
www.americaforbulgaria.org

България

Америка

ДЕМОКРАЦИЯ
ПАЗАРНА ИКОНОМИКА
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Подкрепяме 
България да развие 

пълния си 
потенциал на 

успешна и модерна 
европейска нация.



ФОНДАЦИЯ АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ

МИСИЯ
 РАЗВИТИЕ И ПОДКРЕПА

Подпомагаме укрепването на динамичната па-
зарна икономика и институциите на демокра-
тичното общество в България. Подкрепяме 
България да постигне пълния си потенциал на 

успешна и модерна европейска нация
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ПРИЯТЕЛСТВО
Развиваме дългогодишните тра-
диции на доброжелателство и при-
ятелство между народите на САЩ 
и България. Програмите ни насър-
чават контактите между двете 
страни и обмена на идеи и знание

ДАРИТЕЛСТВО 
Въплъщаваме щедростта на американския народ. В рабо-
тата си се придържаме към най-високите стандарти за 
етика, прозрачност и изконни ценности
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През 1989 г. България се изправи пред сериозно изпитание – след десетилетия 
на планирана социалистическа икономика и ограничения във всички сфери на 
живота започна изграждане на работеща демокрация, гражданско общество 
и свободен пазар. Демокрацията е невъзможна без развита средна класа и 
частен сектор, които да поемат икономическата и социалната инициатива 
за промяна, а в началото на 1990-те трансформиращото се българско обще-
ство страдаше не само от липса на знания и инвестиции за развитието на 
частната инициатива, но и от засилената емиграция на най-активната част 
от населението. 

За да помогне за преодоляването на тези пречки, през 1991 г. се появи Българо-
американският инвестиционен фонд (БАИФ), предшественикът на Фондация 
Америка за България. 

БАИФ беше създаден от тогавашния президент Джордж Буш-старши и 
Конгреса на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие по 
силата на Закона за подпомагане на източноевропейските демокрации. 
Фондът започна дейността си с първоначален капитал от $55 милиона, в ре-
зултат на успешни инвестиции капиталът му нарасна до повече от $400 ми-
лиона.  

БАИФ насърчаваше предприемачеството, основано на свободни пазарни прин-
ципи, чрез дългови и капиталови инвестиции в над 5000 малки и средни пред-
приятия и се превърна в значителен инвеститор в недвижими имоти. Днес 
много от фирмите, подпомогнати от БАИФ, просперират, осигуряват работа 
на хиляди хора и са пример за професионално управление, прозрачност и корпо-
ративна социална отговорност. На базата на тези инвестиции беше създа-

ИСТОРИЯ
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дена и Българо-американската кредитна банка (БАКБ), която се превърна във 
водеща финансова институция за кредитиране на малки и средни предприя-
тия в България.  

БАИФ изигра и решаваща роля за развитието на капиталовите пазари в 
България по западен модел, като работеше съвместно с българското прави-
телство за създаването на първата в страната програма за ипотечно креди-
тиране, на първата емисия ипотечни облигации и за учредяването на първото 
дружество със специална инвестиционна цел. В резултат капиталите на 
частните предприемачи и новосформираната пенсионна система на България 
се увеличиха, а иновационните инициативи на БАИФ бяха възприети и от други 
български институции и сега намират широко приложение в страната.

България постигна значителен напредък от 1989 г., но преходът към правово 
общество, гражданска ангажираност, масов икономически просперитет и ис-
тинска демокрация все още не е завършен. Много икономически и социални 
предизвикателства и проблеми са нерешени и се нуждаят от външно финан-
сиране – не само заради липса на средства от държавния бюджет, но и защо-
то частната благотворителност в България остава недобре развита.

За да помогне в тази сложна ситуация, в началото на 2008 г. Съветът на ди-
ректорите на БАИФ, съставен от доброволци, създаде Фондация Америка 
за България. Начинанието беше подкрепено от президента и Конгреса на 
САЩ, както и от Американската агенция за международно развитие. Първите 
проекти, финансирани от новооснованата фондация, започнаха година по-къс-
но. Благодарение на активната си работа и желанието да инвестира в проек-
ти с визия и бъдеще, към 2014 г. Америка за България е общопризнато име, 
което се свързва с развитието на гражданското общество и свободните 
медии, с амбициозни и иновативни проекти в областта на изкуствата и кул-
турата, образованието, науката и земеделието. 

Членовете на Съвета на директорите на Америка за България вярват, че 
с ресурс от $400 милиона Фондацията допринася за настоящия и бъдещия 
просперитет на България, служи като непреходен символ на ангажиментите, 
които САЩ са поели към своя важен съюзник, и формира основата на стабил-
ни и трайни американско-български отношения.
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С капитал от $400 милиона сме 
най-голямата благотворителна ор-
ганизация в Централна и Източна 
Европа

През 2009–2014 г. финансирахме 
530 проекта на 310 организации на 
обща стойност $172 милиона

С инвестиции от $30 милиона го-
дишно сме най-големият дарител на 
българското образование, култура, 
историческо наследство, граждан-
ско общество, земеделие и социална 
сфера

Наши партньори са български уни-
верситети, училища, библиотеки, 
читалища, кина, театри, опери, фил-
хармонии, музеи, галерии, държавни и 
общински институции, институции-
те на съдебната система, неправи-
телствени организации, социални 
предприемачи и учени в над 200 гра-

дове и села на страната

Образование и библиотеки: $99 милиона

Гражданско общество и 
демократични институции: $18,9 милиона

Земеделие: $6,7 милиона

Социална сфера: $16,6 милиона

Изкуство и култура: $15 милиона

Културен туризъм: $15,8 милиона

4%

8,8%

58%

9,8%

9,2%

11%

$172
МИЛИОНА

СТОЙНОСТ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 
2009-2014: 

$172 МИЛИОНА
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Просперитетът на България зависи от нейния частен сектор, 
затова когато избираме подкрепяните от нас области, залагаме 
на уникалните и конкурентни предимства на страната – богата 
история и култура, земеделски ресурси, качествено образова-
ние, предприемчиви граждани. Заедно с това обръщаме внима-
ние и на препятствията пред развитието на България, като 
изолация на хората в неравностойно положение и все още ут-
върждаващото се върховенство на закона.   

Америка за България подкрепя инициативи, които насърча-
ват и развиват предприемачески и лидерски умения, въвеждат 
иновации и нови технологии, задълбочават връзките и обмена 
между България и САЩ, подобряват законовата среда и прила-
гането на върховенството на закона. Успехът на програмите 
ни зависи от ангажираното взаимодействие между частния, 
обществения и неправителствения сектор, и на отделните 
граждани.   

Фондацията подпомага организации и личности с инициатива, 
визия и възможност за промяна, вслушва се в местните нужди 
и се учи от своите бенефициенти. Америка за България одо-
брява грантове, като прилага своите водещи принципи и високи 
стандарти на етичност и прозрачност. Резултатите от раз-
дадените грантове се измерват количествено и качествено. 

ОБЛАСТИ
ФОНДАЦИЯ АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ  
ПРЕДОСТАВЯ ГРАНТОВЕ В ШЕСТ ОБЛАСТИ: 

ОБРАЗОВАНИЕ И  
БИБЛИОТЕКИ 

ГРАЖДАНСКО 
ОБЩЕСТВО И 

ДЕМОКРАТИЧНИ 
ИНСТИТУЦИИ

ЗЕМЕДЕЛИЕ И  
ОКОЛНА СРЕДА

СОЦИАЛНА СФЕРА

ИЗКУСТВО И КУЛТУРА

КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ
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ОБРАЗОВАНИЕ  
И БИБЛИОТЕКИ

"Музейко"

Американски университет 
в България

Заедно в час 

Училищни програми 

Университети 

Библиотеки 

Американски колеж

Предприемачество

5%

8,7%

16,8%

 21,3%

 
$99 МИЛИОНА

 21,1%
13%

7%

6,7%

10

ОБРАЗОВАНИЕ  
И БИБЛИОТЕКИ

НАШАТА МИСИЯ

Подкрепяме развитието на чо-
вешкия потенциал на България, за 
да помогнем за успешното є бъ-
деще на модерна и просперираща 
нация. Работим за по-качествено 
българско образование, по-висок 
авторитет на учителската про-
фесия и възприемането на обра-
зованието като основна ценност. 
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НАШИТЕ ИНИЦИАТИВИ

Подкрепихме 
628 участници 

в обменни програми 
със САЩ

Инвестирахме 
$8,5 милиона 
в обменни 

образователни 
програми

 Повишават квалификацията и мотивация-
та на учителите. Програмите ни обхващат учи-
тели, директори и други образователни специалисти 
и им помагат да развият потенциала си на педагози 
и ръководители.  

 Въвеждат съвременните образователни 
технологии в училище. Насърчаваме осъвременя-
ването на учебните програми и пренасяме в българ-
ските класни стаи най-доброто от американските 
методи на преподаване чрез нови образователни ин-
струменти и техники. Работим за по-добър образо-
вателен процес с модернизация на учебните кабине-

ти и въвеждане на нови технологии. 

 Подобряват уменията по математика, 
природни науки и английски език.Програмите ни 
повишават функционалната грамотност на българ-
ските ученици и изграждат умения, които в бъдеще 
ще им помагат да се включат ефективно в пазара на 
труда.

 Преодоляват образователните неравен-
ства сред учениците. Целта ни е да повишим ка-
чеството на образованието за всички ученици и да по-
добрим постиженията на най-изоставащите сред тях.
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За пет учебни години 
работихме във всички 28 
административни обла-
сти, в 213 населени места, 

и достигнахме до:

210 000 учени-
ци 

7000 учители

714 училища 
(28% от училищата в 
България за 2013/2014 
учебна година)
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Подпомагаме лидерите  
в образованието

Подкрепяме иновативни 
образователни програми

Показваме най-добрите примери  
от българските и американските 
образователни методики

Съдействаме на училищата да 
възстановят практическото обучение 
по природни науки

Култивираме бъдещи лидери в 
научните и технологичните области

Създаваме интерактивна 
образователна среда в българските 
училища

Изграждаме мрежи от млади 
предприемачи

Стимулираме включването на 
учениците в бъдещия пазар на труда

С НАШИТЕ ПРОГРАМИ ЦЕЛИМ ДА:
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ТЕХНОЛОГИИ 
В ОБРАЗОВАНИЕТО

С помощта на Америка за България 
за пет години 45 български училища 
въведоха технологии, съответстващи 
на най-добрите образователни прак-
тики в света. Инициативата "Училище 
на бъдещето" подкрепя създаването 
на образователни центрове по природ-
ни науки, чужди езици, интерактивно 
образование и информационни техно-
логии. Проектите ни насърчават екип-
ната работа, практическите експери-
менти и интерактивното обучение.  

Инвестирахме $3,5 милиона  
в училищни проекти

Подкрепихме 45 училища

Подпомогнахме училищата  
да съберат допълнително $1 милион

Достигнахме до над 30 000 ученици

Обучихме 721 учители за работа с 
интерактивни подходи и съвременни 
образователни технологии 
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ОТКРИВАМЕ ЛИДЕРИ: АКАДЕМИЯ 
ЗА УЧИТЕЛИ И ДИРЕКТОРИ

Учителите и директорите в програмите "Обещаващи лидери в 
образованието" и "Академия за училищни лидери" превръщат 
индивидуалния успех на всеки ученик в своя основна задача. 
Участниците се срещат с водещи американски специалисти в 
образованието от Колумбийския университет и Банк Стрийт 
Колидж в Ню Йорк и обменят опит с тях и техните институ-
ции. Програмите за учители и директори на Америка за 
България са безценна възможност за професионално израст-
ване и са ключови за развитието на българските училища.

 

Участници: 

77
Населени 
места:

38
 Достигнати 

ученици: 

23 000
Индиректно 

достигнати учители 
и директори: 

5600
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ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО: 
Лятна предприемаческа 
програма (SEP)

Изпращаме 30 млади български предприема-
чи за пет интензивни седмици на обучение и 
практика в САЩ–в Ню Йорк, в Бабсън Колидж 
и в Силициевата долина. Участниците усво-
яват основните принципи на бизнеса и пред-
поставките за успех. Под менторството на 
успели предприемачи и директори на водещи 
американски компании те преминават през 
всички ключови етапи от процеса: от раж-
дането на първоначалната идея до изграж-
дането на силен екип и формулирането на 
подходяща за пазара концепция. Програмата 
е създадена от Америка за България и се 
управлява от Института за международно 
образование в Ню Йорк. Преминалите про-
грамата създадоха Асоциация на български-
те лидери и предприемачи (ABLE).

За 5 години 
подкрепихме 
150 млади 
предприемачи
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ИНВЕСТИРАМЕ В БЪДЕЩЕТО  
НА НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ: 
Олимпийски отбори по природни 
науки 

През 2009-2014 г. българските олимпийски отбори по 
природни науки спечелиха 256 медала (49 златни, 87 сре-
бърни и 120 бронзови) в международни състезания по ин-
форматика, математическа лингвистика, физика, химия, 
биология, астрономия и физика. Америка за България 
се ангажира дългосрочно с подкрепата на българските 
национални отбори по природни науки, като им осигуря-
ва подготовка и участие в най-престижните междуна-
родни олимпиади и състезания.  
 
Подкрепата ни за олимпийските състезатели по природ-
ни науки е инвестиция в бъдещето на България и в мла-
дите є хора, които ще се превърнат в двигател на ино-
вациите, научните постижения и икономическия 
просперитет на страната.  

За пет години инвестирахме 
$1,6 милиона

Подкрепяме осем олимпийски отбора: по физика, 
млади физици, химия, лингвистика, астрономия, 
астрофизика, биология и информатика

От началото на олимпийското движение по 
природни науки в България българските 
състезатели са извоювали 636 медала: 116 златни, 
216 сребърни и 304 бронзови
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КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ

Ученически институт по математика и 
информатика – Съюз на математиците в 
България
Участниците в Ученическия институт по математи-
ка и информатика разработват научни проекти под 
ръководството на учители, университетски препода-
ватели и учени. Авторите на двата най-добри проек-
та представят България в шестседмичната лятна 
изследователска школа на Масачузетския технологи-
чен институт (МIТ).  

Програма "Космически 
предизвикателства" –  

Асоциация "Циолковски"
"Космически предизвикателства" е най-голямата об-
разователна програма в Европа за космически изслед-
вания. Целта є е да вдъхнови българските младежи за 
развитие в сферата на науката и технологиите, да 
въведе в нея идеите на младите български предприе-
мачи и да разшири познанието за вселената. 
Програмата включва лекции, дискусии и практически 
сесии, водени от астронавти и експерти от НАСА, 
Европейската космическа агенция, университетите 
в Оксфорд, Принстън, Харвард и много други. 
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АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И 
АМЕРИКАНСКА КУЛТУРА

Американски асистент-учители по 
английски език – Българо-американска 
комисия за образователен обмен 
"Фулбрайт"

Всяка учебна година програмата "Американски 
асистент-учител по английски език" превръща 30 
млади американци с университетска степен в по-
мощник-учители по английски език в български 
гимназии. Тя помага на учениците от осми до два-
найсети клас да усъвършенстват английския си, 
да се запознаят отблизо с английската и амери-
канската литература и да обогатят общата си 
култура чрез участие в дискусии. Младите учите-
ли участват активно в социалния живот на учили-
щето и населеното място чрез творчески проек-
ти и доброволческа дейност. 

През 2010-2014 г. 110 млади американски 
учители преподаваха  

в 37 езикови гимназии в 28 града
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Национално състезание 
по спелуване на 
английски език Spelling 
Bее – Програма на 
CORPlus 

Как да научим английски език едновре-
менно забавно и ефективно? Отговорът 
е Националното състезание по правопис 
на английски език Spelling Bee. През по-
следните две учебни години то привлече 
над 7000 ученици от 300 училища. 
Участието в Spelling Bee помага на деца-
та да обогатят познанията си по ан-
глийски и да разширят речника си, а на 
учителите им – да се запознаят с нови 
методики и образователни ресурси. В 
края на всяка учебна година Spelling Bee 
организира летен лагер за най-прилежни-
те "пчелички" и техните учители.

Участници: 

над 7000

Училища: 

300

Населени места: 

161
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JUMP Math – Институт за прогресивно образование
Канадската програма JUMP Math е сред петте най-добри образователни иновации в света и 
помага на децата да учат математика лесно и приятно. JUMP Math предоставя на български-
те училища успешна иновативна система за изучаване на математика в начален етап. 
Програмата има три компонента: обучения и професионална помощ за учители, образователни 
материали за ученици от първи до седми клас и сравнителен анализ на традиционните обра-
зователни методи и JUMP Math.

Достигнати 
ученици: 

2510

Обучени 
учители: 

300

Населени места: 

48

НАМАЛЯВАНЕ НА НЕРАВЕНСТВОТО

Програма за деца със специални образователни потребности – Център за 
приобщаващо образование
Центърът за приобщаващо образование създава българския модел на приобщаващо образо-
вание с помощта на водещи специалисти от САЩ и Великобритания. Програмата обучава 
избрана група от 75 учители и 20 ресурсни специалисти, и създава приобщаваща училищна 
среда в пет пилотни училища. В нея участват едновременно родители, учители, училищни 
ръководства, ресурсни специалисти и самите ученици. Онлайн порталът на програмата 
предлага материали за ресурсни специалисти, учители и родители. 
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ЗАСТАВАМЕ ЗАД 
СИМВОЛИТЕ НА 
БЪЛГАРСКОТО  
ОБРАЗОВАНИЕ

Софийският университет, 
най-старото и голямо висше 
училище в България, получи 
три изцяло обновени зали. С 
финансиране от Америка 
за България легендарната 
зала 272 и зали 224 и 243 вече 
разполагат с техника и ди-
зайн на световно равнище, 
които позволяват провежда-
нето на съвременно инте-
рактивно обучение и теле-
конферентни връзки с всички 
точки на света.

Инвестирахме 
$1 320 000
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"ЗАЕДНО В ЧАС"
 
Създадена през 2010 г. по инициати-
ва на Америка за България, 
"Заедно в час" цели да даде достъп 
до качествено образование на всяко 
българско дете. Програмата е 
партньор в международната мрежа 
за разширяване на образователни-
те възможности Teach For All, коя-
то работи успешно в 32 страни на 
шест континента. "Заедно в час" 
дава възможност за стойностно 
образование независимо от населе-
ното място, в което живее едно 
дете, и от финансовите възмож-
ности на семейството и училище-
то му. 
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За периода 2010-2018 г. Америка за България 
подкрепя "Заедно в час" с два гранта на обща 

стойност $15 милиона

"Заедно в час" подбира и подготвя способни млади 
специалисти от различни сфери. В продължение на 
две години те работят като високоефективни 
учители на ученици, които се нуждаят от подкре-
па за подобряване на мотивацията и успеха им. 
След участието си в програмата младите учите-
ли лидери продължават развитието си като ак-
тивни застъпници за образователна промяна.

 90 
нови учители 

в държавни училища

 50 
училища в цялата 

страна

 6000 
ученици

www.zaednovchas.bg
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ДЕТСКИ НАУЧЕН ЦЕНТЪР "МУЗЕЙКО"

Съвременният свят става все по-сложен и изисква от децата непрекъснато 
приспособяване и придобиване на нови умения. През последните 10 години дет-
ските музеи по света се утвърдиха като най-добрата алтернатива за нефор-
мално образование – място, където децата усвояват важни знания, докато се 
забавляват и играят. 

Детският научен център "Музейко" в София следва тази тенденция и е един-
ственият по рода си в Източна Европа. Центърът е инициатива на Америка 
за България, която инвестира в него $21 милиона. 

МУЗЕЙКО
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Концепцията за сградата е на Lee. H. Skolnick Architecture + Design Partnership, воде-
ща американска компания, специализирана в създаването на музеи. Всичко в дома 
на "Музейко" е премислено до най-малката подробност – от характерната архи-
тектура през енергийната ефективност до пространството за интерактивни 
експонати, които събуждат любопитството на децата към науката, инженер-
ството, екологията, комуникациите и изкуствата. 

Съдържанието на "Музейко" е създадено от учени, педагози и дизайнери и е съобра-
зено със съвременните тенденции в образованието. Концепцията му е основана на 
ученето чрез игра и приложни дейности, развитието на множествена интелигент-
ност, прилагането на сугестопедия и други техники за ускорено учене и разгръща-
не на потенциала.

"Музейко" отвори врати 
през есента на 2015

www.muzeiko.bg
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АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ  

Инвестиция в качествено образование и български талант

Америка за България вярва в качественото образование в духа на американските либерални традиции и 
подкрепя Американския университет в България (АУБ) в Благоевград – първия подобен университет в Източна 
Европа. АУБ започва през 1991 г. с 208 студенти и 16 преподаватели, 24 години по-късно е утвърден символ на 
качествено образование в мултикултурна среда. Днес в него се обучават над 1000 студенти от 40 национал-
ности, а 74 преподаватели от пет континента отстояват принципите на качественото образование. 

Дарихме $19,7 милиона за стипендии на над 500 
български студенти в АУБ и за изграждане на 
студентския център "Америка за България"
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Според рейтинговата система на Министерството на  
образованието за 2013 г. Американският университет в България:

 Разполага с най-модерния университетски комплекс в България
 Дава най-качественото обучение по бизнес администрация, журналистика и масови комуникации, икономика
  Завършилите бизнес администрация, журналистика и масови комуникации, икономика и политически науки, 

международни отношения имат най-висок доход след започване на работа
 Завършилите бизнес администрация водят по брой на заеманите управленски позиции

www.aubg.edu
29



Национална академична 
библиотечно-информационна 
система (НАБИС): Знание на един 
клик разстояние  

Българските библиотеки и културни институции съхра-
няват ресурси от световно значение, но значителна 
част от тях все още са "изключени" от новите техноло-
гии и са недостъпни за външния свят. Затова Америка 
за България финансира създаването на национален он-
лайн каталог (НАБИС) на академичните библиотеки в 
България на стойност $6 милиона. Инвестицията в най-
новите софтуерни решения подпомогна изграждането 
на нова библиотечна инфраструктура за комуникация 
между научните институции и предостави платформа 
за дигитализация на най-ценните книжни ресурси на 
България.  

www.nalis.bg
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Чрез портала на НАБИС читате-
лят може чрез една заявка да тър-
си заглавия сред повече от 2,6 ми-
лиона библиографски записи в 
електронните каталози на 33 ака-
демични и обществени библиоте-
ки в България. Над 20 000 дигита-
лизирани уникални книги, учебни 
материали и документи от фондо-
вете на българските библиотеки 
са достъпни за всеки. В каталога 
се правят над 35 000 търсения на 
месец, като броят на потребите-
лите продължава да расте.  
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ГРАЖДАНСКО 
ОБЩЕСТВО И 
ДЕМОКРАТИЧНИ 
ИНСТИТУЦИИ
Съдействаме за укрепване на демократичното 
общество в България, основано на върховен-
ството на закона и на прозрачни и отговорни 
публични институции, които създават благо-
приятна среда за привличане на инвестиции и 
развитие на частния сектор.

Подкрепяме израстването на активни и силни 
неправителствени организации, насърчаваме 
гражданското участие в обществените дела и 
в живота на общностите и допринасяме за 

възраждането на филантропията, дарител-
ството и доброволчеството в България. 

Утвърждаваме демократичните ценности и 
спомагаме за установяване и развитие на кон-
такти между професионалисти от България и 
САЩ.

Работим с граждански организации и с публич-
ни институции с визия и капацитет за пости-
гане на позитивна обществена промяна.

НАШАТА МИСИЯ
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НАШИТЕ ПРИОРИТЕТИ

Подкрепяме програми в следните 
приоритетни области:

 Укрепване на съдебната система

 Подкрепа за независимата журналистика

 Утвърждаване на доброто управление

 Насърчаване на гражданското участие и 
филантропията

Предоставили 
сме 112 гранта 
с общ обем на 
средствата 
над $18,9 милиона 

22,5% 28,7%

25,9%17,5% 

Правосъдие 

Добро управление

Гражданско участие   

Независима журналистика 

Други 

$18,9 МИЛИОНА

5,4% 
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УКРЕПВАНЕ НА 
СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

Подкрепяме програми, които: 

Допринасят за по-високо обществено 
доверие към съдебната система

Повишават професионалния капацитет 
на съдии, прокурори и правоприлагащи 
служители

Подпомагат професионалното 
израстване на ново поколение юристи и 
обогатяват образованието по право

Насърчават по-широкото използване на 
алтернативни методи за решаване на 
спорове
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Сред нашите партньори са:

 Българският институт за правни   
инициативи

 Съюзът на съдиите в България

 Асоциацията на прокурорите в България

 Сдружението за международни състезания  
по право

 Фондация "Български адвокати за правата  
на човека"

"В университета ни учат как да 
прилагаме закона. Като съдия се 
научих как да администрирам дела. 
В Съединените щати се научих как 
да служа на хората."

Участник в програма за  
професионален обмен в САЩ

"Бащите на нашата 
Конституция са били напъл-
но убедени при разработва-
нето на идеите є, че неза-
висимата съдебна система 
е от решаващо значение за 

успеха на нацията."

Сандра Дей О'Конър, Съдия във 
Върховния съд на Съединените 

щати (1981 – 2006)
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ПОДКРЕПА ЗА 
НЕЗАВИСИМАТА 
ЖУРНАЛИСТИКА

Помагаме на програми и издания, 
които: 

Допринасят за високите 
професионални и етични 
стандарти в журналистиката

Осъществяват обективни и 
актуални журналистически раз-
следвания 

 Предоставят възможност за 
професионален обмен и обучение на 
журналисти

"В поредица от семинари и профе-
сионални дискусии получих инфор-
мация "от първа ръка" за медийни-

те практики и стандартите в 
американската преса. Нещо повече 
– получих достъп до най-съвремен-
ните методи за журналистическо 
разследване и работа с информа-

ционни масиви."
Участник в програма за професионално 

обучение в САЩ
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Сред нашите 
партньори са:

 Асоциацията на европейските 
журналисти – България

 Българската национална телевизия

 Икономедиа АД

 Фондация "Отец Паисий 36"

 Световен Институт на печата

Наборът от подкрепяни от нас програ-
ми и издания е балансиран, но с ясен ак-
цент на подкрепа към електронни ме-
дии и онлайн издания.

"Вярваме, че точната, безпристрастна и независима журна-
листика води до по-добре информирано общество. Тя осигуря-
ва отчетността на властите, укрепва върховенството на 
закона и подкрепя икономическото и социалното развитие."

Фондация "Томсън Ройтерс"
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УТВЪРЖДАВАНЕ НА 
ДОБРОТО УПРАВЛЕНИЕ

Подкрепяме инициативи, които: 

Противодействат на корупцията и 
институционалните злоупотреби

 Насърчават отчетността и 
прозрачността в обществения живот

 Осигуряват достъп до публична 
информация и мониторинг на работата на 
институциите

 Подкрепят израстването на млади 
обществени лидери
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Сред нашите партньори са:

 Асоциация "Прозрачност без граници"

 Фондация "Програма Достъп до информация"

 Сдружение "Институт за развитие на 
публичната среда"

 "Институт за пазарна икономика"

 Сдружение "Институт за регионални и 
международни изследвания"

"Качеството на регулаторната среда 
и почтеността на публичния сектор 
са две измерения на общественото 
управление от изключителна важност 
за доверието и решенията при всички 
вложители и за постигане на 
инвестиционните ползи от 
развитието."

Организация за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР)

"Инициативата е от 
огромно значение за 

стремежа на граждан-
ското общество за 

постигане на почтеност 
и прозрачност в отноше-
нията между финансовия 

сектор и публичните 
институции."

Участник в проект за 
противодействие на 

корупцията на високо ниво
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Подкрепяме програми, които: 

Допринасят за възраждането на фи-
лантропията, дарителството и до-
броволчеството в България

Укрепват организационния капаци-
тет и уменията за набиране на сред-
ства от организациите с нестопанска 
цел

Насърчават гражданското участие 
в обществените дела и в живота на 
общностите

"Научих, че когато идеята е добра, без значение 
колко амбициозна може да изглежда, ако започнеш да 
търсиш решение и мотивирани хора, за да ти помог-

нат, можеш да я превърнеш в реалност."

Участник в обучение за изграждане на капацитет на неправи-
телствени организации

НАСЪРЧАВАНЕ НА 
ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ 
И ФИЛАНТРОПИЯТА

40

Сред нашите партньори са:

 Български център за нестопанско право

 Български дарителски форум

 Фондация "Герои на времето"

 Сдружение "Деветашко плато"

 Фондация "Работилница за граждански инициативи",      
 програма "Обществени фондации"

"Ефикасната филантропия изисква 
много време и творческо мислене от 
вида, необходим и при изграждането 

на един бизнес."

Бил Гейтс
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$6,7 МИЛИОНА

Повишаване 
продуктивността на 
земеделието чрез инвестиции 
в образование, наука и услуги 
за фермерите (Extension 
Service) 

Институционална подкрепа за 
подобряване на земеделските 
политики и бизнес средата

Проекти за екологично 
образование и устойчиво 
икономическо развитие 

Подкрепа за развитието на 
професионални организации 

3%

10%

12%

 
76%
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ЗЕМЕДЕЛИЕ
НАШАТА МИСИЯ 

Подпомагаме развитието на модерно, конку-
рентоспособно земеделие в България чрез 
инвестиции в наука, образование и услуги за 
фермерите:

 Работим за повишаване продуктивнос-
тта и сближаване на агробизнеса и научни-
те институти

 Подкрепяме навлизането на нови техноло-
гии и усвояването на ключови бизнес умения

 Подпомагаме развитието на пазарно-ори-
ентирани земеделски политики и инициати-
ви за подобряване на бизнес средата

 Развиваме потенциала на професионални-
те организации да предоставят качествени 
услуги и да стимулират развитието на си-
лен земеделски сектор
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ОБМЕНЯМЕ ЗНАНИЯ И ОПИТ

За шест години Америка за България помогна на 133 
български специалисти да посетят водещи институции 
в САЩ като стипендианти на международните програ-
ми "Кохран" за земеделски производители и експерти от 
сектора и държавната администрация, и "Норман 
Борлауг", която дава шанс на млади български учени да 
работят с водещи изследователи от най-добрите аме-
рикански институции в областта на земеделието и хра-
нителните технологии. 

СЪЗДАВАМЕ ЛИДЕРИ

Подкрепяме прогресивните професионални организации 
да са лидери в развитието на модерно, конкурентоспо-
собно земеделие в България. Наши партньори са 
Асоциацията на земеделските производители в 
България, Браншовата камара на дървообработващата 
и мебелната промишленост, Българска хранителна бан-
ка и Националният съюз на градинарите в България.
Инвестираме в изготвянето на обективни икономиче-
ски анализи съвместно с Института за пазарна иконо-
мика, Института по аграрна икономика и Фондация 
"ИнтелиАгро".
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Наши партньори са:
Тракийски университет – Стара Загора: Служба за 

съвети в млечното говедовъдство; Национален център за 
професионално обучение и компетентност Америка за 
България

Аграрен университет – Пловдив: Национален демонстра-
ционен център за нови технологии в земеделието; 
Експериментален център по интегрирана растителна 
защита; Международен магистърски курс по агробизнес и 
предприемачество

 Университет по хранителни технологии – Пловдив: 
Изследване на функционални пробиотични храни

 Русенски университет "Ангел Кънчев": Служба за съвети 
за опазване на почвите

Лесотехнически университет – София: Служба за съвети 
в областта на биологичните ресурси

СВЪРЗВАМЕ НАУКАТА 
С БИЗНЕСА

Прилагаме американския модел за 
предоставяне на услуги на фермерите 
(Extension Service) във водещите 
аграрни университети и подкрепяме 
навлизането на нови технологии, 
които повишават продуктивността 
на българското земеделие. 

$2 милиона
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ПОДКРЕПЯМЕ 
ПРОФЕСИОНАЛНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ

Повече от 3500 ученици и 150 учители от 
шест професионални гимназии в България 
работят в модернизирана учебна среда:
 Професионална гимназия по ветери-
нарна медицина – Ловеч: съвременен ка-
бинет по биология 
 Професионална гимназия по аграрно 
стопанство – Добрич: Клуб на младия 
фермер 

 Професионална гимназия по зърнопре-
работвателни и хранителни техноло-
гии – Русе: учебен сладкарски цех

 Професионална гимназия по селско 
стопанство и икономика – Свиленград:  
високотехнологичен кабинет по растени-
евъдство

 Земеделска професионална гимназия – 
Сандански: Център за кариерно развитие 
и гражданско образование Америка за 
България

 Професионална гимназия по туризъм 
и хранителни технологии – Разлог: мо-
дерни езиков и компютърен кабинет
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СЪЗДАВАМЕ ОТНОШЕНИЕ 
КЪМ ПРИРОДАТА
 
Америка за България си сътрудничи с организации, които се стремят към 
устойчиво развитие и опазване на околната среда:

 Асоциация "Корпоративна социална отговорност – България": 
СО2 диета
 Българско дружество за защита на птиците: "Вижте за пръв път: 

Летящото богатство на България"
 Сдружение "Горичка": филм фест Устойчиво с "Горичка"
 Сдружение Ecosystem Europe: Лятна академия – училище за бъдещето
 Сдружение Fun in the Mountain: "Планината – наш дом и училище"
 Фондация "ЗАЕДНО – общуване за подкрепа и развитие": Вкусните 

градинки – уроци от природата за всички
 Фондация "Новото тракийско злато – България": "Дивият свят на 

Източните Родопи"
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СОЦИАЛНА СФЕРА

НАШАТА МИСИЯ
 
Във всички области, в които работи, Америка за 
България подпомага инициативи за израстването и 
укрепването на динамична пазарна икономика в България. 
За съжаление в България от началото на ХХI в. за голяма 
група хора бедността остава основна пречка за пости-
гане на качествено образование и на успех в живота, 
като изолира цели социални групи от обществото и ги 
лишава от бъдеще и развитие.

Постигането на динамична пазарна икономика е немис-
лимо без интеграцията на хората в неравностойно по-
ложение. Високото равнище на безработица и ниското 
образователно ниво са доминиращи характеристики на 
бедните слоеве на българското общество. 

Преобладаващата група сред тях са ромите, около 10% 
от населението на България. 

За да постигне по-добри резултати в социалната сфе-
ра и да помогне на най-бедните и уязвими граждани на 
страната да намерят своя път в едно развито, демо-
кратично общество, Америка за България реши да 
инвестира значителен ресурс в създаването на нова 
организация – Тръстът за социална алтернатива (ТСА). 

Целта на организацията е да разкъса порочния кръг на 
бедността, като помогне на най-уязвимите граждани 
на България да получат достъп до образование и шанс 
за бъдещо развитие.
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39,8%

60,2%

53 гранта (преди ТСА)

ТСА

$16,6 МИЛИОНА
ТРЪСТ ЗА СОЦИАЛНА АЛТЕРНАТИВА 

Тръстът за социална алтернатива се стреми да предостави равни въз-
можности на хората в неравностойно положение, като финансира про-
екти в три основни области:

Ранно детско образование и превенция на отпадането от училище 
на деца в риск, с фокус върху деца от ромски произход и деца от иконо-
мически маргинализирани групи 

Oсигуряване на достъп до работни места за групи в риск, с насоче-
ност към граждани от ромски произход и социално слаби младежи от 
икономически изолирани общности

Подобряване на капацитета на местните организации с акцент вър-
ху финансовата отчетност и оценка на изпълнението на проекти спо-
ред определени измерими показатели
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ТРЪСТЪТ ЗА СОЦИАЛНА АЛТЕРНАТИВА ПОДКРЕПЯ
ПРОГРАМИ, КОИТО ПОДОБРЯВАТ БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО НА 
НАЙ-БЕДНИТЕ В БЪЛГАРИЯ: 

 Програма "Икономическо развитие и достъп до 
заетост": Осигурява възможност за повишаване на дохо-
дите на хора от рискови групи чрез контакт с работодате-
ли, насърчаване на предприемачеството и помощ за намира-
не на жилище

 Програма "Ранно детско развитие": Предоставя 
равни възможности на деца до шестгодишна възраст в ико-
номически неравностойно положение. Фокусира върху от-
глеждането на здрави деца и повишаване на присъствието 
им в детските градини. Разработва съвременни и ефектив-
ни програми за ранно детско образование и грижа

 Програма "Образователни възможности и пости-
жения": Търси иновативни стратегии и инициативи, които 
подобряват образователните постижения на най-бедните 
деца. Подпомага програми, целящи намаляване на отпадане-
то от училище, повишаване на посещаемостта и академич-
ните резултати на ученици в риск, увеличаване на броя на 
завършващите средно образование, подобрено качество на 
образованието
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"Инвестирайте в образова-
ние и във възможности за 
развитие на семействата 
в затруднено положение, за 
да осигурите равен достъп 
до успешно ранно човешко 

развитие. Развивайте 
познавателните способно-
сти и социалните умения 

на децата в ранна възраст 
– от раждането им до 
петата година, когато 

това наистина има значе-
ние. Подкрепяйте ранното 

развитие с ефективно 
образование и в зряла 

възраст. Така ще имате 
повече способни, продук-

тивни и стойностни граж-
дани, които плащат диви-

денти за поколения напред."

Джеймс Дж. Хекман, Нобелов 
лауреат за икономика
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Америка за България е инвестирала 
$15 милиона за 270 проекта в областта 
на изкуството и културата

$15 МИЛИОНА
ЗА 270 ПРОЕКТА

Американско изкуство 
за България 

Представяне на 
българската култура 

Образование по 
изкуства

Българо-американски 
културен обмен 

38%

5%

 
24%

 
33%
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ИЗКУСТВО И 
КУЛТУРА

НАШАТА МИСИЯ

Запознаваме българската публика с най-до-
брото от американското изкуство и дава-
ме възможности за творческа изява и раз-
витие на признати български артисти и 
млади таланти. Събуждаме интерес към 
изкуството у най-младите и създаваме бъ-
деща образована публика за стойностни 
културни събития. Подкрепяме визионери и 
професионалисти с висок потенциал в об-
ластта на арт мениджмънта и изграждаме 
капацитета на организации, работещи в 
областта на изкуствата.
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 Икономически. Нестопанските организации и 
творческите индустрии създават работни места, 
привличат туристи и съживяват градове, квартали 
и села. Културната индустрия в България има висок 
потенциал за развитие.

 Образователни. Добрите образователни стра-
тегии не подценяват образованието по изкуствата. 
Изкуствата подобряват учебните резултати, нама-
ляват отпадането на учениците и поддържат уме-
нията на учителите съгласно изискванията на ХХI в. 
Те повишават креативността на децата и поощря-
ват критичното им мислене и уменията им за анализ 
и комуникация.

 Културни. Изкуството е естествен мост 
между Америка и България и свързва публики и про-
фесионалисти от всички поколения.

 Граждански. Изкуството и културата са клю-
чови за изграждането на демократични ценности, 
като активно въвличат гражданите в дискусии по 
важни проблеми и поощряват колективното раз-
решаване на спорни въпроси.

 Опазващи традициите. Изкуствата съхра-
няват културното наследство и обичаи и ги пре-
дават на следващите поколения.

ЗАЩО КУЛТУРА?

Културните програми, подкрепяни от Фондацията, са повече от шоу и фойерверки. Културната стратегия 
на Америка за България генерира настоящи и бъдещи ползи за обществото: 
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"Обичам да работя с деца, защото 
израженията на лицата им ме радват, а и 

– и това е леко егоистично – искам да 
имам аудитория и в бъдеще."

Джошуа Бел
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Веско Ешкенази, цигулка

Джошуа Бел, цигулка

Евгени Божанов, пиано

Едуард Олби, театър

Елизабет Костова, литература

Елмира Дърварова, цигулка

Захари Карабашлиев, литература

Калина Иванов, кино

Кенет Тюран, кинокритика

Красимира Стоянова, опера

Людмил Ангелов, пиано

Максим Ешкенази, диригент

Мариа Коуроски, балет

Марио Хосен, цигулка

Марта Петкова, балет

Мидори, цигулка

Милен Русков, литература

Райна Кабаиванска, опера

Раян Макгинли, фотография

Робен Форд, джаз

Сара Чанг, цигулка

Светлин Русев, цигулка

Сюзан Фарел, балет

Франк Макомб, джаз

Хари Бенсън, фотография

Явор Гърдев, театър

ПРЕДСТАВЯМЕ НАЙ-ДОБРИТЕ

"В България има 
експлозия от талант."

Райна Кабаиванска, оперна певица

"Притеснявам се от всяко 
общество, което го е страх 
да бъде провокирано." 

Едуард Олби
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Подкрепихме 2400 събития, които 
привлякоха над 1 300 000 зрители

ОБОГАТЯВАМЕ
КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ

Подкрепяме проекти, които дават сцена на утвърдени 
творци и изгряващи таланти, представят световното 
изкуство в България и поставят страната на междуна-
родната културна сцена.

 КЛАСИКА: "Музиката на Америка", "Метрополитън 
опера на живо", "Американски балет за България", 
"Пиано Екстраваганца", "Дни на музиката в 
Балабановата къща – Пловдив" 

 ДЖАЗ: "А to Jazz"
 ТЕАТЪР: "Американски сезон" в Народния театър,  

Международен театрален фестивал "Варненско лято"
 СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО: Фестивалите на "Едно", 

Международен фестивал на стъклото, Съвременно 
американско изкуство в България, "Баня старинна" – 
Пловдив

 КИНО: Киномания, So Independent
 ФОТОГРАФИЯ: "Майстори на фотографията"
 МУЗЕИ И ГАЛЕРИИ: "Нощ на музеите и галериите" 

– Пловдив
 ЛИТЕРАТУРА: Платформа за литературен превод и 

художествена литература на фондация "Елизабет 
Костова"

 ФОЛКЛОР: Национален събор на народното 
творчество – Копривщица, Фестивал "Живо 
наследство"
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СЪЗДАВАМЕ 
МЛАДА ПУБЛИКА

Насърчаваме програми, които събуждат интерес към 
изкуствата сред младата публика чрез редовни учи-
лищни програми, извънкласни и семейни дейности.

Образователните ни програми 
привлякоха 18 885 деца от  
139 училища в цялата страна

ПОДКРЕПЯМЕ ТАЛАНТА

Помагаме на професионалните училища и универси-
тети по изкуствата да модернизират учебните про-
грами и средата си според стандартите на ХХI век. 
Наши партньори са Училище по изкуствата – Плевен, 
специалност "Перкусии", Гимназия по каменообработ-
ване – Кунино, НГПИ Тревненска школа, Музикално учи-
лище – Пловдив, Музикално училище – София, Гимназия 
за приложни изкуства – София.

Над 1800 ученици от 16 училища 
участваха в международни конкурси, 
получиха нови инструменти и учат по 
осъвременена програма в обновени 
кабинети и работилници

Фортисимо в Клас, Фортисимо Фамилия   
 (Фондация "ХХ-Триола Квинтола")

Изкуство за деца", "Детски панаири"    
 (Фондация "Изиарт)

Школа по изкуства "Дедал", Варна
Представителен духов оркестър на Златица
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СВЪРЗВАМЕ ХОРАТА НА 
ИЗКУСТВОТО

Развиваме инициативи за участие на 
млади специалисти в краткосрочни об-
разователни програми с практическа 
насоченост в България и чужбина. 
Стимулираме професионализма и висо-
ките постижения в изкуството чрез 
взаимодействие между партньорски 
организации в България и САЩ.
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Кръг "С децата" е неформална мрежа от над 70 организации и музеи, които 
имат програми за деца. Участниците обменят идеи и работят заедно, за да 
дадат достъп на всяко дете до изкуството и културата.

"Изкуство в движение" разпространява независимата сценична продук-
ция в България, дава равен достъп до културни продукти, развива мениджър-
ски умения у независимите артисти и стимулира приемащите сцени да са 
отворени към проекти на млади артисти. Всяка година над 30 трупи предста-
вят спектаклите си пред нова публика, през 2014 г. събитията са били посе-
тени от над 14 000 зрители в 22 града.

"Българо-американски театрален обмен" е програма в сътрудничест-
во с Drama League – една от най-влиятелните театрални организации в САЩ, 
и с Тръста за взаимно разбирателство в Ню Йорк. До 2014 г. е изпратила в 
САЩ 71 български творци.
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Дарихме $700 000 
за проекта

КУЛТУРЕН 
ТУРИЗЪМ

НАШАТА МИСИЯ

България е страна с хилядолетна история и притежа-
ва огромен потенциал за развитието на културен 
туризъм. Америка за България подпомага разви-
тието му, като идентифицира и социализира значими 
културно-исторически обекти. 

Като си партнира с квалифицирани археолози и спе-
циалисти и въвежда новаторски технологии за архео-
логическо проучване, реставрация и консервация, 
Фондацията привлича вниманието към паметници на 
древни цивилизации и култури, като тези на римляни-
те и траките. Програмата поставя България на све-
товната карта за културен туризъм, а интересът на 
външните и вътрешните туристи стимулира иконо-
мическото развитие на съответните региони.
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Дарихме $700 000 
за проекта

МАЛКАТА БАЗИЛИКА  
В ПЛОВДИВ

Между 2010 и 2013 г., заедно с 
Министерството на културата и 
Община Пловдив, разкрихме и напра-
вихме достъпно за посетители едно 
малко бижу на късноантичната архи-
тектура: Малката базилика. Построена 
през V в., църквата е съхранила 110 кв.м 
изящни мозайки и добре запазен бап-
тистериум (кръщелна), но в продълже-
ние на години тънеше в бурени. С ини-
циативата и помощта на Америка 
за България мозайките бяха рестав-
рирани и върнати по оригиналните си 
места, а руините на базиликата се пре-
върнаха в музей.
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Подкрепяме 
България да развие 

пълния си 
потенциал на 

успешна и модерна 
европейска нация.



www.americaforbulgaria.org

България

Америка

ДЕМОКРАЦИЯ
ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

У
сп

еш
н

а 
eв

р
о

п
ей

ск
а 

н
ац

и
я

Върховенство на закона

ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДПРИЕМЧИВОСТ

ЧАСТЕН СЕКТОР

И
К

О
Н

О
М

И
Ч

Е
С

К
О

 Р
А

З
В

И
Т

И
Е

ДОБРОВОЛЧЕСТВО 

Независимост 

ПАРТНЬОРСТВО

Ф
и

ла
н

т
р

о
п

и
я

Д
о

б
р

ож
ел

ат
ел

ст
в

о

Щ
Е

Д
Р

О
С

Т

ПРОЗРАЧНОСТ

И
Н

О
В

А
Т

И
В

Н
О

С
Т

ЕТИЧНОСТ

Професионализъм

ТАЛАНТ

СПРАВЕДЛИВОСТ

Доброволчество

за

Доброжелателство

Н
ез

ав
и

си
м

о
ст

 
Е

Т
И

Ч
Н

О
С

Т

ЧАСТЕН СЕКТОР

Филантропия

П
А

З
А

Р
Н

А
 И

К
О

Н
О

М
И

К
А

СПРАВЕДЛИВОСТ

Доброжелателство Професионализъм

П
Р

Е
Д

П
Р

И
Е

М
Ч

И
В

О
С

Т

Справедливост

ТАЛАНТ

Филантропия

ЧАСТЕН СЕКТОР

Д
о

б
р

о
в

о
лч

ес
т

в
о

Ч
А

С
Т

Е
Н

 С
Е

К
ТО

РПрофесионализъм

ЕТИЧНОСТ

Ф
и

ла
н

т
р

о
п

и
я

Професионализъм

П
Р

О
З

Р
А

Ч
Н

О
С

Т

ПРОЗРАЧНОСТ

ПРОЗРАЧНОСТ

Независимост 

Върховенство на закона

ТА
Л

А
Н

Т

ЕТИЧНОСТ

ДЕМОКРАЦИЯ

Успешна eвропейска нация

Филантропия ТА
Л

А
Н

Т

Професионализъм

ТАЛАНТ

ЕТИЧНОСТ

Талант

Етичност

Върховенство на закона


