзнателно ниво все още лепя етикети и се 
дистанцирам от хората, които не са от моята кръвна група. 
 
3. В кои области в най-голяма степен видя себе си да израстваш и развиваш? 
 

Научих се да общувам и да разбирам хората, а това е доста голяма част от моята работа.  

 

4. Какво все още ти липсва? Каква е следващата ти стъпка? 
 
Може би доста неща – но на първо време ще се старая да не поставям хората в категории и 
да се дистанцирам от тях. 
 
5. Как ще поддържаш този процес на учене и израстване жив и за вбъдеще? 
 
Като продължа да се самоанализирам, да слушам гласа на моето вътрешно Аз , да си 
отглеждам детето в себе си и те да ме водят в . 
 
6. Връщайки се към нашето коучинг партньорство, какво проработи добре? 
 
Ами различните ситуации, в които ме постави – най- вече когато ме накара да стъпя в 
обувките на другата страна, което също много ме разтърси. Имаше доста моменти, когато 
бях зациклила в моите неща, но ти намираше начин да ме изкараш от моя водовъртеж  и да 
видя, че има светлина в края на тунела. 
 
7. Какво не проработи добре за теб и ти се е искало да бъде по различен начин? 
 
Ами като се замисля нямаше такова нещо. Аз не мисля за миналото, смятам че нещо е 
станало по определен начин, защото така е трябвало да се случи. За мен думата ако или 
може би не съществува. 
 
8. Какво още искаш да споделиш, за да чувстваш процеса завършен за теб? 
Като върна лентата назад мисля, че всяка една наша среща беше като бягство от реалността и 
среща с моите страхове и вътрешни желания, които в нормалния свят няма как да ги 
споделиш. Аз след всяка сесия си тръгвах по-лека и феерична, все едно ми падаше по едно 
бреме, че споделения товар е половин товар, така че това беше едно хубаво начало да свалям 
няколко куфара от гърба си и ще продължа и в бъдеще да го правя. 
Благодаря още веднъж и на «Болкан Асист» и на теб Гери за преживяването – беше едно 
много хубаво и неочаквано пътуване. 
 

Оценка на коучинга 
 



 

  

За мен е много ценно да получа твоята обратна връзка за начина, по който работих 
за изграждането на нашия коучинг съюз и за постигането на твоите цели. Тя ще ми помогне 
да бъда по-ефективна за вбъдеще като коуч. 

 

1. Какво е коучингът за теб? 

Опознаване и откриване на нови силни и слаби страни  

 

2. Какви опасения имаше за коучинга преди да започнем и какво мислиш сега? 

Беше нещо непознато – смятах че може би нищо няма да науча, понеже си живеех с една 

мислъл, че всичко знам и не е кой знае какво, но сбърках. 

 

4. Каква цялостна оценка би дала на полезността на коучинга за теб? Моля, избери 

измежду възможностите по-долу. 

 

5- в изключително голяма степен 

 
5. Кои са ключовите елементи/аспекти, които допринесоха за оценката ти по-горе? 
Ами цялото преживяване – всичко , което преживях, но все пак смятам че всеки човек е 
различен и го усеща по различен начин. Но ако не се отпуснеш в такава статична среда – 
незнам къде другаде ще имаш подобна възможност и смятам че трябва да се ползва 
времето доста разумно. 
6. Би ли препоръчала коучинг на други хора?        ДА , вече го правя. 
7. По какво причина? 
Ами то не може да се опише с думи, а трябва да се усети и да се преживее. 
 
8. Какво е личното ти преживяване да бъдеш коучвана от мен? 
Много хубави емоции, които ще запазя. 
9. Имам ли твоето разрешение да използвам казаното от теб като препоръка в контактите 
си с потенциални клиенти, без цитиране на име?    ДА , няма проблем. 
 
10. Имам ли твоето разрешение в случай на интерес от страна на потенциален клиент да 
предоставя твоя контактна информация за устна препоръка?    ДА 
 
 



1 
 

                      

            
 
 
 

Управленски умения – програма за жени-политически лидери 
10 – 14 февруари 2014 

 

Обобщение на резултатите от обучението 
 

 Обучението “Управленски умения за жени-политически лидери” беше насочено към 20 жени-
представители на три парламентарни и осем извънпарламентарни политически партии. Концепцията на 
обучението включваше практически аспекти при изграждане на политики, анализ на публични политики, 
както и развитие на лидерски умения и ефективно управление. Тематично програмата беше насочена към 
лекции по основи в политологията, теория на политическите партии, както и  национални и европейски 
политики. В условията на мултиполитическа среда, обучението събра разнообразна група от 
индивидуалности с различни политически мироглед и различно регионално представителство, които да 
дискутират по важни политически, икономически и социални казуси от национално и европейско 
значение. 
 Програмата беше с продължителност 5 дни. Изградена беше по методологията “Интензивно 
обучение за възрастни”. Лектори бяха уважавани университетски преподаватели и експерти. Създаде  се 
динамична, интерактивна учебна среда. Презентаторите и модераторите в малки групи използваха 
разнообразни техники и умело проектирани практически дейности за насърчаване на инициативността на 
участниците и за засилване на дебата. Семинарните сесии включваха индивидуални презентации, работа в 
две малки, практически казуси, симулации, формални дебати и открити дискусии. 
  

Подготовка на обучението 
 

 Обучението се проведе между 10 и 14 февруари 2014 в хотел “Форум”, София. Основната му цел 
беше да запознае участниците с техниките за развитие на демокрацията на национално равнище, както и 
да представи критериите за демократични политики и прозрачен изборен процес, прозрачност при 
управлението на политическите партии и държавните институции, както и да акцентира върху основните 
европейски ценности, равенството между половете, основните принципи и правила и новите институции 
след Лисабонския договор, настоящите предизвикателства пред Европейския съюз и значението на 
предстоящите европейски избори.  На ниво умения целта беше да се упражнят групово вземане на 
решения, дебати, решаване на конфликти и водене на преговори, комуникационни умения, работа с 
медии, участие в предавания, работа с политически документи и анализ на статистическа и социологическа 
информация. 

Преди началото на курса екипът Училището за политика “Димитър Паница” подготви програмата за 
обучението, идентифицира и покани лектори с опит в европейската и българската политика, които като 
профил съчетават теоретични и практически знания. Бяха поканени едни от най-уважаваните специалисти 
в страната – университетски преподаватели и експерти в администрацията. Те подготвиха текстове, които 
влязоха в  наръчник с материали за участниците в програмата. Екипът на училището с помощта на 
лекторите и модераторите подготви  практическите казуси, които следваха лекциите и чиято цел беше да 
затвърди дадените в презентациите знания и да изгради система от практически умения. 

Също така екипът на училището избра и покани двама модератори – Ренета Венева и Марияна 
Георгиева, които през целия курс подпомагаха работата участниците в малки групи.  

Участничките бяха разделени в две групи по десет човека, като групите отговаряха на поредица 
критерии. В тях имаше баланс на политическото представителство – при наличие на повече от един 
участник от една партия, те биваха разделени в отделните групи, търсеше се баланс  между 
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парламентарните и извънпарламентарните партии, както и географски баланс между столицата и 
провинцията. 

 

Протичане на обучението  
  
 На 10 февруари проектът „Повече жени в европейската политика, повече жени през 2014” и 
програмата на обучението бяха представени от изпълнителния директор на „Болкан Асист” Славея 
Христова и д-р Ирина Алексиева, изпълнителен директор на Българското училище за политика „Димитър 
Паница”. След това участничките бяха разделени на две групи по 10 човека и започнаха процес по 
формиране на групите, в които работиха в целия курс. Това позволи на обучаемите да опознаят нови хора и 
да упражнят умения за работа в екип. Въвеждащата лекция на тема „Политици и граждани” беше 
представена от проф. Антоний Тодоров, политолог от Нов български университет. Акцент в презентацията 
му бяха механизмите на функциониране и финансиране на политическите партии, както и механизмите за 
контрол на прозрачността на партийния процес от страна на гражданското общество.  
 Вторият ден на програмата започна с панел за изборите и избирателните практики по света и у нас. 
Димитър Димитров, който преподава темата в Софийския университет „Св. Климент Охридски” направи 
паралел между българската и европейските системи и специално акцентира върху законодателните норми, 
насърчаващи равното парламентарно представителство на двата пола. В малките групи участниците 
разгледаха положителните и отрицателните страни при евентуалното въвеждане на смесена избирателна 
система у нас. Следващата тема в програмата беше посветена на общественото мнение и неговото 
измерване. Доц. Боряна Димитрова, която е управляващ съдружник на „Алфа Рисърч”, даде практически 
съвети как се четат социологически проучвания. След това участниците сами трябваше да прочетат 
таблиците от последното изследване на агенцията за нагласите на избирателите за предстоящите 
евроизбори и групово да решат какви таргет групи ще изберат за кампанията си при предварително 
зададен профил на партия. Денят завърши със кръгла маса, на която се обсъдиха бариерите за влизането 
на повече жени в политиката. Участници в джендър дискусията бяха Геновева Тишева от Центъра за 
джендър изследвания, Татяна Кметова от Центъра за изследвания и политики за жените и Станимира 
Хаджимитова от Българския фонд за жените. 
 Третият ден продължи с панел, посветен на публичното говорене и убеждаващата комуникация. 
Проф. Иванка Мавродиева, която е преподавател по реторика в СУ „Св. Климент Охридски”, представи 
успешни модели за политическо говорене, както и даде практически съвети за изнасянето на реч. Задачата 
след лекцията беше всяка от участничките да напише и изнесе 3-минутна реч. Денят продължи с лекции на 
европейска тематика. Първо проф. Ингрид Шикова, експерт с дългогодишен опит в европейските 
институции, представи механизмите за правене на политика в Европа, а в малки групи участниците писаха 
обосновано становище на национален парламент по проектодиректива на ЕС.  Лекцията след това беше с 
акцент европейските политически семейства. Представи я политологът Владимир Шопов. 
 Предпоследният ден на програмата започна с две презентации - за бюджетът на ЕС, представен от 
директорът на дирекция „Икономическа и финансова политика” Маринела Петрова, и за приоритетите на 
България в сферата на еврофондовете за новия програмен период 2014-2020, представени от Милица 
Йорданова, съветник на вицепремиера и министър на правосъдието. В този модул участничките упражниха 
умение за групово взимане на решение по гореща за страната тема – те трябваше да изработят съвместно 
мерки за интеграция на бежанци от Сирия. Следобедът беше с акцент предстоящите избори за 
евродепутати. Дългогодишният журналист и директор на „Промедиа” Петко Георгиев сравни спецификите 
на предизборни кампании за национален и европейски парламент и даде много практически съвети за 
изграждане на кампания и композиране на послания. След това всяка малка група трябваше да работи по 
акценти и комуникационни канали в своя кампания  според зададен предварително профил на партия. 
 В последния ден акцентът в програмата беше работа с медии. Водещият от Дарик радио Кирил 
Вълчев обясни спецификата на радиодебата и направи симулация на радиопредаване на тема „За и 
против домашното обучение”. На 14 февруари, веднага след края на програмата за деня, участниците 
получиха сертификати за изкараното  обучение, на специална церемония, на която присъстваха депутати 
от националния и европейския парламент, както и от представители на всички 11 партии, включени в 
програмата. 
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Програма 
 
10 февруари 2014 / понеделник 

 
14:30– 14:45 Откриване на курса, представяне на проекта и на програмата на курса 

Славея Христова, изпълнителен директор, заместник-председател на Управителния 
съвет, Болкан асист 
Д-р Ирина Алексиева, изпълнителен директор на Българското училище за политика 
„Димитър Паница” 
 

14:45 – 15:15   Провеждане на входен тест 
 
15:15 – 15:30  Кафе пауза 
 
15:30 – 16:30  Работа по групи 

Модераторски екип:  
Ренета Венева 
Марияна Георгиева 

 
16:30 – 16:45  Работа в голяма зала 
 
Панел 1  Политици и граждани 
   Модератор: Даниела Симеонова, програмен директор, Българско 

училище за политика „Димитър Паница“ 
 
16:45 – 17:15  Как функционират и се финансират партиите? Център – ляво –  
   дясно. Закон за политическите партии.  
   Проф. Антоний Тодоров, преподавател НБУ 
 
17:15 – 17:45  Въпроси и отговори 
 
11 февруари 2014 / вторник 

 
 
09:00 – 9:30 Избори и избирателни практики.  Законодателни норми, насърчаващи равното 

парламентарно представителство на двата пола. 
 Димитър Димитров, преподавател СУ „Климент Охридски“ 
 
9:30 – 10:00 Въпроси и отговори  
 
10:00– 11:00 Работа по групи – обучителна задача – групово решаване на проблем 
 
11:00 – 11:25 Представяне на работата по групи и обратна връзка 
 
11:25 – 11:45 Кафе-пауза 
 
11:45 – 12:15  Политика и обществено мнение. Как да четем 
   данните от социологически проучвания. 

Доц. Боряна Димитрова, управляващ съдружник „Алфа Рисърч“ 
 
12:15 – 12:45  Въпроси и отговори 
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12:45 – 14:00  Обяд 
 
14:00 – 15:30                Работа в малки групи– обучителна задача – четене на 

социологически данни 
   

15:30 – 15:55  Представяне на работата по групи и обратна връзка  
 
15:55 – 16:15 Кафе-пауза 
 
16:15 – 18:15  Жените в политиката – къде сме ние? - дискусия 

Модератор: Славея Христова, изпълнителен директор, заместник-председател на 
Управителния съвет, Болкан асист 
Геновева Тишева, Български център за джендър изследвания 
Таня Кметова, Център за изследвания и политики за жените 
Станимира Хаджимитова, Български фонд за жените 

 
12 февруари 2014 / сряда 

 
Панел 2   Публично говорене и убеждаваща комуникация 
   Модератор: Мартина Костова, програмен координатор, 

Българско училище за политика „Димитър Паница“ 
 
9:00 – 9:30   Успешни модели за политическо говорене. Как се пише 

 политическа реч 
  Проф. Иванка Мавродиева, преподавател СУ „Климент  Охридски“ 
 
9:30 – 10:00  Въпроси и отговори 
10:00 – 10:20  Кафе-пауза 
 
10:20 – 11:40  Работа в малки групи – обучителна задача – подготовка и  
   произнасяне на политическа реч 
 
11:40 – 12:00 Представяне на работата по групите  и обратна връзка 
 
Панел 3   Европа – настояще и бъдеще 
   Модератор: Даниела Симеонова, програмен директор, Българско 

училище за политика „Димитър Паница“ 
 
12:00 – 12:30 Политическият процес в ЕС или как се прави политика в Европа 
  Проф. д-р Ингрид Шикова, преподавател СУ „Климент Охридски“ 
 
12:30 – 13:00  Въпроси и отговори 
 
13:00 – 14:00  Обяд 
 
14:00 – 15:20  Работа в малки групи – обучителна задача – писане на     обосновано становище 
 
15:20 – 15:40  Представяне на работата по групи 
 
15:40 – 16:00  Кафе пауза 
 
16:00 – 16:30  Европейските политически семейства 
   Владимир Шопов 
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16:30 – 17:00  Въпроси и отговори 
 
13 февруари 2014 / четвъртък 

    
9:00 – 9:30  Бюджетът на Европейския съюз – цели и приоритети 
   Маринела Петрова, директор на дирекция „Икономическа и 

финансова политика“, Министерство на финансите 
 
9:30 – 10:00 Въпроси и отговори 
 
10:00 – 11:30  Работа в малки групи – обучителна задача – дърво на решенията 
    
11:30 – 11:45  Кафе пауза 
 
Панел 4  България в ЕС 
   Модератор: Мартина Костова, програмен координатор, 

Българско училище за политика „Димитър Паница“ 
 
11:45 – 12:15  Еврофондовете и новият програмен период. Какво договоря 

България до 2020 година?   
 Милица Йорданова, съветник по еврофондовете в кабинета на вицепремиера 

Зинаида Златанова 
  
12:15 - 12:45  Въпроси и отговори 
 
12:45 – 14:00  Обяд 
 
Панел 5  Европа и изборите 
    
14:00 – 14:30 Предизборните кампании – специфика на кампаниите за национални и 

европейски избори 
 Петко Георгиев, директор „Промедиа“ 
  
14:30 – 15:00  Въпроси и отговори 
 
15:00 – 16:15 Работа в малки групи – обучителна задача – подготовка на кампания 
 
16:15 – 16:30  Кафе-пауза 
 
16:30 – 17:00  Представяне на работата по групите и обратна връзка 
14 февруари 2014 / петък 

 
До 8:45 Закуска и освобождаване на стаите 
 
Панел 6 Политици и медии  

Модератор: Даниела Симеонова, програмен директор, Българско 
училище за политика „Димитър Паница“ 

 
8:45 – 9:15 Специфика на дебата по радиото  
 Кирил Вълчев, водещ, Дарик радио 
 
9:15  - 10:00 Работа в малки групи – обучителна задача - подготовка за радиодебат 
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10:00 – 10:25  Симулация на радиодебат  
 
10:25– 10:45  Обратна връзка 
 
10:45 – 11:00  Кафе-пауза   
 
11:00 – 12:00  Закриване на малките групи 
 Попълване на тестове 
 Екип от модератори 
 
12:00 – 12:30  Закриване на курса, заключителни думи от всички участници и 

попълване на анкетни карти за обратна връзка  
 

12:30 – 13:00  Връчване на сертификати от обучението 

 
 

Резултати тестове 
 

Българското училище за политика „Димитър Паница” работи по специално изработена за нуждите 
му система за мониторинг и оценка на обученията му. Затова в началото и в края на курса участниците 
попълниха тестове, които да измерят средното ниво на начално знание, както и напредъкът в темите, 
заложени в обучението. Системата работи при константно максимално присъствие на участниците по 
време на обучението. 

 

 
 

 Резултатите от тестовете показаха, че двадесетте дами, избрани за обучението, имат много високо 
ниво на познание в сферата на националните и европейските политики. Това вероятно се дължи на опита 
им на действащи политици, както и на една добра процедура за подбор на участниците. С високия входен 
резултат може да се обясни и нарастването от 11 % на верните отговори в крайния тест. Над 85% средно 
верни отговори показва отлично познаване на материала и много добро затвърждаване на знанията 
следствие на лекциите и практическите задачи. 
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Резултатите по групи въпроси показват следните тенденции. Съвсем разбираемо най-високо 
познание на входния тест участничките са показали по темата за политическите партии, функционирането 
им и начините на финансиране. Най-ниски резултати показват по темата за европейските политически 
семейства, което означава, че обучението правилно е било насочено повече към европейски теми с оглед 
на вероятното участие на част от дамите в листите на партиите си за предстоящите избори за 
представители в европейския парламент. Сравнително ниски са били познанията и в сферите на изборните 
системи, както и бюджета на ЕС. По втората тема е отбелязан и най-голям ръст в знанията – 20%. 
Резултатите показват, че по темите за европейските политически семейства и изборния кодекс могат да се 
направят допълнителни обучения. 
 
 

 
 
 

Обратна връзка от анкетните карти на участниците 
 

 Като елемент от системата за мониторинг и оценка участниците попълниха и подробни анонимни 
анкетни карти за обратна връзка относно цялостната организация на обучението – по програмата и 
логистиката на събитието, лекциите и казусите, екипът от лектори и модератори, както предоставените 
учебни материалите. Оценките са на база петобална система, при която 1 зачертават участниците, които са 
крайно несъгласни с посоченото твърдение, 2 – по-скоро несъгласни, 3 – нито съгласни, нито несъгласни, 4 
– по-скоро съгласни и 5 – напълно съгласни. Резултатите показват висока оценка на обучението: 
 
А. Курс 
 
1. Организация 
(а) Настаняването и условията в хотела са отлични: 

1/ 
 

2/ 

 
3 / 

 
4 / 5 

25% 
5 / 14 
70% 
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 (б) Учебните зали осигуряват прекрасни условия за работа: 

1 / 2 /  
 

3 / 
 

4 / 8 
40% 

5 / 12 
60% 

0

5

10

15

20

1 2 3 4 5

брой
отговорили

 
2. Учебен процес 
(а) Учебният процес е организиран безупречно: 

1/ 

 
2/ 3 / 1 

5% 
4 /8 
40% 

5 /11 
55% 

0

5

10

15

20

1 2 3 4 5

брой
отговорили

 
(б) Учебните материали са на много високо качество: 

1/ 2 / 3 /  

 
4 / 7 
35% 

5 / 13 
65% 

0

5

10

15

20

1 2 3 4 5

брой
отговорили

 
3. Теми: 
(а) Темите са крайно актуални: 

1/ 2/ 
 

3 /  

 
4 /3 
15% 

5 / 17 
85% 

0

5

10

15

20

1 2 3 4 5

брой

отговорили
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0
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20

1 2 3 4 5
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(б) Темите са особено важни за моята практика: 

1 2/ 

 
3/ 
 

4 /4 

20% 
5 / 16 
80% 

0

5

10

15

20

1 2 3 4 5

брой
отговорили

 
 
4. Преподаватели 
(а) Преподавателите са изключително компетентни в своята област: 

1/ 2 / 
 

3 / 
 

4 / 4 
20% 

5 / 16 
80% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(б) Преподаването има особено висока практическа полза за мен: 

1/ 2/ 
 

3 / 1 

5% 
4 /7 
35% 

5 / 12 
60% 

0

5

10
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брой
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0
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10
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брой

отговорили
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(в) Лекторите са майстори в умението да поднасят материала и да стимулират аудиторията 

1/ 2 /  
 

3 / 2 
10% 

4 / 9 
45% 

5 / 9 
45% 

0

5

10

15

20

1 2 3 4 5

брой
отговорили

 
 
 
5. Модератори 
(a) Модераторът съдейства за изработването и спазването на правилата за работа в малката група: 

1 2  
 

3 / 4 / 3 
15% 

5 / 17 
85% 

0

5

10

15

20

1 2 3 4 5

брой
отговорили

 
(б) Модераторът даде възможност на всички членове на групата да участват в работния процес: 

1/0 2/1 
5% 

3 /  4 /1 
5% 

5 / 18 
90% 

0

5

10

15

20

1 2 3 4 5

брой
отговорили

 
(в) Модераторът създаде условия, при които участниците сами да стигат до решения: 

1/ 2 / 1 
5% 

3 /  4 / 0 
 

5 / 19 
95% 

0

5

10

15

20

1 2 3 4 5

брой
отговорили

 
 
 (г) Модераторът създаде условия за конструктивна дискусия в групата: 

1/ 2 / 1 3 /  4 / 2 5 / 17 
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5% 10% 85% 
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Б. Форми на преподаване 
 

1. Лекция  

1/ 2/ 

 
3 / 1 
5% 

4 / 10 
50% 

5 / 8 
40% 
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2. Дискусия  
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3. Казус/Обучителна задача 

1/ 2/  
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4. Работа в малки групи 

1/ 2/ 
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5. Обобщаване на резултатите от малките групи 

1/ 2 /  3 / 1 
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7. Дебат – практическо упражнение 

1/ 2/ 
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 В анкетните карти за обратна връзка участничките дадоха и подробни оценки за модераторите и 
лекторите. Средните резултати са над 4 по петобалната система, което показва, че има висока 
удовлетвореност от обучението. 
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Проект "Повече жени в европейската политика - повече жени през 2014 г.", 
финансиран от  Програма „Основни права и гражданство” на ЕС (2007 – 2013 г.) 

 

 
Управленски умения – 

програма за обучение на жени-политически лидери 
 

ТЕСТ 1 
 
 
ИМЕ: 
 
 
1. В най-общ смисъл политиката е: 

(моля, посочете само един отговор) 

сфера на социални взаимодействия (дейности с публичен характер) между 
индивидите и групите, чрез които се осъществява, поддържа, съхранява 
целостта на обществото. 

1 

публичните институции в една държава 2 
взаимодействието между хора, които не се познават 3 
занимание за философи 4 
 
 
2. В „Политиката като призвание“ Макс Вебер казва, че три качества са решаващи за 
политиката: 

(моля, посочете само един отговор) 

себичност, инат, безотговорност 1 
властолюбие, мечтателност, лицемерие 2 
високо самочувствие, конфликтност, лидерство 3 
страст (привързаност към делото), чувство за отговорност, „верен поглед" 4 
 
3. Член 93, ал. 2 от Конституцията на Република България гласи: „За президент 
може да бъде избиран български гражданин по рождение, навършил 40 години, 
който отговаря на условията за избиране на народен представител и е живял 
последните пет години в страната.” Отбележете вярното от следните твърдения:  

    (моля, посочете само един отговор) 
Нормата регулира активното избирателно право  1 
Нормата регулира пасивното избирателно право 2 
Нормата регулира активното и пасивното избирателно право 3 
Нормата не регулира права 4 
 



4. Колко народни представители се избират в най-малките многомандатни 
избирателни райони у нас? 

    (моля, посочете само един отговор) 
2 1 
3 2 
4 3 
5 4 
 
5. На президентските избори през 2006 година кандидатите Първанов/Марин 
получиха на първи тур 64,05% от действителните гласове. Защо въпреки това се 
проведе втори тур? 

    (моля, посочете само един отговор) 

Недействителните гласове бяха повече от половината подадени гласове 1 
Гласувалите на първия тур бяха по-малко от половината регистрирани 
гласоподаватели 

2 

Така реши Конституционния съд по жалба на оставалите кандидати 3 
Втори тур се провежда винаги, когато кандидатите са повече от двама 4 
 

 
6. Представителната извадка представлява: 

(моля, посочете само един отговор) 

извадка, която възпроизвежда структурата на целевата група, за която се 
отнася 

1 

извадка, която обхваща всички избиратели в страната 2 
извадка, повтаряща се през определени интервали от време 3 
извадка, която съдържа минимум 100 единици 4 
 
 
7. „Периферия” от гласуващите за една партия са: 
         (моля, посочете само един отговор) 
 
Хората, които са в периферията на вниманието на лидерите на партията 1 
Избирателите, които харесват партията, но не харесват лидера/лидерите й 2 
Всички избиратели, които гласуват постоянно за тази партия 3 
Избирателите, които са близки до  партията, но не са нейни твърди  
избиратели 

4 

 
 
 
 
 
 



8. Твърдото ядро от симпатизанти на партията харесва един кандидат за  водач на 
листата, а периферията – друг.  Кого ще определите за водач на листата според 
електоралните анализи?  
    (моля, посочете само един отговор) 
 
Кандидатът, който се харесва на твърдото ядро 1 
Кандидатът, който се харесва на лидера на партията  2 
Кандидатът, който се харесва на периферията 3 
В зависимост от съотношението между големината на ядрото и 
периферията – ако ядрото е по-голямо, ще издигнем предпочитания от 
него кандидат,  ако периферията е по-голяма – ще издигнем „нейния” 
кандидат 

4 

 
 
9. Кой от реторичните похвати се използва с цел охулване, дискредитиране и 
омаловажаване на опонента: 

(моля, посочете само един отговор) 

Аргументум ад хоминем 1 
Аргумент към невежеството 2 
Аргументум ад популум 3 
Аргумент към силата 4 
 

10. Кой политически оратор произнася в своя реч и къде следната фраза:  

„Нека тираните се страхуват, аз винаги съм се държала така, Бог ми е свидетел, 
осланям главните си сили и защитата на преданите сърца и добрата воля на 
моите поданици; и следователно съм дошла сред вас, както виждате, в това време, 
не за развлечение и игра, а решена, в разгара на битката да живея, да умра сред 
всички вас, да положа за моя Бог и за моето кралство, и за моя народ, своята чест и 
кръв, дори и в прахта. 

   (моля, посочете само един отговор) 

Маргарет Тачър, College of Europe, Брюж, Белгия, 20 септември 1988 г.  („The 
Bruges Speech”) – темата за Европейския съюз и Великобритания 

1 

Индира Ганди, май 1967 г, представяне на “Програма от 10 точки”. 2 
Кралица Елизабет Първа, реч, 9/18 август 1588 г., пред войските, Тилбъри, 
Есекс 

3 

Хилъри Клинтън, 25 август 2008 г., Национална конференция на демократите 4 
 

 

 

 



11. С какво НЕ е подходящо да се започне политическа реч?  

(моля, посочете само един отговор) 

Със сентенция 1 
Със статистически данни 2 
С кратък разказ в шеговит тон 3 
С обида към политически опонент 4 
 
12. След влизането в сила на Лисабонския договор , който въвежда промени в 
учредителните договори, европейската интеграция от 1 декември 2009г. се 
осъществява въз основа на два договора с еднаква юридическа сила. Кои са тези два 
договора? 

(моля, посочете само един отговор) 
Римският договор и Договора за европейското обединение за въглища и 
стомана 

1 

Договорът за Европейския съюз и Договорът за функционирането на 
Европейския съюз 

2 

Договорът от Ница и Парижкият договор 3 
Амстердамският договор и Договорът за Конституция на Европа 4 
 

13. Кои институции на ЕС имат правомощия да  създават правни норми  и 
образуват т.нар. институционален триъгълник? 

(моля, посочете само един отговор) 

Европейската комисия, Съветът и Европейският парламент 1 
Европейската комисия, Европейският парламент и  Европейската централна 
банка 

2 

Европейската комисия, Европейската централна банка и Сметната палата 3 
Европейската комисия, Съдът на ЕС и Сметната палата  4 
 

14. Кой законодателен акт  е с общо приложение, задължителен е в своята цялост и се 
прилага пряко във всички държави-членки на ЕС ? 

(моля, посочете само един отговор) 

Директивата 1 
Регламентът  2 
Препоръката  3 
Становището 4 
 

 

 



15. Кое от твърденията е вярно и изчерпателно: Според Лисабонския договор, 
институциите на ЕС са:   

(моля, посочете само един отговор) 

Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на Европа 1 
Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета, Европейския 
съвет, Европейската централна банка , Съдът на ЕС и Сметната палата 

2 

Европейската комисия, Съветът, Европейския парламент и Икономическия и 
социален комитет 

3 

Европейската комисия, Европейския парламент и Комитетът на регионите 4 
 
 

16. Кои европейски партии избират своя кандидат за поста председател на ЕК на 
първични избори през 2014 година?  

(моля, посочете само един отговор) 

Социалистите - ПЕС 1 
Зелените 2 
Десницата - ЕНП 3 
Крайната десница 4 
 
17. Европейските партии: 

     (моля, посочете само един отговор) 

Приличат изцяло на националните партии 1 
Тепърва ще започнат да се структурират 2 
Изградени са като федеративни структури с общо ръководство 3 
Нито едно от горните 4 
 
18. Защо на тези избори европейските партии излъчват кандидатите си за шеф на ЕК 
месеци преди вота?  

     (моля, посочете само един отговор) 

За удобство и с оглед по-дългата предизборна кампания 1 
Заради амбициите на кандидатите за шеф на ЕК 2 
За да бъдат изборите с по-европейска ориентация като послания и 
кампания 

3 

Имат задължение за това по силата на Лисабонския договор 4 
 
 

 

 



19. Изборите за ЕП често се описват като:  
     (моля, посочете само един отговор) 
 
От „втори порядък”, по-маловажни от тези за националните парламенти 1 
 По-важни от националните, защото се отнасят до ЕС 2 
Еднакво важни с националните избори 3 
Няма достатъчно проведени избори за ЕП, за да се правят изводи 4 
 
20. Бюджетът на ЕС се приема от: 

(моля, посочете само един отговор) 
 

Съветът на ЕС и Европейската комисия 1 
Европейската комисия и Европейският парламент 2 
Съветът на ЕС и Европейският парламент 3 
Държавата, председателстваща ЕС, и Европейския парламент 4 
 
21. Какъв е размерът на бюджета на ЕС за 2014 г.: 

(моля, посочете само един отговор) 
 

 745,5 млрд. евро 1 
 341 млрд. евро 2 
 142,6 млрд. евро 3 
14,5 млрд. евро 4 
 
22. Многогодишната финансова рамка (финансова перспектива), която определя 
годишните лимити по отделните бюджетни пера, обхваща период от: 

(моля, посочете само един отговор) 
 

1 година 1 
2 години 2 
4 години 3 
7 години 4 
 
23. Структурните фондове на Европейския съюз са:  

(моля, посочете само един отговор) 
Финансов инструмент на Европейската комисия за подпомагане на страните, 
присъединили се към Европейската общност след 2004 година; 

1 

Инструменти за осъществяването на регионалната политика на 
Европейския съюз 

2 

Програми на Европейския съюз за подпомагане на преструктуриране на 
икономиките на държавите от Централна и Източна Европа, кандидатстващи 
за членство 

3 

Митнически сборове от облагане на вноса на селскостопански стоки и 
митническите такси по общата търговска политика постъпващи в ЕС, част от 
които той предоставя безвъзмездно на държавите-членки. 

4 

 



 
24. Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 
включват: 

(моля, посочете само един отговор) 
 

Европейския фонд за регионално развитие; Европейския социален фонд;  
Кохезионния фонд; Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство 

1 

Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР); Европейския социален 
фонд (ЕСФ) и Кохезионния фонд 

2 

Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР); Европейския социален 
фонд (ЕСФ), Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) и Европейския фонд за морско дело и рибарство 

3 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), 
Европейския фонд за морско дело и рибарство и Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд. 

4 

 
 
25. В съответствие с изискванията на регламентите на ЕС за програмния период 2014-
2020 какви документи Република България разработва и предстои да договори с 
Европейската комисия: 

(моля, посочете само един отговор) 
 

Споразумение за партньорство 1 
Национална стратегическа референтна рамка 2 
Споразумение за партньорство, оперативни програми и Национална 
стратегическа референтна рамка 

3 

Споразумение за партньорство и оперативни програми 4 
 

26. Кого представляват евродепутатите? 
(моля, посочете само един отговор) 
 

гражданите 1 
Своите избиратели 2 
Своята държава 3 
Своята политическа партия 4 
 

27. Колко са жените в сегашния Европейски парламент? 
(моля, посочете само един отговор) 
 

30% 1 
35% 2 
40% 3 
45% 4 
 



28.  Когато говорите, микрофонът трябва да бъде: 
(моля, посочете само един отговор) 

 
на около педя разстояние точно пред вас 1 
на 30 см отляво или отдясно на вас 2 
на 3 см от устата Ви 3 
няма значение 4 
 
 
29.  В радиодебат най-доброто поведение е: 

(моля, посочете само един отговор) 
 

да говорите заедно с опонента си, така че да не се чува какво казва той 1 
да изчаквате опонента си подробно да развие тезите си, като си водите 
записки и след това да ги оборвате 

2 

да се стремите да отговаряте веднага на всяка от тезите на опонента, с 
която не сте съгласен 

3 

да не обръщате никакво внимание на тезите на опонента си 4 
 
 
30. Мълчанието в радиоинтервю е:  

(моля, посочете само един отговор) 
 

изключително полезно, поради силното си въздействие 1 
погрешно, защото прави „дупка” в ефира 2 
допустимо, ако не знаете какво да отговорите 3 
трик, за да пробвате реакциите на водещия 4 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Проект "Повече жени в европейската политика - повече жени през 2014 г." 

Осъществява се в партньорство с организаци от 13 европейски страни и с финансовата 

подкрепа на  Програма „Основни права и гражданство”  
на ЕС (2007 – 2013 г.) 

 
Програма за обучение и подкрепа на 15 млади жени, желаещи да се 

включат по - активно в политиката 
 

Сдружение „Болкан Асист” набира кандидатки за участие в 
в Програмата за обучение и подкрепа, която е част от проекта 

 «Повече жени в европейскатат политика - повече жени през 2014 г.»  
 и ще се реализира в началото на 2014 година 

 
Информация за програмата: 

1. Програмата ще се състои от обща и индивидуална част. Общата част ще представлява 

едноседмично обучение на 15-те участнички, което Болкан Асист ще организира с 

помощта на Българското училище за политика в периода 10 -14.02.2014 г. в София 

(мястото ще бъде уточнено допълнително). Всички разходи за обучение и престой на 

участничките (лектори, зали, учебни материали, нощувки, храна и др.) ще бъдат 

покрити от бюджета на проекта. 
 
2. Индивидуалната част от програмата ще се реализира в периода януари – април, 2014 

г. и ще представлява персонална експертна  и консултантска помощ за всяка от 

участничките в зависимост от идентифицираните нужди и интерес. За целта ще бъдат 

проведени интервюта с всички одобрени кандидатки и ще бъдат ангажирани 

допълнителни експерти и консултанти. Разходите за индивидуалната подкрепа на 

участничките в програмата също ще бъдат покрити от бюджета на проекта. 
 
3. Кандидатурите ще бъдат оценявани от членовете на Националната група по   

проекта, съобразно обявените условия и изисквания – решението за одобрените 

кандидатки ще бъде обявено на 16.12.2013 г. 
 

Кандидатките трябва да отговарят на следните условия: 
 Да бъдат актвни млади жени (до 45 – годишна възраст) с желание да се включат 

в политиката или да засилят своето участие в нея  
 Да бъдат членове или симпатизанти на политически партии 
 Да имат завършено висше образование (магистърска степен) 
 Да имат професионален / трудов опит поне 2 години 
 Да владеят поне един чужд език (английски / френски / немски) 
 Да имат практически опит от участие в обществена дейност (кампании / 

инициативи / проекти на политически партии или НПО и др.) 
 



 
Необходими документи за кандидатстване – 

 следва да се представят в офиса на Сдружение «Болкан Асист»:  
 

 Писмо, в което кандидатките да обяснят  мотивите си за кандидатствае и да споделят 

какви професионални и лични ползи очакват от участието си в програмата 
 Автобиография в европейски формат с описание на практическия опит от участие в 

обществени кампании и инициативи 
 Препоръка от политическа партия / партийна организация 
 Копие на диплом за завършено образование 
 Копия на договори, доказващи професионалния / трудовия опит 
 Копие на сертификат / документ за владене на чужд език 

 
Документите могат да се изпратят по пощата или по електронен път (сканирани) на 

координатите на Сдружение «Болкан Асист»: ул. «Енос» № 7, ет.6, ап.9, 1408 София, 

s.hristova@balkanassist.bg, balkanassist@balkanassist.bg. 
 
Срок за получаване на кандидатурите - 29.11.2013 г. 
Срок за обявяване на Списъка с одобрените кандидатки – 16.12.2013 г. 
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I. Обща информация 

 

 
1. Протичане на процеса на оценка 

 
Оценката на потребностите от развитие на лидерския капацитет на участничките в програмата 

беше направена под формата на индивидуални разговори. Изцяло основани на коучинг подхода, те 
имаха за цел да: 

 

 съберат информация 

 въвлекат активно дамите в собствения им процес на осъзнаване и приоритизиране 

 овластят за действие 
 

Избраният подход редуцира максимално стреса в ситуация на оценяване и идентифицира най-
близката зона на развитие на интервюираните – тази, която позволява реално придвижване напред в 
подобряването на представянето в избраната от тях област на обществено-политическа активност. 

 
Оценката беше базирана на изследването на 8 сфери на изява на политическото лидерство – 

Изграждане на екип и вдъхновяване, Привличане на хората за „съмишленици”, Изграждане на визия 
и задаване на посока за развитие, Комуникиране на послания, Контрол и решаване на проблеми, 
Изграждане на отношения с партньори/конкуренти/медии, Планиране и бюджетиране, Създаване на 
стабилност и ред. 

 
Тяхното значение е следното: 
 
Планиране и бюджетиране – формулиране на стъпки и график за постигането на резултатите и 

алокиране на необходимите за това ресурси. 
 

Създаване на стабилност и ред – създаване на потенциал за постоянно постигане на резултати 
 

Изграждане на екип и вдъхновяване – енергетизиране на хората за преодоляване на сериозни, 
политически, бюрократични и ресурсни ограничения и чрез удовлетворяване на техни основни, но 
най-често незадоволени потребности 
 

Привличане на хората за „съмишленици” – комуникиране на избраната посока с думи и 
действия към всички, чието съдействие е необходимо, така че да се изгради екип, който разбира 
визията и стратегиите и приема валидността им. 
 

Изграждане на визия и задаване на посока за развитие – създаване на визия за желаното 
бъдеще и избор на стратегия, която работи за промяна в статуквото и по този начин – за постигане на 
бъдещето. 
 

Комуникиране на послания – формулиране и изпращане на въздействащи, ясни и навременни 
послания към широка аудитория 
 

Контрол и решаване на проблеми – следене на резултатите, идентифициране на отклоненията 
от плана и намиране на решение за възникналите проблеми 
 



 

  

Изграждане на отношения с партньори/конкуренти/медии – създаване на връзки, канали на 
комуникация и нагласи, които подобряват общуването в публичното пространство и позволяват 
среща на различни гледни точки по обединяващ  и обогатяващ начин 

 
 
Оценката протече на две нива: 

 

 „Голямата картина на лидерството” – осъзнаване на необходимостта от баланс между 
сферите и на необходимостта от увеличаване на собствения лидерски капацитет 

 Осмисляне на отделните аспекти на лидерството – приоритизиране измежду тях и вземане на 
решение за развитие на един или повече от тези аспекти 
 
По този начин към ефекта на редуциране на стреса и идентифициране на най-близката зона на 

развитие беше добавен и ефектът на „образоване” на участничките в оценката за това кои са 
критериите за ефективно справяне като лидери, а именно – осемте споменати сфери. 
 

Участничките показаха висока степен на ангажираност и способност за саморефлексия. 
Разговорите преминаха в атмосфера на откритост и доверие. 

 
 
 
 
 

2. Информация за участничките 
 

В оценката взеха участие 20 дами, представителки на различни политически сили и с различна 
географска представеност:  

 
Даниела Савеклиева – ГЕРБ, Благоевград 
Мария Гиева – ГЕРБ, Раковски 
Петя Генчева – ГЕРБ, София 
Йонка Янакиева – ГЕРБ, Плевен 
Милена Куртова-Радева – БСП, Айтос 
Светлана Маркова – БСП, София 
Мария Мичева – БСП, София 
Мария Гуркова – БСП, София 
Даниела Везиева – ДБГ, Русе 
Ива Йорданова – ДБГ, София 
Калина Митева – Зелените, Варна 
Цветелина Маринова – Зелените, София 
Милена Мачканова – ВМРО, Пирдоп 
Албена Палпурина – ДСБ, София 
Мюйессер Солак – НП Свобода и достойнство, София 
Елена Николова – НДСВ, София 
Антоанета Божикова – Социалдемократи, София 
Васвие Мехмедова – ДПС, Пещера 
Себахат Мехмед – ДПС, Черноочене 
Емне Осман – ДПС, Шумен 
 
 



 

  

Направи впечатление различната дълбочина на осмисляне на темата за личното политическо 
лидерство, което е естествено, предвид индивидуалните различия помежду им като житейски и 
политически опит, дългосрочна амбиция и способност за рефлексия.  

 
Способността за осмисляне, проявявана в разговора, не е показателна за успешността на дамите 

като политически активистки. Тя е по-скоро знак за готовността на всяка участничка да поеме лична 
отговорност в израстването си като професионален политик. 

 
 
 
 
 
 

II. Обобщение на резултатите 
 
 

Обобщените резултати от оценката на потребностите от развитие като политически лидери за 
всички участнички изглеждат по следния начин: 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Изграждане на 
отношения с 

партньори/конкуренти/ 
медии 

Изграждане на 
екип и 

вдъхновяване 

Планиране и 
бюджетиране  

 
Създаване на 

стабилност и ред 
  

Комуникиране 
на послания  

Привличане на хората за 
„съмишленици”  

Контрол и решаване 
на проблеми 

 

4 избора 

1 избор 

7 избора 

3 избора 

1 избор 

6 избора 6 избора 

Изграждане на визия и 
задаване на посока за 

развитие  

5 избора 



 

  

 
 
Изборите на приоритетни области за развитие е по-голям от броя на участничките в оценката, 

тъй като някои от тях са избирали повече от една сфера.  
 
От така очертаната картина може да се заключи, че са приоритетни уменията, които са насочени 

навън – към изграждане на добри отношения с медии и други външни играчи, и навътре – насочени 
към създаването на яснота за развитие и комуникирането на послания, независимо дали към 
настоящи или потенциални членове и симпатизанти. И двата вида умения могат да бъдат обобщени 
като комуникиране по въздействащ и оказващ устойчиво влияние начин. Не е изненадващо, че 
ключовите области на избор на дамите са именно тези, които най-често са асоциирани с лидерството 
и които позволяват най-бързо да бъде демонстриран лидерския потенциал на съответната 
активистка.  

 
 

1. Индивидуално ниво 
 

 
Име Приоритет  Други посочени аспекти Владеене 

на 
Английски 

език 

Допълнителни коментари 
(главно с отношение към коучинга като 

форма на развитие) 

Даниела 
Савеклиева – ГЕРБ, 
Благоевград 

Планиране и 
бюджетиране 

Контрол и Решаване на 
проблеми 

Слабо Добра способност за рефлексия, умерена 
амбиция, потребност от подобряване на 

уменията за взаимодействия с медии 

Мария Гиева – 
ГЕРБ, Раковски 

Комуникиране на 
послания 

Привличане на хората за 
съмишленици 

Слабо Притеснена, трудно се отваря за споделяне, 
без осъзнати и заявени потребности за 

бъдещо развитие, постигнатото до момента 
я удовлетворява 

Петя Генчева – 
ГЕРБ, София 

Комуникиране на 
послания 

Планиране и 
бюджетиране/ 

Изграждане на визия и 
задаване на посока за 

развитие 

Слабо Амбиция за евро депутат, необходимост от 
експертна подкрепа в комуникацията, добра 

рефлексия, откритост, способна да поема 
отговорност за развитието си 

Йонка Янакиева – 
ГЕРБ, Плевен 

Привличане на 
хората за 

съмишленици 

 Добро Амбиция за професионална кариера в 
политиката, към настоящия момент без 

голям опит, предстои й дълго отсъствие от 
страна от м. Март - обучение 

Милена Куртова-
Радева – БСП, 
Айтос 

Привличане на 
хората за 

съмишленици 

Изграждане на визия и 
задаване на посока за 

развитие 

Слабо Потребност да развие самочувствие и 
увереност на позицията общински съветник 

Светлана Маркова 
– БСП, София 

Контрол и 
решаване на 

проблеми 

Планиране и 
бюджетиране 

 

Не е 
проверено 

Отлична способност за саморефлексия, 
самата тя се обучава за коуч 

Мария Мичева – 
БСП, София 

Привличане на 
хората за 

съмишленици 

Изграждане на екип и 
вдъхновяване 

Не е 
проверено 

Неголяма амбиция, предпочита да бъде в 
изпълнителска позиция 

Мария Гуркова – 
БСП, София 

Комуникиране на 
послания 

 Слабо  Предпочита да бъде в изпълнителска 
позиция 

Даниела Везиева – 
ДБГ, Русе 

Изграждане на 
отношения с 

партньори/медии/
конкуренти 

 Слабо Защитна, трудно се отваря за себерефлексия, 
амбиция й е да бъде добър функционер на 

местно ниво 



 

  

Ива Йорданова – 
ДБГ, София 

Планиране и 
бюджетиране 

 Отлично Мотивирана, себерефлексивна, 
професионално посветена на политиката 

Калина Митева – 
Зелените, Варна 

Изграждане на 
отношения с 

партньори/медии/
конкуренти 

Комуникиране на 
послания 

Много 
добро 

С потенциал, добра комуникативност, 
себерефлексивност и мотивация за 

развитие, обвързана с политиката по-скоро 
по линия на кауза, а не толкова като 

призвание 

Цветелина 
Маринова – 
Зелените, София 

Комуникиране на 
послания 

Изграждане на 
отношения с 

партньори/медии/ 
конкуренти 

Отлично Симпатизант, без да е член на партия, силен 
интерес към темата за правата на жените 

Милена 
Мачканова – 
ВМРО, Пирдоп 

Изграждане на 
визия и задаване 

на посока за 
развитие 

Изграждане на екип и 
вдъхновяване 

Слабо В момента е по-скоро без ясна визия за 
развитието си, изгубила хъс, видя аспектите 

на Колелото като стратегия за изграждане на 
силна политическа сила на място 

Албена Палпурина 
– ДСБ, София 

Комуникиране на 
послания 

Привличане на хората за 
съмишленици 

Отлично С добър потенциал, на висока позиция в 
партията, необходимост да изработи 

самочувствие за отстояване на себе си в 
мъжкия свят на политиката 

Мюйессер Солак – 
НП Свобода и 
достойнство, 
София 

Контрол и 
решаване на 

проблеми 

Създаване на стабилност 
и ред 

 
Много 
добро  

Добра себерефлективност, висока позиция в 
партията, доброволно отдава контрола, 
заради емоционалност и демотивация 

Елена Николова – 
НДСВ, София 

Изграждане на 
екип и 

вдъхновяване 

Изграждане на визия и 
задаване на посока за 

развитие 

Много 
добро 

С висок потенциал, амбициозна, бързо учи, 
член на асоциация за развитие на лидерство 
и предприемачество, участвала в избори и с 

траен интерес в политиката 

Антоанета 
Божикова – 
Социалдемократи, 
София 

Изграждане на 
визия и задаване 

на посока за 
развитие 

 Много 
добро 

Балансирана, зряла, добра рефлексивност, 
способност да учи и да преодолява 

ограниченията си 

Васвие 
Мехмедова – ДПС, 
Пещера 

Изграждане на 
отношения с 

партньори/медии/
конкуренти 

Контрол и решаване на 
проблеми 

Слабо Предпочитание към изпълнителска, 
сътрудническа позиция 

Себахат Мехмед – 
ДПС, Черноочене 

Привличане на 
хората за 

съмишленици 

 Слабо Доказан местен лидер, без амбиции за 
участие на национално ниво, важна фигура 

на местно ниво 

Емне Осман – 
ДПС, Шумен 
 

Комуникиране на 
послания 

 Слабо Предпочитание към ангажиране с 
благотворителни дейности на местно ниво 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

III. Изводи и препоръки 
 
 

Изводите от проведените разговори могат да бъдат обобщени накратко по следния начин: 
 

 Независимо от натрупания в политиката опит (за някои от тях), участничките в програмата се 
чувстват недостатъчно уверени да се изявяват активно или на високи позиции. Липсва им 
специализираната подготовка за работа като професионални политици, както и ролеви 
модели, които да ги вдъхновяват и да им позволяват да намерят собствения си стил. За най-
младите е трудно да намерят начин да се утвърдят пред по-възрастните членове на 
партията, които най-често отказват да им гласуват доверие за по-отговорни задачи. 
Същевременно те вярват, че поради всеобщата политическа криза, трябва да бъде 
предоставена възможност именно на тях да направят промени и обновят „лицата” на 
партиите си. 
 

 За болшинството от тях е водеща темата за липсата на самочувствие и увереност при изява 
пред медии или в пряк дебат с опоненти или с мъже от същата политическа сила, но с по-
голям опит или властен стил на общуване. 

 

 Водещите им потребности от по-нататъшно развитие са свързани с: 
 

- подобряване на уменията за взаимодействие с медиите 
- подобряване на уменията за развиване на партньорства извън собствената политическа 

сила 
- натрупване на увереност и лично самочувствие на базата на собствени постижения, а не 

единствено поради членство към определена сила  или заради позиция в йерархията  
- изграждане на лична визия и стил на присъствие (уникален почерк), чрез който да бъдат 

разпознавани в местната общност или на национално ниво. В това отношение би им 
помогнало ученето от споделен от други личен опит  - от ПР/медийни експерти или от 
доказали се в политиката личности, независимо дали са мъже или жени т.е. налице е 
потребност от контакти с ролеви модели. 

 
 
 

Консултантът прави следните предложения и препоръки на базата на проведените разговори: 
 
1. Да бъдат контактнати фигури с опит в обществено-политическия живот, които биха желали 

да влязат в ролята на ментори за част от дамите – без значение дали са мъже или жени. Те 
трябва да имат готовност и желание да обсъждат и споделят опит на доброволни начала. 
Желателно е да са активни, както на местно, така и на национално ниво, тъй като самите 
участнички в програмата имат ангажираност на различно ниво и така подобна подкрепа ще 
може да бъде предоставена на повече от тях.  
 

След предоставянето на контактите на дамите, за които се прецени, че това би било най-
полезно, комуникацията и управлението на отношенията да бъде изцяло извън контрола и 
отговорността на Болкан Асист. Предложението е в този случай организацията да бъде единствено 
посредник на добра воля без да подсигурява инициативата финансово или по друг начин. 

 



 

  

 
 
2. Да се организират групови обучения или сесии за индивидуална подкрепа за участничките в 

програмата  
 
При определяне за коя участничка коя форма на развитие и тема биха били най-подходящи, 

консултантът отчете следните критерии: 
 

- Споделен интерес и предпочитания към дадена тема 
- Способност за рефлексия и индивидуален лидерски капацитет – от ключово значение за 

тези, които биха взели участие в коучинг процес 
- Лична мотивация и амбиция за политическа кариера – тези с траен интерес би следвало да 

имат възможността да бъдат подкрепени индивидуално чрез коучинг, тъй като това 
позволява най-бързо развиване на капацитет 

- Справедлива представеност на всички партии в отделните форми на развитие 
- Местоположение – поради лошото качество на интернет връзката, коучинг процес по Скайп 

би бил почти невъзможен (споделянето е на базата на двете проведени интервюта по 
Скайп). Желателно е коучингът да бъде проведен очи в очи, което прави дамите, живеещи в 
София по-подходящ избор. 

- Лично усещане на коуча с кои от дамите би могъл да работи качествено, поради добро 
междуличностно взаимодействие 

 
Предвид сравнително ограничените възможности на програмата, консултантът счита, че биха 

били удачни 2 форми на подкрепа в допълнение към основното обучение в група, което ще бъде 
реализирано от „Българско училище по политики” . Тези форми са: 

 

 тренинг със силна практическа насоченост в малка група – половин- или еднодневен, 
според финансовите и времеви ресурси 

 индивидуален коучинг 
 

Чрез първата форма е удачно да бъдат покрити две теми, които в най-голяма степен 
покриват предпочитанията и потребностите на участничките: 

 

 „Взаимодействие с медиите и изграждане на послания” – практически занимания с ПР 
експерт за развитие на умението да се формулира послание, изнася обръщение/реч, да се дава 
интервю или да се участва в дискусия по медиите 

 

 „Подобряване на уменията за изграждане на партньорства на местно ниво” – 
привличане на доброволци за участие в кампании, повишаване на активността на местни общности 
по всякакви въпроси, създаване на партньорства с организации или други важни играчи при 
провеждане на кампании за информиране/промяна и т.н. – най-общо темата би могла да бъде 
формулирана като „Развитие на общността от позицията на лидер на общността”. Подходящ 
обучител би бил експерт с познания като общност фасилитатор, консултант по управление на 
проекти в общността и др. 

 
Чрез втората форма на развитие – индивидуален коучинг – е най-подходящо да бъдат 

подкрепени дамите, които са на най-високи позиции или са млади, с траен интерес и амбиции в 
областта на политиката. 

 
 



 

  

 
 

Разпределение на участничките по теми и форми на подкрепа 
 
 

Взаимодействия с/пред 
медии и изграждане на 

послания 

Изграждане на партньорства, 
привличане на съмишленици и 
доброволци на ниво „общност” 

Коучинг Други 

 
1.Мария Гиева 

 

 
1.Васвие Мехмедова 

 
1. Мюйессер Солак 

 
1. Йонка Янакиева 

 
2.Милена Куртова – Радева 

 

 
2.Калина Митева 

 
2.Елена Николова 

 
2.Светлана Маркова 

 
3.Мария Гуркова 

 

 
3. Мария Мичева 

 

 
3. Антоанета Божикова 

 

 
4.Даниела Везиева 

 

 
4. Емне Осман 

 
4. Ива Йорданова 

 

 
5.Цветелина Маринова 

 

 
5. Милена Мачканова 

 
5. Петя Генчева 

 

 
6.Албена Палпурина 

 

 
6.Себахат Мехмед 

  

 
7.Даниела Савеклиева 

 

   

 
 
 

Дамите, включени в графата „Други”, попадат там, тъй като при тях ситуацията е по-различна. 
Едната от тях, Йонка Янакиева, ще отсъства задълго от страната и вероятно няма да може да се 
включи в дейности, различни от основното обучение през февруари. Втората дама, Светлана 
Маркова, изрази желание да се развива по-скоро като експерт, който след време развива лидери. 
Няма желание за изява на предни позиции. Тъй като самата тя е обучен коуч, за нея не би било 
толкова ценно да премине през коучинг процес. Консултантът предлага Светлана да има възможност 
да избере сама към коя от другите две групи да се присъедини. 

 
Дамите, предложени за индивидуален коучинг, следва да имат готовност да се ангажират в 

такъв процес. По-долу е описано какво представлява ангажиментът. Това е максималната бройка, 
която може да бъде включена. В случай на необходимост от редуциране, консултантът предлага 
фаворитите за коучинг, да бъдат Мюйессер Солак, Ива Йорданова и Петя Генчева. 

 
  
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

 IV. Коучинг процес 
 

1. Обща информация 

 
Коучинг програмата предлага възможност за работа на избрани участнички с индивидуален коуч 

за определен период от време с цел израстването им като лидери. 
 
Цели: 
 

 Да се идентифицират целите, ценностите, силните и слабите страни, талантите, бариерите и 
страховете за разгръщане на пълния потенциал    

 Да се изследват нови възможности за личностно израстване и развитие 

 Да се повиши себеосъзнатостта, което води до подобряване на личната ефективност и 
продуктивност 

 Да бъде открит собствения уникален лидерски стил и начините за положително повлияване на 
екипната ефективност 

 
Формат:  
 

 Поредица от коучинг сесии – максимум 5 на участничка 
 

 
Общата рамка включва: 

 

 Първоначална сесия – има за цел да идентифицира желаните резултати и фокуса на коучинг 

работата  

 Същинска работа по набелязаните теми – 3 сесии 

 Финална сесия  - има за цел да „затвори” процеса  

Всички сесии са продължителност 1 час и се провеждат лице в лице. Препоръчва се да се 
провеждат всяка седмица или на всеки две седмици. Договарят се в удобно за коуча и клиента 
време. По-голямата интензивност на провеждане (всяка седмица) е обусловена от отсъствието на 
самия коуч от страната. В случай, че програмата не изисква коучинг процесът да бъде приключен до 
месец май, интензивността би могла да бъде и веднъж на всеки две седмици с изключение на 
периода на отсъствие на коуча. 

 
Препоръчително е сесиите да се провеждат на спокойно и тихо място, без прозрачни стени. 

Коучът може да подсигури офис, отговарящ на тези условия. 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
2. Бюджет за изпълнение на коучинг програмата 

 
Предложените по-долу цени за провеждане на коучинг програма са преференциални и са 

съобразени с предварително проведените разговори и очаквания на Болкан Асист. 
 
 

 
Коучинг дейности 

 

 
Единична цена 

 
Цена за 5 сесии за 1 

участничка 

 
Цена за 5 сесии за 5 

участнички 

 
Подготовка на въпросник с 
входящи въпроси 
 

 
 

комплимент 

 
 

комплимент 

 
 

комплимент 

 
Обработка на отговорите 
 

 
комплимент 

 
комплимент 

 
комплимент 

 
Коучинг сесия 
 

 
50 лева 

 
250 лева 

 
1250 лв 

 
 

 Предложеният хонорар е еквивалентът на дневния консултантски хонорар, който беше 
обсъждан при първоначалните разговори. Общият брой от 25 сесии за 5 участнички, включително с 
подготовката и обработката на въпросниците, е равен на 6 дни консултантски ангажимент (4 сесии 
дневно е максималното натоварване). 
 
 Разбивката цена/сесия е предоставена с оглед евентуалната необходимост да бъде намален 
броят на участничките в коучинг процеса в случай, че бюджетът на програмата налага това. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 

3. Бюджет за изпълнението на оценката на потребностите от развитие на лидерски капацитет 

 
  Провеждането на оценката включва следните дейности: 
 
 

 
Дейност 

 

 
Продължителност 

 
Хонорар 

 
Разговор с експерт за идентифициране на ключовите 
области на политическо лидерство 
 

 
2 часа 

 
 
 
 
 
 
 

200 лв/ден 

 
Изготвяне на инструмент за оценка на базата на 
събраната информация (Колело на лидерството) 
 

 
2 часа 

 
Провеждане на 20 разговора за оценка на 
потребностите с продължителност между 1 ч и 1,30 ч 
 

 
сумарно 6 дни 

 
Прослушване на разговорите от диктофон и 
обобщение на резултатите 
 

 
1 ден 

 
Изготвяне на доклад с препоръки 
 

 
1 ден 

 
                                                                                        Общо: 
 

 
8, 5 дни 

 
1700 лв 

 

 
 
  Консултантът остава на разположение за обсъждане на доклада, по-нататъшните стъпки за 

действие и финансовата рамка. 
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FORUM 50%, Czech Republic 

Candidate support program was designed to fit the needs of the EP candidates. It 

was based on the suggestions of the LAG members who were active politicians and 

who knew which skills are needed for a successful political career. It took place in 

April 2014. 

Selection procedure 

Since they could only offer the program to 15 candidates, they had to create a 

transparent selection procedure to choose the participants. The information about the 

program was sent to all major political parties, to our contacts in the parties and it was 

published on the website of Fórum 50 %. See the invitation attached.  

The politicians interested in the program had to fill in an on-line form with questions 

about their previous political experiences, party affiliation, European policies they were 

mostly interested in, their vision of their future work in the EP and also their attitude to 

gender equality and support of political participation of women. They also had to send a 

brief CV.  

They had 32 female politicians who filled in the form and sent us their CVs. The 

criteria they considered to be crucial for being selected was a clear vision of the 

future work in the EP but also support of the topic of political participation of 

women. Another important factor was party affiliation: they wanted to have women 

from different political parties presented.  In the end they have 

chosen 16 women from 7 
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political parties to join the program.  

Politicians could also send their picture which we used for publishing a short 

interview on our website and facebook to introduce them as candidates to the public.  

Program of the training 

The support program consisted of a media training (we had three trainings for 5 

participants each), a weekend seminar and individual coaching.  

Media training 

The media training was provided by an experienced journalist, TV moderator and 

media trainer Štěpánka Duchková. See program attached. The dates of the trainings 

were 4th, 7th and 28th of April. The training consisted of a camera training (the 

participants were filmed and received feedback on their performance), a filmed 

interview and practical tips about how to deal with public and media 

performances. 

Weekend seminar 

The weekend seminar consisted of a seminar about political participation of 

women, argumentation training, seminar about European institutions but also 

practical information about the work of an MEP and a negotiation training. In the 

evening there was an informal meeting and dinner with Czech MEP Zuzana 

Brzobohatá.  The weekend seminar took place on the 12th -13th of April in Prague. For a 

detailed program and short profiles of the trainers see the attachment. They have also 

provided babysitting during the seminar since caring for children is 

often a barrier why women 
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cannot participate in political activities. Two of our participants made use of this service.  

Individual coaching 

All the participants also received 3 hours of individual coaching which was provided 

by experienced coaches from the International Coach Federation. In the end some 

of the participants spent less than three hours, so they have decided to offer these 

spared hours to the other participants. Some of them have even decided to continue 

their coaching sessions further from their own resources. The coaching sessions started 

before the EP elections 

in April 2014 but 

continued also during 

the summer.  

Participants of the 

weekend seminar 

 

  

 

They had very positive feedback and evaluation from the participants. Again one of 

the issues they valued the most was meeting women from other political parties. They 

described the whole training as very professionally organised and also useful for their 

further political career.  
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Podpůrný vzdělávací program pro kandidátky do Evropského parlamentu 
 

Praha, 27. 2. 2014 
 
Dobrý den, 
 
 
dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou vzdělávacího programu pro političky, který pořádá 
Fórum 50 % v rámci projektu „Více žen v evropské politice - více žen v roce 2014“.   
 
Vzdělávací program je určen především ženám kandidujícím ve volbách do Evropského 
parlamentu v květnu 2014, je však otevřen i političkám, které kandidaturu do budoucna 
zvažují. Cílem programu je podpořit nadějné kandidátky napříč politickým spektrem a zvýšit 
jejich šance na zvolení do Evropského parlamentu.  
 
Na základě vyplněných dotazníků bude vybráno 15 účastnic, které v průběhu měsíce dubna 
absolvují úvodní dvoudenní workshop, mediální trénink a individuální koučink. Účastnicím 
dále nabídneme mediální podporu. Workshop proběhne v Praze, konkrétní místo bude 
upřesněno. Vzdělávací program je plně hrazen z prostředků Evropské komise, s výjimkou 
ubytování na 1 noc pro mimopražské účastnice. Po dobu kurzů zajistíme v případě zájmu i 
hlídání dětí. 
 
Přihlašovat se můžete do 16. 3. 2014 pomocí elektronického dotazníku. Dotazník najdete 
zde:  
http://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/podpurny-vzdelavaci-program/ 
 
Spolu s vyplněním dotazníku zašlete prosím na adresu forum@padesatprocent.cz Vaše CV a 
pokud máte zájem o propagaci na webu Fóra 50 %, přiložte také svou fotografii, kterou 
v kampani používáte. Výsledky Vám sdělíme 25. 3. 2014 prostřednictvím emailu. 
 
Vzdělávací program je kapacitně omezen, Fórum 50 % však chystá i další aktivity na podporu 
všech kandidátek do Evropského parlamentu. V předvolebních týdnech proběhne již tradiční 
kampaň za udělování preferenčních hlasů ženám (kontaktní kampaň v regionech ČR, 
mediální kampaň – TV, rozhlas, tisk, sociální sítě). Prostor pro zviditelnění dále poskytnou 
tiskové zprávy a konference a 2 diskuze s lídryněmi/nejvýše postavenými ženami na 
kandidátních listinách (Praha, Brno).  
 
 

Za Fórum 50 % 
Jana Smiggels Kavková, ředitelka 

 
 

http://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/podpurny-vzdelavaci-program/
mailto:forum@padesatprocent.cz
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Podrobný program: 
 
Úvodní workshop 
 

1. den 
- úvodní seminář na téma ženy v politice a možnosti jejich podpory (Fórum 50 %) 
- seminář o fungování Evropského parlamentu a dalších evropských institucí – teorie i praxe 
(Evropské hodnoty) 
- večerní diskuze se stávajícími europoslankyněmi (účast již potvrdila Zuzana Brzobohatá) 
 

2. den 
- praktický workshop argumentace  
- praktický workshop vyjednávání  
 
Termín: 12. – 13. 4. 2014 
 
Mediální trénink s moderátorkou Štěpánkou Duchkovou 
 
- seznámení se zásadami veřejné prezentace a vystupování v médiích 
- praktický nácvik před kamerou  
- tipy a triky, jak se zbavit nervozity a obvyklých nešvarů 
 

Termín: 1. 4. 2014, 4. 4. 2014, 28. 4. 2014 (každá účastnice si vybere 1 z termínů) 
 

Individuální koučink 
 
- individuální setkání s koučkou/koučem akreditovanou/akreditovaným Mezinárodní 

asociací koučů v rozsahu 3 hodin  
 

Termín: Individuálně 
dle časových 
možností účastnic 
 

Chcete se zúčastnit? 
 

 Vyplňte elektronický dotazník 

http://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/podpurny-

vzdelavaci-program/ 

 Zašlete CV na adresu 

forum@padesatprocent.cz 

 Přiložte svou fotografii (pokud máte zájem o propagaci na 

webu Fóra 50 %) 

Přihlašovat se můžete do 16. 3.2014 

Těšíme se na Vás! 

 

http://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/podpurny-vzdelavaci-program/
http://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/podpurny-vzdelavaci-program/
mailto:forum@padesatprocent.cz
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Podpůrný vzdělávací program pro kandidátky do Evropského parlamentu 
 

Mediální trénink s moderátorkou Štěpánkou Duchkovou 
 
Termíny:  
4. 4. 2014, 7. 4. 2014, 28. 4. 2014, čas vždy 17:00 – 20:00 
Místo:  
4. 4. a 28. 4. 2014 - školící prostory Fóra 50 %, Plzeňská 846/66, 150 00 Praha 5 
7. 4. 2014 - Hotel Ibis, Na Poříčí 5, Praha 1, Apartmán Neuf 
 
Podrobný program: 

 
- seznámení se zásadami veřejné prezentace a vystupování v 

médiích 
- praktický nácvik před kamerou  
- tipy a triky, jak se zbavit nervozity a obvyklých nešvarů 
 
Lektorka: Štěpánka Duchková 
- moderátorka 
- lektorka mediálních školení) 

 
 

Individuální koučink 
 

- koučink zastřešuje Mezinárodní asociace koučů (ICF) 
- individuální setkání s koučkou/koučem v rozsahu 3 hodin 
- rozdělení hodin i termíny se domlouvají individuálně 
- do 14.4. Vás bude kontaktovat koučka Milena Židlická s podrobnými instrukcemi 
- v případě dotazů se obracejte přímo na ni: milena.zidlicka@dalecarnegie.cz   

 

S čím Vám může pomoci kouč/koučka? 
 

- pomáhá lidem lépe stanovit jejich cíle a následně takto stanovených cílů i dosahovat 
- chce od svých klientů vždy o něco víc, než čeho by dosáhli bez jeho podpory, 
- podporuje své klienty, aby dosáhli výsledků rychleji a efektivněji 
- předkládá možnosti a nástroje, zajišťuje pomoc a strukturu pro získání větší efektivity 

 

 

mailto:milena.zidlicka@dalecarnegie.cz
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Podpůrný vzdělávací program pro kandidátky do 
Evropského parlamentu 

 
Víkendový workshop 12.4. – 13.4. 2014: 

 

Místo: Hotel Ibis, Na Poříčí 5, Praha 1, Apartmán Neuf 
 

Podrobný program: 
 

Sobota 12. 4. 
 

9:00 – 13:00 
- úvodní seminář na téma ženy v politice a možnosti jejich podpory 

- základy efektivní argumentace – praktický nácvik  

 
Lektorky: Marcela Adamusová, Jana Smiggels Kavková (Fórum 50 %) 

 
13:00 – 14:00 

- oběd v hotelu Ibis  
 

14:00 – 18:00 
- fungování Evropského parlamentu a dalších evropských institucí – teorie 

i praxe (Evropské hodnoty) 
 

Lektor: Radko Hokovský (Evropské hodnoty) 
 

19:00 – 21:00 
- večeře a neformální diskuze s europoslankyní Zuzanou Brzobohatou 

(ČSSD) 
 

Neděle 13.4. 
 

9:00 – 13:00 
- efektivní vyjednávání, vyjednávací strategie, triky a taktiky 

profesionálních vyjednavačů 
 

13:00 – 14:00 
- oběd v hotelu Ibis 

 
14:00 – 18:00 

- praktické nácviky - řešení námitek, obrana proti nátlakovým strategiím a 
práce s ústupky 

 
Lektor: Tomáš Bušek (Towers Consulting) 



 

 

 

With financial support from the 

“Fundamental Rights and 

Citizenship” Programme of the 
European Union 

 
Lektorky a lektoři 

 

 

Marcela Adamusová (Fórum 50 %) 

 

Marcela Adamusová je projektovou koordinátorkou, lektorkou 

a genderovou expertkou ve Fóru 50 %. Vystudovala obor 

genderová studia na Fakultě humanitních studií Univerzity 

Karlovy. Mezi její hlavní témata patří postavení žen v politice, 

gender a rovné příležitosti, dominační techniky a argumentace. 

Během pětileté lektorské dráhy ve Fóru 50 % odškolila kurzy 

pro veřejnou správu, studující i politické strany, např. školení 

pro krajský výbor ČSSD, SZ či Ministerstvo zdravotnictví.  

 

 

 

 

Jana Smiggels Kavková (Fórum 50 %) 

 

Jana Smiggels Kavková je ředitelkou Fóra 50 %, předsedkyní 

České ženské lobby a členkou Rady vlády pro rovné 

příležitosti žen a mužů. Magisterský titul získala na politologii 

v nizozemském Leidenu. Lektorovala desítky seminářů o 

genderových tématech v ČR i v zahraničí, za všechny např. 

kurz pro vedoucí pracovníky a pracovnice Ministerstva 

zahraničí, facilitace a školení pro ČSSD, ODS či starosty a 

starostky z různých krajů ČR. Na univerzitě v Hradci Králové 

vyučovala kurz Politická participace žen  

 

 

 

 

Radko Hokovský (Evropské hodnoty) 

 

Je předsedou a výkonným ředitelem think-tanku Evropské 

hodnoty. Vedl mezinárodní program European Values 

Network, angažoval se v Asociaci pro mezinárodní otázky, 

Evropském parlamentu mládeže a Evropském hnutí. 

Magisterský titul získal na Center for European Integration 

Studies (ZEI) při Univerzitě v Bonnu, svou disertační práci o 

roli politických stran v EU dokončuje na Katedře 

mezinárodních vztahů FSV UK. Přednáší na FSV UK a na 

Metropolitní univerzitě Praha. 

 

 

 

Tomáš Bušek (Towers Consultig s. r. o.) 

 

Podnikatel a konzultant se zaměřením na netriviální 

obchod. Působil v managementu nadnárodních firem 

v pozicích odpovědných za výkon společnosti. V roce 

2003 založil úspěšnou společnost Towers Consulting, 

která pomáhá svým zákazníkům se strategickým 

rozvojem. 
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Ve volbách do Evropského parlamentu, které se uskuteční 23. a 24. května 2014, 

kandiduje celkem 38 subjektů. Celkové zastoupení žen na kandidátních listinách se 

oproti roku 2009 snížilo z 28 % na necelých 27 %. V prvních volbách českých zástupců 

a zástupkyň v EP v roce 2004 však bylo zastoupení žen na kandidátních listinách ještě 

nižší, pouhá jedna čtvrtina. 

Na předních, volitelných, místech je zastoupení žen nižší – v první pětici kandiduje 

celkově čtvrtina žen. Na prvních deseti místech kandidátních listin pak najdeme žen 

o trochu více, než činí jejich celkový poměr mezi kandidujícími – 28 %. Celkem osm 

subjektů nominovalo ženy na pozici lídryně: Klub angažovaných nestraníků (KAN) – 

Radka Poláková, Liberálně ekologická strana (LES) – Milena Vicenová, Komunistická 

strana Čech a Moravy (KSČM) – Kateřina Konečná, Česká strana regionů (ČSR) – Tereza 

Diepoldová, VIZE 2014 – Kristina Soukupová, Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury – 

Klára Samková, Česká Suverenita (ČS) – Jana Volfová a OBČANÉ 2011 – Petra 

Benešová. 

Největší podíl žen nominovalo Hnutí sociálně slabých – 52,38 %, na kandidátních 

listinách Liberálně ekologické strany, Strany zelených a strany OBČANÉ 2011 je žen 

přesně polovina. Paritního zastoupení žen a mužů (tedy alespoň 40% podíl jednoho 

pohlaví) se podařilo dosáhnout i dalším subjektům: Fair Play – HNPD, Česká strana 

regionů, Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury, Česká Suverenita a Věci veřejné. 

Dvě strany naopak nenominovaly ženu žádnou – jde o Romskou demokratickou stranu 

a stranu ANTIBURSÍK – STOP EKOTERORU ! Zde je však potřeba uvést, že oba subjekty 

nominovaly shodně pouze dva kandidáty. Ze stran, které plně obsadily kandidátní listinu, 

nominovala nejméně žen strana NE Bruselu – Národní demokracie (ND), pouze 

3,57 %. 

Na prvních pět míst nominovaly celkem 4 subjekty 60 % žen: Koalice SP a NO!, KAN, 

LES a ČS. Naopak devět kandidujících subjektů vyslalo na prvních pěti místech do voleb 

pouze muže – ND, TOP 09 a STAN, Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska, 

Moravané, Svobodní, KSČ, DSSS a SPE, ANeO a ČSNS. Dvě strany pak nenominovaly 

žádnou ženu ani do první desítky, a to ND a Svobodní. Paritního zastoupení žen 

a mužů se na prvních deseti místech kandidátek se podařilo dosáhnout celkem sedmi 

subjektům: KAN, Rozumní, LES, SZ, Republika, ČS a O. K. strana. 

Ze stran zastoupených v současné době v Poslanecké sněmovně PČR nominoval 
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nejvíce žen Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury – 42,86 %; KSČM, ČSSD a ANO 

2011 nominovaly shodně 32,14 % žen. Na kandidátních listinách KDU-ČSL a ODS 

najdeme celkem 21,43 % žen a nejméně žen do voleb vyslala koalice TOP 09 a STAN 

– 14,29 %. 

Do první pětice nominovaly celkem tři z těchto stran 40 % žen, a to KDU-ČSL, ANO 2011 

a Úsvit. Za koalici TOP 09 a STAN nekandiduje na prvních pěti místech žena žádná 

a za zbývající tři strany činí poměr žen na prvních pěti místech 20 %. Na prvních deseti 

místech najdeme nejvíce žen – 40 %, tedy paritní zastoupení – na kandidátních listinách 

KSČM a ANO 2011, Úsvit do první desítky nominoval 3 ženy (30 %), KDU-ČSL, ČSSD 

a ODS shodně 20 % žen a koalice TOP 09 a STAN nominovala pouze jedinou ženu, a to 

až na 8. místo – celkový poměr v první desítce tak činí pouze 10 %. 

Tabulka: Zastoupení žen na kandidátních listinách ve volbách do EP 2014 

Strana Počet žen do 5. 
místa (pořadí) 

Počet žen do 10. 
místa (pořadí) Podíl žen celkem 

SNK ED 2 (2., 4.) 3 (2., 4., 7.) 29 % 

Koal. SP a NO! 3 (2., 3., 5.) 3 (2., 3., 5.) 22 % 

KAN 3 (1., 3., 5.) 5 (1., 3., 5., 7., 9.) 25 % 

ND 0 0 4 % 

KDU-ČSL 2 (2., 5.) 2 (2., 5.) 21 % 

Rozumní 2 (3., 5.) 5 (3., 5., 6., 9., 10.) 36 % 

Koal.TOP09,STAN 0 1 (8.) 14 % 

LES 3 (1., 3., 5.) 5 (1., 3., 5., 7., 9.) 50 % 

LEV 21 1 (4.) 2 (4., 6.) 14 % 

KSČM 1 (1.) 4 (1., 6., 7., 9.) 32 % 

evropani 1 (3.) 2 (3., 6.) 18 % 

RSČMS 0 1 (9.) 14 % 

HNPD 2 (2., 5.) 4 (2., 5., 7., 8.) 44 % 

ČSSD 1 (2.) 2 (2., 7.) 32 % 

ANO 2011 2 (3., 4.) 4 (3., 4., 7., 8.) 32 % 

"SRP" 2 (3., 4.) 3 (3., 4., 6.) 33 % 

M 0 1 (8.) 11 % 

ČSR 2 (1., 4.) 4 (1., 4., 8., 9.) 40 % 

ODS 1 (3.) 2 (3., 6.) 21 % 

VIZE 1 (1.) 2 (1., 10.) 22 % 

Úsvit 2 (1., 3.) 3 (1., 3., 8.) 43 % 

SZ 2 (2., 4.) 5 (2., 4., 6., 8., 10.) 50 % 

Svobodní 0 0 26 % 

RDS* - - 0 % 

KSČ 0 1 (8.) 14 % 

PB 1 (2.) 1 (2.) 14 % 

ABS* - - 0 % 

Koal.DSSS a SPE 0 1 (10.) 21 % 

HSS 1 (4.) 4 (4., 7., 9., 10.) 52 % 
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Republika 2 (2., 4.) 5 (2., 4., 6., 8., 10.) 25 % 

Piráti 1 (3.) 1 (3.) 11 % 

ČS 3 (1., 3., 5.) 5 (1., 3., 5., 7., 9.) 46 % 

KČ 1 (2.) 3 (2., 6., 7.) 19 % 

ANEO 0 1 (8.) 10 % 

ČSNS 0 1 (6.) 13 % 

O.K.strana 1 (5.) 5 (5., 7., 8., 9., 10.) 33 % 

VV 1 (2.) 3 (2., 6., 10.) 43 % 

OBČ_2011  (1., 2.) 3 (1., 2., 6., 7.) 50 % 

Celkem 46 (25 %) 97 (28 %) 27 % 
* Strana nominovala pouze dva kandidáty. 

Zdroj dat: ČSÚ, tabulka: Veronika Šprincová 

S ohledem na předvolební průzkumy bude ČR v EP po volbách s největší 

pravděpodobností zastupovat 6 politických stran: ANO 2011, ČSSD, KDU-ČSL, 

KSČM, ODS a TOP 09. Pokud se do květnových voleb výrazněji nezmění voličské 

preference nebo pokud přidělováním mandátů nezamíchají preferenční hlasy, budou 

zvoleny stejně jako v minulých volbách 4 ženy, s ohledem na snížení počtu mandátů 

pro ČR to však bude znamenat poměrné zvýšení z 18 % na 19 %. Ani letos tedy nejspíše 

nebude překonáno téměř 21% zastoupení českých europoslankyň ve volebním období 

2004 – 2009. 

Pokud se aktuální preference skutečně naplní, měly by v EP zasednout za ANO 2011 Dita 

Charanzová a Martina Dlabajová, za ČSSD Olga Sehnalová a za KSČM Kateřina 

Konečná. Ostatní kandidátky strany nominovaly na nevolitelná místa. Voliči a voličky 

však stále mají možnost změnit konečný počet zvolených žen prostřednictvím svých 

dvou preferenčních hlasů – oproti volbám do Poslanecké sněmovny je situace trochu 

jednodušší v tom, že celá ČR je pro účely voleb do EP jedním volebním obvodem. 

Pro „přeskočení“ na první místo kandidátní listiny (a přednostní získání mandátu) stačí 

kandidátce či kandidátovi celostátně získat 5 % všech hlasů pro daný kandidující 

subjekt. 
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Ačkoli předvolební průzkumy naznačovaly, že se podíl žen mezi českými poslanci 

a poslankyněmi v Evropském parlamentu výrazně nezmění, nakonec dosáhl historicky 

nejvyšší hodnoty – 23,8 %. A to i přesto, že strany letos nominovaly méně žen než 

v předchozích volbách v roce 2009. Zároveň šlo o volby s dosud vůbec nejnižší volební 

účastí – společně se Slovenskem, kde přišlo volbám 13 % voličů a voliček, jsme s 18 % 

dopadli nejhůře v celé EU. 

Ještě před volbami docházelo ke změnám na již registrovaných kandidátních listinách. 

Z hlediska zastoupení žen a mužů bylo nejvýznamnější odstoupení dvou lídryň – Kláry 

Samkové původně kandidující za Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury a Kristiny 

Soukupové nominované stranou VIZE 2014. Do voleb tak šlo z prvního místa pouze 6 žen 

(16 %). 

Graf č. 1: Vývoj zastoupení žen v Evropském parlamentu za ČR 

 
Zdroj dat: ČSÚ 

Českou republiku bude v následujícím volebním období v Evropském parlamentu 

zastupovat 5 poslankyň – Dita Charanzová (ANO), Martina Dlabajová (ANO), Olga 

Sehnalová (ČSSD), Michaela Šojdrová (KDU-ČSL), Kateřina Konečná (KSČM). 

Českou republiku tedy bude v následujícím volebním období v Evropském parlamentu 

zastupovat celkem 7 politických subjektů: hnutí ANO, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, ODS, 

Strana svobodných občanů a TOP 09. 
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Graf č. 2: Zisk mandátů ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 dle jednotlivých 

politických stran 

 
Zdroj dat: ČSÚ 

 

Právě rozdělení mandátů jednotlivým politickým stranám bylo pro konečný výsledek 

z hlediska zastoupení žen rozhodující. Z následujícího grafu (Graf č. 3) je ale zřejmé, že 

nebyl určující celkový podíl žen na kandidátních listinách, ale především jejich pořadí 

(viz Tabulka č. 1). V případě tří politických subjektů – ANO, KDU-ČSL a KSČM – je podíl 

zvolených poslankyň vyšší než podíl žen mezi kandidujícími. U zbývajících tří subjektů je 

tomu přesně naopak; navíc za ODS, Svobodné a TOP 09 nebyla zvolena ani jedna žena.
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Graf č. 3: Poměr žen a mužů mezi zvolenými do EP za ČR v roce 2014 dle jednotlivých politických 

stran 

 
Zdroj dat: ČSÚ 

Jak již bylo řečeno, pro zisk mandátu bylo klíčové pořadí na kandidátní listině. 

V následující tabulce je tedy zohledněn nejen celkový podíl žen na kandidátních listinách 

stran, které ve volbách získaly alespoň jeden mandát, ale i jejich pořadí. 

Tabulka č. 1: Výsledky voleb a zastoupení žen v Evropském parlamentu za ČR v roce 2014 

Strana Podíl 
nominovaných 

žen celkem 

Podíl 
žen do 5. 

místa 

Podíl 
žen do 

10. místa 

Zisk 
hlasů ve 
volbách  

Zisk 
mandátů 
celkem 

Mandáty 
obsazené 

ženami 

Zastoupení 
žen 

 

ANO 32 % 40 % 40 % 16 % 4 2 50 % 

ČSSD 32 % 20 % 20 % 14 % 4 1 25 % 

KDU-ČSL 21 % 40 % 20 % 10 % 3 1 33 % 

KSČM 32 % 20 % 40 % 11 % 3 1 33 % 

ODS 21 % 20 % 20 % 7 % 2 0 0 % 

SSO 26 % 0 % 0 % 5 % 1 0 0 % 

TOP 09 14 % 0 % 10 % 16 % 4 0 0 % 

Celkem 27 %* 25 %* 28 %* - 21 5 24 % 
* Za všechny kandidující subjekty. 

Zdroj dat: ČSÚ 
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Když se podíváme na udělování preferenčních hlasů, jedinou ženou, která by získala 

mandát na základě přímé podpory voličů a voliček, je Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) se 

ziskem 22 220 preferenčních hlasů (necelých 15 %), která těsně „předběhla“ lídra 

kandidátky Pavla Svobodu. Avšak vzhledem k tomu, že kandidovala z 2. místa a strana 

získala celkem 3 mandáty, poměr žen a mužů se tím nijak nezměnil. Celkově byly ženy 

v získávání preferenčních hlasů méně úspěšné než muži – získaly přes 21 % všech 

preferenčních hlasů, což je méně, než činil jejich podíl mezi kandidujícími. 

Vůbec nejúspěšnějším kandidátem byl Jiří Pospíšil (TOP 09) se ziskem 77 724 

preferenčních hlasů (32 %). Velmi tak spolu s dalšími kandidáty TOP 09 pomohl straně 

k zisku 4 mandátů – téměř 75 % všech hlasů pro stranu byly hlasy preferenční. Poměrem 

zvolených žen a mužů preferenční hlasování nijak nezamíchalo, přesto bylo pro 

přidělování mandátů důležité – celkem dva kandidáti byli zvoleni z původně nevolitelných 

pozic, a to Miloslav Ransdorf (KSČM) ze 4. místa a Jaromír Štětina (TOP 09) z 5. místa. 

Více než polovina všech platných hlasů (53 %) byly hlasy preferenční. Nejvíce 

“kroužkovali“ voličky a voliči Liberálně ekologické strany – ze všech hlasů pro stranu 

bylo 80 % hlasů preferenčních. Zasloužily se o to zejména dvě ženské kandidátky – 

lídryně Milena Vicenová a „trojka“ Olga Sommerová. LES je zároveň stranou, kde ženy 

získaly vůbec největší podíl preferenčních hlasů – necelých 73 %.  

Naopak nejméně preferenčních hlasů získala strana ANTIBURSÍK - STOP EKOTERORU ! 

(19 %), která však nominovala pouze dva kandidáty, takže preferenční hlasování v tomto 

případě nebylo příliš relevantní. Nejmenší podíl preferenčních hlasů pro ženy (0,4 %) 

získal Aktiv nezávislých občanů, za který však nakonec kandidovala pouze jediná žena. 

Tabulka č. 2: Úspěšnost stran a jejich kandidátů a kandidátek při získávání preferenčních hlasů 

Strana 
Podíl 

preferenčních 
hlasů celkem 

Podíl 
preferenčních 
hlasů pro ženy 

Podíl 
preferenčních 

hlasů pro muže 

SNK ED 60% 15% 85% 

Koal. SP a NO! 42% 38% 62% 

KAN 73% 39% 61% 

ND 43% 1% 99% 

KDU-ČSL 53% 34% 66% 

Rozumní 34% 39% 61% 

Koal.TOP09,STAN 75% 2% 98% 
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LES 80% 73% 27% 

LEV 21 60% 4% 96% 

KSČM 56% 50% 50% 

evropani 42% 29% 71% 

RSČMS 51% 27% 73% 

HNPD 62% 55% 45% 

ČSSD 57% 17% 83% 

ANO 2011 41% 26% 74% 

"SRP" 43% 38% 62% 

M 49% 10% 90% 

ČSR 61% 61% 39% 

ODS 60% 15% 85% 

VIZE 50% 7% 93% 

Úsvit 38% 40% 60% 

SZ 57% 34% 66% 

Svobodní 34% 6% 94% 

RDS* 44% - - 

KSČ 32% 20% 80% 

PB 39% 20% 80% 

ABS* 19% - - 

Koal.DSSS a SPE 44% 10% 90% 

HSS 46% 49% 51% 

Republika 73% 56% 44% 

Piráti 35% 10% 90% 

ČS 68% 47% 53% 

KČ 46% 17% 83% 

ANEO 59% 0,4% 99,6% 

ČSNS 36% 12% 88% 

O.K.strana 22% 39% 61% 

VV 70% 28% 72% 

OBČ_2011 33% 76% 24% 

Celkem 53% 21% 79% 
* Strana nominovala pouze dva kandidáty.  
 
Zdroj dat: ČSÚ 
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do 3. místa = 

3 body, do 

5.místa = 2 

body, do 10. 

místa = 1 

bod

ano=1 

bod

hodně dobré = 

3, 

středně = 2, 

málo = 1, 

vůbec = 0

ano=1 ano = 2

hodně = 3, 

středně = 2, 

málo = 1, 

vůbec = 0

hodně = 3, 

středně = 2, 

málo = 1, 

vůbec = 0

Součet, 

max 

možných 

13

Jméno Strana

Místo na 

kandidátce

Body za 

místo na 

kandidátce

CV 

poslala Hodnocení CV

Kandiduje 

do EP

Kandiduje 

poprvé

"ženská" 

témata

fungování v 

EP

ost 

skupiny - 

Samková Klára Úsvit 1. 3 0 0 1 2 3 6

Jílková Marie KDU 5. 2 1 3 1 0 3 3 11 13

Charanzová Dita ANO 2011 3. 3 1 3 1 2 2 3 12 15

Bocianová 

Kateřina ČSSD 22. 0 1 2 1 2 2 3 11 11

Opravilová Esma KSČM 7. 1 1 2 1 2 2 1 9 10

Durnová  Anna SZ 8. 1 0 2 1 2 3 3 11 12

Hoffmannová 

Andrea SZ 14. 0 0 1 1 2 3 2 9 9

Dlabajová 

Martina ANO 2011 4. 2 1 3 1 2 0 3 10 12

Urbanová Petra BEZPP 0 1 0 0 1 1

Zachariášová 

Lucía SZ 24 0 1 2 1 2 3 3 12 12

Kyliánová Zuzana TOP 12 0 1 2 1 2 3 3 12 12

Humpolcová 

Tereza KSČM 20 0 1 1 1 0 0 0 3 3

Suchardová 

Michaela SZ 2 3 1 3 1 2 2 3 12 15

Bavorová 

Miroslava ANO 2011 17 0 1 2 1 2 1 3 10 10

Červíčková 

Monika ANO 2011 11 0 1 2 1 2 2 3 11 11

Střálková Lenka ANO 2011 14 0 1 2 1 2 1 1 8 8

Pavlíčková Klára TOP 16 0 1 2 1 2 0 1 7 7

Langrová Irena ANO 2011 12 0 1 2 1 2 0 1 7 7

Konvalinková SZ 12 0 1 2 1 2 3 3 12 12

Šlahůnková KSČM 6 1 1 1 1 2 2 1 8 9

Švendová KSČM 9 1 1 2 1 2 2 2 10 11

Sedláčková Olga SNK ED 2 3 0 2 1 2 1 2 8 11

Halanová Květa SNK ED 4 2 1 2 1 2 2 1 9 11

Hoffmannová 

Andrea SZ 14. 0 0 1 1 2 3 2 9

Střálková Lenka ANO 2011 14 0 1 2 1 2 1 1 8

Šlahůnková KSČM 6 1 1 1 1 2 2 1 8

Langrová Irena ANO 2011 12 0 1 2 1 2 0 1 7

Samková Klára Úsvit 1. 3 0 0 1 2 3

Humpolcová 

Tereza KSČM 20 0 1 1 1 0 0 0 3

Urbanová Petra BEZPP 0 1 0 0 1

Charanzová Dita ANO 2011 3. 3 1 3 1 2 2 3 12 ANO ne ne 4.4.

nemůže 

na úvodní 

workshop

, koučink 

by ráda 

také 4.4.

napsat jí, že na 

mediální může 0

0

Irena 

Steinhauserová SSO 12 0 1 1 1 2 1 1 7































Name Pol. Party name of the coach dates coaching hors coaching

declaration 

signed

coaching hours 

after 16.6.

hours 

coaching 

charged in 

Sptember

Bavorová Miroslava ANO 2011 Nováková Lenka 21.4., 12.5.,2.6. 3 yes

Bocianová Kateřina ČSSD Jaroš Kamil 5.5., 9.5. 2 yes

Červíčková Monika ANO 2011 Židlická Milena 24.4., 6.5., 16.5. 3 yes 2 - 14.8., 26.8. 2

Dlabajová Martina ANO 2011 Bohoňková Irma nereaguje 0

Durnová  Anna SZ Bohoňková Irma  30.4., 14.5., 10.6. 3 yes

Halanová Květa SNK Židlická Milena 7.5., 14.5.,12.6. 3 yes 1 - 6.8. 1

Charanzová Dita ANO 2011 Židlická Milena 5.5., 20.5., 26.5. 3 yes

Jílková Marie KDU Židlická Milena 17.4. 1 no

Konvalinková Hana SZ Židlická Milena 28.4., 19.6.. 2 yes 12.8., 15.9. (2 h) 3

Kyliánová Zuzana TOP Bohoňková Irma 24.4., 9.5., 16.5. 3 yes 2 - 10.7., 5.8.

Opravilová Esma KSČM Petrášová Marta Anna 28.4. 1 yes

Sedláčková Olga SNK Jaroš Kamil 18.4., 25.4. 3 yes 2 - 27.6., 17.7.

Suchardová 

Michaela SZ Židlická Milena 3.6., 12.6.,16.6. 3 yes 1 - 14.7. 1

Švendová Dagmar KSČM Bohoňková Irma nereaguje 0 yes 27.8., 12.9. (2 h) 3

Urbanová Petra nezávislá Židlická Milena 23.4. 1 yes

Zachariášová Lucía SZ Židlická Milena 22.4., 30.4., 15.5. 3 yes

3 - 23.7., 

6.8.,27.8. 3

34 4 + 13  13




















































