
 

Мониторингова оценка 

за изпълнение на дейностите по проект Гражданска практика за студенти и учители: 

„Протестите след 2011 г.“, осъществяван от екип към Фондация за хуманитарни и 

социални изследвания - София, за първи и втори период от реализацията му:  

 01. 10.2014 - 30.09.2015 

Проектът се финансира от ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА НПО В БЪЛГАРИЯ ПО ФИНАНСОВИЯ 

МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП 2009 – 2014 г.,  

тематична област: Демокрация, права на човека и добро управление 

 

1. Източници за мониторинговата оценка 

Мониторинговата оценка се базира на следните източници: 

 Документи по проекта – формуляр за кандидатстване по проекта, междинен 

отчет, времеви график 

 Документи, свързани с реализацията на проекта - три анализа (индивидуални 

задачи) на протестите от 2013 г. от студенти от СУ, публикувани на сайта на 

проекта на общата страница на www.hssfoundation.org, както и два 

аналитични текста, публикувани пак там – на доцент Боян Знеполски и на 

доцент Милена Якимова; покани и обяви за публичните форуми с резюмета 

на основните тези на лекциите; снимки от публичните форуми; брой на сп. 

Критика и хуманизъм по проекта (кн. 43, 1-2/2014, тема на броя «Младежки 

култури на социализма и постсоциализма: лайфстайл, конформизъм и 

протест»); 

 Присъствие на автора на част от публичните дебати в Червената къща и Нова 

конферентна зала; и прослушване на аудиозаписи на тези, на които не е 

присъствал от сайта на Центъра за дебат и култура „Червената къща“; 

 Разговори с ръководителя на проекта доцент Милена Якимова и с доцент 

Димитър Вацов, председател на УС на ФХСИ. 

Предвидените 2 фокус групи с участници в проекта за съжаление не се 

осъществиха, но те ще се реализират за финалната оценка. 

2. Цел и дейности по проекта 

Според кратката формулировка в междинния отчет основната цел на проекта е 

„трансформация на гражданското образование в университетите и училищата в 

http://www.hssfoundation.org/


гражданска практика.“ Ето защо основните целеви групи са две – студенти и учители. 

Аз бих формулирала целта на проекта като промяна на разбирането за гражданско 

образование в две посоки: От една страна е необходима рефлексия върху 

непосредствено случили се у нас и в чужбина форми на гражданско участие – протести 

– каузи, начин на действие, силни, слаби страни. Тази рефлексия, от друга страна, ще 

формира гражданска нагласа и култура, способна да превръща гражданската енергия в 

защитими и приложими каузи. Така гражданското образование ще стимулира, но и ще 

подготвя за гражданско участие, което ще е насочено към ясни цели с адекватни 

средства. Иначе казано, гражданските практики трябва да са информирани и 

промислени, а гражданското образование трябва да е с практическа насоченост, но не 

към правене на проекти, както е в момента, а към реално участие в управленските 

процеси. Безусловно, това е една много амбициозна и значима цел, която в крайна 

сметка е насочена към по-широка аудитория, освен към посочените две целеви групи. 

Ето защо дейностите могат да се типологизират в две групи. Първата група засяга 

обучение на студенти и учители в методиката на разбирането и осъществяването на 

гражданското образование като гражданска практика. В тази група влизат Дейност № 1: 

„Провеждане на стажове за студенти и учители по работни групи, съставени от членове 

на екипа и представители на целевите групи.“ ; Дейност № 3: Индивидуални задачи и 

дискусии по работни групи; и Дейност № 4: Провеждане на часове по Свят и личност, 

гражданско образование и подготовка на курсове по гражданско образование. 

Втората група засяга дейности, насочени към по-широка аудитория, които да 

провокират дебати какво гражданско образование ни е нужно, както и да осмислят 

гражданските прояви в последните години. В тази група са Дейност № 2 – „ Осем 

публични представяния и общи дискусии "Българските протести след 2011 г." и 

"Протестите извън България след 2011 г."; както и Дейност № 5: Публикации и 

разпространение.  

Правя това разграничение, защото по-лесно е да се отчита изпълнението и ефекта от 

взаимно-свързани дейности – например дейност № 1 е непосредствено свързана с 

дейност № 3, като някои индикатори са общи за двете групи, а не просто да се следва 

номерацията на дейностите. 

 

3. Изпълнение на дейностите 



А.  Първа група дейности - обучение на студенти и учители в методиката на 

разбирането и осъществяването на гражданското образование като гражданска 

практика. 

Дейност 1 и Дейност 3 – обединявам ги, защото, както отбелязах, те са непосредствено 

свързани. Дейност 3 „Индивидуални задачи и дискусии по работни групи“ е следствие, 

резултат  от Дейност 1 - „Провеждане на стажове за студенти и учители по работни 

групи, съставени от членове на екипа и представители на целевите групи.“ 

 

В рамките  на дейност 1 е предвидено създаването на 5 работни групи. Толкова са 

създадени – 3 със студенти и 2 с учители. Предвидените участници са 40; записали са 

се в групите и участвали в тях – 44, изпълнили индивидуалните задачи и съответно 

успешно завършили обучението – 29.  Разминаването в бройките е плюс според мен, то 

показва, че работата в групите е сериозна и не всеки записал се в стажовете непременно 

завършва. Възможно е, при представяне по-нататък на текстове по индивидуалните 

задачи, бройката на успешно завършилите стажовете да се увеличи.  Ето какви са 

групите и дейностите, които те извършват: 

1. Практика: „Гражданска практика за студенти: Протестите след 2011 г.“ за 

бакалаври и магистри от програмите на катедра Социология на СУ 

(ръководители: доц. д-р М. Якимова и доц. д-р Б. Знеполски) – практиката е 

завършена през март 2015 г.; записани студенти – 4; реализирани са 3 

индивидуални задачи, публикувани на сайта на ФХСИ; 

2.  Стаж:  „Гражданска практика за студенти: Протестите след 2011 г.“ за студенти 

от 1 курс от всички програми на НБУ – афилииран като извънаудиторна форма към 

общообразователен курс ОООК 088 Граждани и гражданско общество 

(ръководители: доц. д-р Димитър Вацов и д-р Гергана Динева) – записани са 17 

студента; проведени са индивидуални консултации и са поставени индивидуални 

задачи. На 17-ти и 24-ти април 2015 г. публично се представят резултатите от 

индивидуалните задачи; през май са проведени допълнителни изслушвания на 

закъснели с подготовката си студенти. От общо 17 записали стажа успешно 

представили се и акредитирани са 13 студента. 

3. Стаж: „Гражданска практика за студенти: Протестите след 2011 г.“ за студенти от 

3 и 4 курс и докторанти от програмите на департамент Философия и социология на 

НБУ (ръководители: доц. д-р Димитър Вацов и докт. Леа Вайсова) – записани 13 



студента; проведени са индивидуални консултации и са поставени индивидуални 

задачи; представени са 4 анализа на протестите и толкова студенти получават 

кредити за стажа. 

4.  Създадени са две работни групи от учители по „Свят и личност“ и други 

предмети от цикъла „Гражданско образование и обществени науки“ в 

сътрудничество с Център за образователни инициативи с директор Цветан 

Цветански за участие в обучителен семинар „Учителят-гражданин“, проведен на  

26-27 септември 2015 г.  Записани за участие са 10 учители, участват 9 – 4 от 

страната, 5 от София, 7 жени, 2ма мъже. Те са разделени в две групи, обсъждат 

какво трябва да включва гражданското образование; семинарът завършва с 

изработването на два примерни урока по гражданско образование в рамките на 

„Свят и личност“ (по един за всяка от групите).  

Що се отнася до дискусиите, основният метод на работа във всяка една от групите са 

дебатите по поставените проблеми, така че точният брой е невъзможно да бъде отчетен. 

На базата на тези данни, може да се каже, че дейностите 1 и 3 са успешно изпълнени 

дотук. Какъв ще бъде реалният ефект от обучението ще се види във финалната фаза на 

проекта – в изпълнението на 

Дейност № 4 : Провеждане на часове по Свят и личност, гражданско образование и 

подготовка на курсове по гражданско образование  

Тази дейност е предвидена за последния период, но по същество дейностите 1 и 3 са 

част от подготовката на дейност 4, обучението на студентите и семинарът с учители 

вече са предпоставка са успешно провеждане и на дейност 4. 

 

Б. Втората група дейности, насочени към по-широка аудитория, провокиращи дебати 

какво гражданско образование ни е нужно и осмислящи гражданските прояви в 

последните години: Дейност № 2 – „ Осем публични представяния и общи дискусии 

"Българските протести след 2011 г." и "Протестите извън България след 2011 г."; и 

Дейност № 5: Публикации и разпространение.  

Дейност № 2: „ Осем публични представяния и общи дискусии "Българските протести 

след 2011 г." и "Протестите извън България след 2011 г." 



Може да се каже, че тук предвидените прояви са преизпълнени за отчетния период – 

проведени са 6 публични лекции – дискусии, с 23 участника в  панелите –модератори и 

панелисти. Панелистите са както утвърдени български и чуждестранни учени, така и 

участници в гражданските протести, а и изявени журналисти. Тематиката е много 

актуална. Лекциите и дискусиите се проведени на популярни сред интелектуалните 

среди и гражданските активисти места за дебат като Червената къща, Нова 

конферентна зала на СУ, Зала на Академичния съвет на НБУ, Театрална зала „Алма 

Алтер”. Точният брой на участниците в дискусията не може да се сметне, но вероятно е 

около 500. Ето темите на конкретните лекции и основните участници: 

1. Публична лекция с дискусия на тема: "Ukraine during and after Euromaidan: shifts 

in political cultures and grassroots activism"; гост-лектор: Доц. д-р Свитлана Хутка, 

Департамент по социология, Киевски национален университет, Украйна 

/официален говорител на Евромайдана/ ; дискутант: д-р Том Джунс (ФХСИ); 

модератор: доц д-р Димитър Вацов (ФХСИ/НБУ); съорганизатори: ФХСИ и 

Департамент Философия и социология на НБУ; място и дата: НБУ, Зала на 

Академичния съвет; 27 ноември 2014 г., 18.00-20.00 ч. 

2. Двойна публична лекция с дискусия: „Протест, революция и война: година след 

украинския Евромайдан”; лектори: д-р Том Джунс (ФХСИ) и доц. д-р Тетяна 

Журженко (IWM, Vienna); модератор: доц. д-р Милена Якимова (ФХСИ/СУ); 

място и дата: Театрална зала „Алма Алтер”, Ректорат СУ, 28 ноември 2014 г., 

17.00-19.00 ч. Съорганизатор: Културният център на СУ. 

3. Публичен дебат на тема: „Протестите и окупацията: свърши ли 2013 г.?”; 

Панелисти: д-р Ружа Смилова (СУ/Член на групата на преподавателите, 

подкрепящи „Ранобудните студенти“), д-р Валентина Георгиева (СУ/активист), 

Рая Раева (студент от СУ/Член на Щаба на Окупацията на СУ). Модератор: доц. 

д-р Димитър Вацов (ФХСИ). Място и време: зала „Пеша Николова“, Червена 

къща, 6 април 2015,  17.30-19.30 ч. 

4. Премиера на кн. 43 на сп. Критика и хуманизъм на тема: «Младежки култури на 

социализма и постсоциализма: лайфстайл, конформизъм и протест», кн. 43, бр. 1-

2/2014; водещи премиерата: д-р Елица Станоева и д-р Том Джунс. Панелисти: д-р 

Росица Генчева (НБУ) и д-р Галина Гончарова (СУ). Място и време: Нова 



конферентна зала, Ректорат на СУ, 7 април 2015 г., 18:00-20.00 ч. Съорганизатор: 

Културният център на СУ. 

5. Публичен дебат на тема: „Преходът, протестите и гласа на младите“. Модератор: 

Боян Знеполски;  Панелисти: Неда Генова, Надежда Московска и Александър 

Кирицов; Център за култура и дебат Червената Къща, Червената зала, 2 юни 2015 г., 

18:00 - 20:00 ч. 

6. Публична дискусия: „Как се руши свободата на словото в България?“; модератор: 

Пролет Велкова (Дарик радио). Панелисти: Петко Георгиев (журналист и 

международен медиен консултант); Спас Спасов (журналист, в. Капитал и 

dnevnik.bg); Георги Лозанов (председател на СЕМ); Център за култура и дебат 

Червената Къща, Червената зала, 25 септември 2015 г., 17:00 - 19:30 ч. Професор 

Нели Огнянова (експерт по медийно право) не присъства на дебата, но е 

представила презентация. 

Считам, че дейност 2 е най-успешната от всички, не само заради „преизпълнението 

на плана“, но и заради а/актуалността на обсъжданите теми, както в международен, 

така и в национален контекст; б/ заради високото академично, но и гражданско ниво 

на дебатите, дължащо се на участието на известни и публично ангажирани 

панелисти; в/ заради вкарването на дебата в сравнително по-разнообразна и широка 

аудитория; г/ заради видеозаписите в Червената къща, които са свидетелства за 

дебата и могат да се използват и като обучителни материали.   

Дейност № 5: Публикации и разпространение 

Тук са планирани два тома на сп. Критика и хуманизъм, създаване на подстраница към 

сайта на ФХСИ, както и серия медийни изяви за популяризиране на проекта. Ето какви 

са дейностите тук: 

1. Издаване на брой на сп. Критика и хуманизъм по проекта  - кн. 43, 1-2/2014, тема на 

броя «Младежки култури на социализма и постсоциализма: лайфстайл, конформизъм и 

протест»); Издаденият брой е в разпространителската мрежа; уводните думи са 

публикувани на английски език в www.eurozine.com; всички материали от него се 

разпространяват електронно през www.ceeol.com. В междинния отчет е отбелязано, че 

броят е 352 печатни страници, включва 13 аналитични публикации по проблематиката 

http://www.eurozine.com/
http://www.ceeol.com/


на проекта, един публикуван дебат, 1 представяне на неформална младежка гражданска 

инициатива. Аз бих добавила, че броят задава по-широкия времеви и пространствен 

/социалистически – постсоциалистически, Източно-европейски, но и глобален/ 

контекст на протестите, разширява визията за „протест“ по посока и на всекидневни 

съпротиви и в този смисъл би бил много полезен като учебно „помагало“, като 

текстове, които могат да провокират рефлексия върху различни форми на гражданско 

участие. Три от публикуваните статии – на Кристина Димитрова, Николай Николов и 

Ружа Смилова -  са изцяло посветени на темата за българските протести след 2011 г., а 

интервютата с Нанси Фрейзър и Ейми Алън – световно известни имена – хвърлят 

светлина върху глобалния фон, на който се развиват протестите.  

2. Създаване на подстраница на проекта към сайта на ФХСИ – на нея засега са 

публикувани 5 текста. По отношение на сайта е имало проблем, тъй като старият сайт 

на ФКСИ гръмва и се налага създаване на изцяло нов сайт, част от който е и страницата 

на проекта, наречена „Гражданска практика“, така че в момента сайтът усилено се 

възстановява и доразвива. 

3. Медийна дисеминация на събитията и дейностите по проекта: 

- Димитър Вацов сподели, че за първите форуми върху украинските събития 

поименно са били канени различни журналисти от БНТ, БНР, Дарик радио и в. 

Дневник, но интерес не е проявен. 

- След дебата „Протестите и окупацията: свърши ли 2013 г.?” на 8 април 2015 г. в 

сутрешния блок на Дарик радио Димитър Вацов и Валентина Георгиева са 

представили основните  насоки на дискусията . След дебата Димитър Вацов е 

дал интервю на екип от режисьори-документалисти от САЩ (български 

представител за връзка: Давид Джамбазов) – има видеозапис, който ще е част от 

документален филм. 

- За дебата „Преходът, протестите и гласа на младите“ е публикуван отзив в 

електронното списание dверсия: http://dversia.net/137/debate-transition-youth-

protests/. След дебата участниците Милена Якимова, Неда Генова, Надежда 

Московска и Александър Кирицов са представили позициите си на 5 април 2015 

г. в предаването „Какво се случва?“ по програма „Христо Ботев“/БНР. 

- Дебатът „Как се руши свободата на словото в България?“, на 8 септември 2015 

г., е „авансово“ рекламно проведен в сутрешния блок на Дарик радио с 

http://hssfoundation.org/event/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8a%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%82/
http://dversia.net/137/debate-transition-youth-protests/
http://dversia.net/137/debate-transition-youth-protests/


участието на Георги Лозанов, Петко Георгиев, Спас Спасов и Димитър Вацов, с 

водещ Пролет Велкова.  

 4.  Информация за събитията и инициативите по проекта се разпространява през 

сайтовете и мейлинг листите на партньорите, привлечени за съответните събития: 

Културният център на СУ, Департамент «Философия и социология» на НБУ, 

Центъра за култура и дебат «Червената къща», Център за образователни 

инициативи. 

5. За да се разшири дисеминацията към младежка аудитория и без да е изрично 

планирано, е подписан договор с младежкия информационен сайт „Баница“ и е 

организиран конкурс за младежко есе по гражданска тема. Избрано е жури на 

конкурса в състав: Марин Бодаков (литератор), Лъчезар Бояджиев (художник) и 

Валентина Георгиева (културен антрополог). Срокът за подаване на заявки е 15 

ноември 2015 г. и отчитането на ефектите от конкурса ще остане за последния етап. 

Намирам тази инициатива за изключително полезна. 

Като цяло изпълнението по дейностите от втора група – дейност 2 и дейност 5, според 

мен може да се оцени като отлично, тъкмо защото разширява дебата за гражданското 

образование, има „продукти“, които остават и могат да се използват както в средното и 

висше образованието, така и за всички, за които гражданската тема е проблем.  

4. Партньорства 

Проектът гради мрежа от партньорства, което е много важно. Първо между два големи 

и престижни университети – СУ и НБУ; второ, между университетите и учители чрез 

посредничеството на  Център за образователни инициативи; между академичните среди 

и неформални граждански движения като ПраВодач, Ранобудните студенти, Протестна 

мрежа; и с младежки информационни сайтове като Баница; създава сериозни 

международни партньорства през чуждестранните лектори.  

5.  Трудности 

Освен случайно възникнали непредвидени проблеми като срива на сайта, проектът има 

препятствия от по-дълбок структурен характер и които не зависят от активността и 

ефективността на участниците в него.  

Например медиите не се интересуват, а и мнозинството хора като цяло, според 

социологически изследвания, от проблематиката на гражданското участие в по-

„спокойни“ времена и при липса на ярки скандали. Все още масовото съзнание не 

обвързва всекидневните си недоволства срещу управлението с перспективата да 



промени това управление чрез активно постоянстващо гражданско участие. Този 

проблем е същевременно и предизвикателство, ето защо той подчертава още веднъж 

значимостта на проекти като този. 

Второ, промяната в разбирането за гражданско образование зависи от промяна в 

нормативната уредба, а това предполага и друг тип усилия, част от които излизат от 

академичната сфера, и навлизат в политическата. А без „благословията“ на МОН няма 

да са много учителите, които ще са мотивирани да погледнат по нов начин на 

гражданското образование. 

Мисля, че участниците в проекта си дават сметка за тези препятствия – 

предизвикателства и търсят и ще търсят начини за преодоляването им, което е залог за 

финалния успех на проекта.  

 

6. Заключение и препоръки 

 

Мисля, че написаното дотук е достатъчно убедително за заключението, че е налице 

много добро изпълнение на дейностите, като е възможен сериозен ефект за промяна на 

разбирането за гражданско образование. Предпоставки за ефективността и 

устойчивостта на проекта са постигнатите дотук резултати: 

 Преосмислянето и разгръщането на ново разбиране за гражданското 

образование като непосредствено обвързано с гражданска практика, разбрана 

като активно гражданско участие, а не просто като проектна дейност; както и 

полагането на това ново разбиране за гражданско участие в по-широк глобален 

контекст. 

 Провокирането на дебат по този проблем сред ученици, студенти, учители, 

граждански активисти и поставянето му и пред по-широка аудитория. 

 Разработване на методически инструменти, както и на материали, подпомагащи 

това ново разбиране за гражданско образование. 

 Изграждането на мрежа от разнообразни партньорства, особено важна е 

връзката между академичните среди, учителите и неформалните граждански 

движения. 

Степента на по-нататъшна устойчивост и ефективност на проекта зависи в голяма 

степен от: 

 финалната фаза на проекта – изграждане на мрежа от училища, в които новият 

подход към гражданското образование може да бъде експериментално прилаган; 



 установяване на връзка с МОН за обсъждане на новата визия за гражданско 

образование, водеща до евентуална промяна на ДОИ за гражданско образование; 

 по-нататъшно разгръщане на визията за гражданско образование като 

гражданска практика, защото този проект, стъпил върху протестите от 

последните години, по мое мнение е една част, макар и съществена, но част от 

преосмислянето на разбирането на гражданското образование в съвременния 

контекст. Например значим въпрос е възможни ли са, какви и как ефективни 

институционализирани форми на граждански контрол и участие. 

 

Убеденото ми заключение, че е проектът Гражданска практика за студенти и 

учители: „Протестите след 2011 г.“ е действително много важен за формирането на 

нов тип гражданска култура, отличава се с последователно разгърнати и добре 

изпълнени дейности, чието продължение във финалната фаза окончателно ще затвърди 

постигнатите дотук отлични резултати. 

 

 

29.09.2015.      Доцент Петя Кабакчиева 

 

       Ръководител на Катедра Социология, 

       Към ФФ на СУ „Св. Кл.Охридски“ 


