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Скъпи колеги и приятели,

През 2015 се навършиха 15 години от приемане-
то на Закона за юридическите лица с не с топанска 
цел (ЗЮЛНЦ). Ние отбелязахме това събитие с кам-
пания в подкрепа на приемането на промени в ЗЮЛ-

НЦ. За съжаление, 
след почти една 
година публич-
но об съждане и 
широ ка обществе-
на подкре па, в На-
родното събрание 
бе внесена само 
част от промените, 
за които настоява-
ме – прехвърляне-
то на регистраци-
ята от съдилища-
та в Агенцията по 
вписванията, кое-

то ще направи регистрацията по-бърза, по-лесна 
и по-евтина. Две важни промени – създаването на 
Фонд за финансиране на граждански инициативи и 
на Съвет за развитие на гражданското общество, не 
бяха подкрепени от правителството. Въпреки това 
ние се надяваме, че в Народното събрание ще бъде 
събрана достатъчна подкрепа за тяхното внасяне и 
приемане.

2015 беше много активна година по отношение на 
средата за гражданското общество – работихме по 
увеличаване на възможностите за гражданско учас-
тие (чрез промени в Закона за нормативните акто-
ве), регламентиране на доброволчеството и социал-

ното предприемачество, въвеждане на подкрепено-
то вземане на решения и много други теми. 

През 2015 се навършиха и 5 години от създаване 
на Информационния портал на неправителствените 
организации (www.ngobg.info). А в края на година-
та успяхме да реализираме една стара идея – отво-
рихме първото споделено работно пространство за 
неправителствени организации в България – Къщата 
на гражданските организации (www.ngohouse.bg).

Когато четете този отчет през 2016 г., Българският 
център за нестопанско право ще бъде вече на 15 го-
дини – учреден през април 2001 г. като фондация в 
обществена полза с мисия да подпомага развитието 
на благоприятна правна и фискална рамка за дей-
ността на ЮЛНЦ в България. Впоследствие нашите 
програми се развиха и днес ние подкрепяме непра-
вителствените организации по много и най-различ-
ни начини – подоб ряване на законодателната рамка, 
предоставяне на консултации, повишаване на капа-
цитета чрез обучения и менторство, подкрепа за 
обмяна на информация, стимулиране на сътрудни-
чеството между неправителствените организации и 
много други.

За мен е удоволствие да представя и новия дирек-
тор на БЦНП – Надя Шабани – един от хората, които 
са с нас от самото създаване на БЦНП.

С пожелания за една по-успешна за всички нас го-
дина,

Любен Панов 
Директор
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ПРОМЯНА 
За 15 години, с подкрепата на 

всички вас, успяхме да постигнем:
• Приемане на модерен Закон за 
юри дическите лица с нестопанска 
цел (ЗЮЛНЦ) през 2001 г. и не-
говото подобряване през 2006; 

• Приемане на данъчните облекче-
ния за дарители на обществено-
полезни организации (2001 г.) и 
запазването на тези облекчения 
(2007 и 2008 г.);

• Приемане на първата държавна 
Стратегия за подкрепа на раз-
витието на гражданските ор-
ганизации в България (2012 г.) и 
на плана за изпълнението й; 

• Премахване на ДДС за дарител-
ските SMS-и (2012 г.);

• Въвеждане на механизми за до-
говаряне на публични услуги: со-
циални услуги (2003 г.) и услуги в образователната 
сфера (2015 г.);

• Ратифициране на Конвенцията за правата на хората 
с увреждания (2012 г.); 

• Промяна в положителна посока на 15 
закона и стратегии, подкрепящи дей-
ността на гражданските организации.

ПОДКРЕПА
За 15 години:

• Помогнахме на повече от 3000 орга-
низации с правни съвети и обучения по 
теми като застъпничество, набиране на 
средства, стопанска дейност, регистра-
ция, данъчно облагане, изграждане на 
публично-частни партньорства;
• Организираме единственото в Бълга-
рия ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ ЗА НПО – интен-
зивна обучителна програма за повиша-
ване на знанията и уменията на пред-
ставители на гражданския сектор; 
• В рамките на ПРОГРАМА ЗА СОЦИАЛ-
НО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО стимулираме 
неправителствените организации да 
развиват бизнес идеи и да генерират 
средства, с които подпомагат своите 

каузи, за да гарантират устойчивото си развитие;
• Създадохме и развиваме най-посещавания портал за 
НПО в България (ngobg.info) с уникално, независи-
мо собствено съдържание. Порталът е платформа с 

БЪЛГАРСКИЯТ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО СТАВА НА 15 ГОДИНИ

БЪЛГАРСКИЯТ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО (БЦНП) е създаден през 2001 г. като фондация в общест-
вена полза.

МИСИЯТА НИ е да оказваме подкрепа при из ра бот ване и прилагане на закони и политики с цел развитие 
на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление в България. Следваме мисията 
си, вярвайки че развитието на средата за нестопанските организации е основен механизъм за създаване 
на независимо и проспериращо гражданско общество.

Ние сме част от мрежа и работим в тясно съ т руд ничество с Международния център за нестопанско право 
(ICNL), Вашингтон, САЩ и с Европейския център за нестопанско право (ECNL),Будапеща, Унгария.
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най-пълната база данни за НПО, обединяваща актив-
ни хора с интерес към гражданските организации;

• Създадохме КЪЩАТА НА ГРАЖДАНСКИТЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ – споделено пространство за работа и сътрудни-
чество между активни хора, стартиращи и развиващи 
се граждански организации.

ЕФЕКТ
Няколко примера за полезността от нашата работа 

за хората:
• Нормално ли е да направиш дарение в полза на 

общественополезна кауза и след това да платиш 
и данък за това? Ние смятаме, че това е нередно 
и затова още през 2001 г. предложихме дарители-
те на организациите в обществена полза да полз-
ват облекчения за направени 
дарения, което беше прието. 
След това на два пъти (2006 и 
2008) успяхме да запазим тези 
облекчения;

• Ако не беше нашата намеса, 
Мирена от Асоциация Аутизъм 
и още 50 000 члена на управи-
телни съвети на организации в 
обществена полза трябваше да 
подават ежегодни декларации 
за имуществото и доходите си, 
подобно на всички висши дър-
жавни служители, които щяха 
да бъдат достъпни в Интернет. 
И все по-малко хора щяха да 
искат да се ангажират с упра-
влението на граждански орга-
низации, за да защитят лични-
те си данни;

• Не сте ли се ядосвали, когато 
разберете, че сте изпратили 

благотворителен SMS, а държавата ви е „глоби-
ла“ с 20 % ДДС? След кампания с нашето активно 
участие върху благотворителните SMS-и вече няма 
ДДС. През 2012 г. броят на изпратените благотвори-
телни съобщения и позвънявания е 2,2 млн. лева. 
Сега спестеният данък може да отиде за благотво-
рителни каузи;

• През 2003 г. предложихме механизма на социално-
то договаряне, чрез който държавата възлага на 
граждански организации да предоставят социални 
услуги, вярвайки че те са по-близо до хората и раз-
бират по-добре техните нужди. Това даде възмож-
ност през 2004 г. община Пазарджик да финансира 
дневния център, създаден и финансиран преди това 
от родителска организация на деца с увреждания и 
така над 20 деца и техните родители получиха шанс 

да могат да се справят по-добре 
(община Пазарджик вече е въз-
ложила 10 услуги на НПО). През 
2013 г. над 200 услуги (повече 
от 20 % от всички предоставяни 
от държавата услуги) са възло-
жени на НПО. Това са почти 21 
млн. лева, които чрез НПО оти-
ват за подкрепа на най-уязвими-
те групи. Това даде възможност 
НПО да развият най-добрите 
и модерни услуги, които сега 
държавата подкрепя (центрове 
за обществена подкрепа, днев-
ни центрове за хора с уврежда-
не и др.);
• Георги живее в дом за деца 
до 18-годишна възраст, но 
след това трябваше да напус-
не и да започне самостояте-
лен живот. Много от неговите 
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приятели от дома имат проблеми 
с интегрирането в обществото, с 
придобиването на работни нави-
ци и намирането на работа. Но 
той имаше късмета да се включи 
в програмата на Фондацията за 
социална промяна и включване 
и да получи подслон за 2 годи-
ни, а в същото време да свикне с 
живота в общността. Сега той ра-
боти в работилницата за сапуни 
„Hope Soap“ на фондацията. Ра-
ботилницата за сапуни е една от 
подкрепените идеи в Програмата 
за социално предприемачество 
на Българския център за несто-
панско право. След като още през 2000 г. предложи-
хме възможността гражданските организации да мо-
гат да извършват свързана с мисията им стопанска 
дейност, българските НПО могат да се развиват като 
социални предприятия. През 2011 г. стартирахме и 
Програмата за социално предприемачество и чрез 
нея сме подкрепили идеи като създаването на рабо-

тилница за реставрация на мебе-
ли от наркозависими лица, откри-
ти уроци след природата за деца, 
създаване на оранжерия, в която 
да работят лица с интелектуални 
затруднения, и други важни за 
хората неща. До момента 15 орга-
низации са получили над 130 000 
лв., за да стартират своите идеи 
за социален бизнес;
• Ние подкрепяме организации да 
реализират своите кампании за 
набиране на средства, предос-
тавяйки им малки грантове. На-
пример Асоциация „Българка“ от 
Русе успя с наша помощ да събере 

средства, за да „купи“ свободно време за родите-
ли на деца с увреждания – те обучават доброволци, 
които за два часа да заместят майките, като гледат 
техните деца. Фондът за организиране на кампании 
стимулира хората да са активни и до момента, при 
предоставени близо 50 000 лв., организациите са 
събрали над 215 000 лв.

илюстратор: Надежда Георгиева
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Любен Панов – директор на фондацията (от февруари 
2015 г.); експерт с международен опит в областта на 
правната и финансова рамка на НПО;
Ралица Величкова – директор (до февруари 2015 г.);
Надя Шабани – програмен директор, юрист, експерт 
по правна рамка на НПО и социално договаряне;
Павлета Алексиева – програмен директор, юрист, 
експерт по правна и данъчна рамка на НПО;
Иван Георгиев – юрист, експерт по правна рамка на 
НПО (до септември 2015 г.);
Веселин Вълев – юрист, експерт по правна рамка на 
НПО (от септември 2015 г.);
Айлин Юмерова – юрист, експерт по правна рамка на 
НПО;
Мариета Димитрова – юрист, експерт в сферата на со-
циално договаряне и антидискриминация;
Румяна Йотова – офис администратор;
Георги Генчев – мениджър на Информационния пор-
тал на НПО;
Пламен Тодоров – финансова отчетност и админи-
стратор на Информационния портал на НПО;
Виктория Юлиянова – редактор на Информационния 
портал на НПО (до юни 2015 г.);
Ралица Николова – редактор на Информационния пор-
тал на НПО (от юли 2015 г.);
Наталия Златарска – експерт набиране на средства и 
комуникации (до май 2015 г.);
Яна Събева – експерт набиране на средства и комуни-
кации (от юни 2015 г.);
Петя Петранова – счетоводител (в отпуск по майчин-
ство от март 2015 г.);
Габриела Чавалинова – счетоводител (от март 2015 г.);
Донка Ивановска – счетоводител (от март 2015 г.);
Анна Адамова – стажант;
Веселина Писарева – стажант;

Георги Галов – стажант;
Радина Миндева – стажант; 
Евелина Сандалова – доброволец;
Цветелина Томова – доброволец. 

Настоятелство
Вяра Мукова – председател на Настоятелството (ад-
вокат);
Десислава Бижева – член (юрист);
Дейвид Мур – член (вицепрезидент на Международ-
ния център за нестопанско право);
Катерина Хаджи-Мицева Еванс – член от декември 
2015 г. (изпълнителен директор на Европейския цен-
тър за нестопанско право);
Светлана Георгиева – член до март 2015 г. (журна-
лист);
Велина Тодорова – член от март 2015 г. (доцент, 
д.ю.н.);
Стефан Клингелхофър – член (бивш президент на 
Меж  дународния център за нестопанско право);
Иво Христов – член (доцент, д.ю.н.);
Любен Панов – член по право, директор на БЦНП.

ЕКИП
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• Подкрепихме изработването и внасянето на предло-
жения за промени в ЗЮЛНЦ, които съществено ще 
улеснят регистрацията на НПО;

•  Променихме Закона за социално подпомагане, така 
че да се гарантират в по-голяма степен правата на 
хората с увреждания;

•  Получихме подкрепата на повече от 350 организации 
и граждани за изпълнение на Стратегията за граж-
данските организации и за стимулиране на добро-
волчеството, гражданското участие и гражданското 
образование;

•  Работихме за подобряване на законодателството в 
сфери като детско правосъдие, социално договаря-
не, гражданско участие, доброволчество, социална 
икономика, равенство пред закона за хора с увреж-
дания, като само за една година участвахме в 8 ра-
ботни групи;

•  Отбелязахме 5 години от създаването на NGOBG – 
най-големият НПО портал в България с над 13 500 
регистрирани организации и над 300 000 уникални 
посещения през 2015;

•  Стартирахме петото издание на Програмата за со-
циал но предприемачество и досега през нея са пре-
минали повече от 130 организации;

•  Открихме Къщата на граждански организации – пър-
вото споделено работно пространство за НПО;

•  Продължаваме да организираме единственото Лятно 
училище за НПО;

•  Подкрепихме един от най-големите телекоми да 
стар тира грантова схема за най-малките организа-
ции от цялата страна – Виваком Регионален грант;

•  Подготвихме един от най-модерните закони в света, 
който осигурява равенство пред закона и еднакво 
упражняване на човешките права за хора с уврежда-
ния;

•  Подкрепихме със съвети и консултации над 300 ор-
ганизации и отделни хора; 

•  Важните за НПО теми на Платформа „Гласът ни“ дос-
тигнаха до 4500 организации и граждани, събрахме 
и представихме на институциите над 130 предложе-
ния.

2015 НАКРАТКО

илюстратор: Надежда Георгиева
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2015 г. започна много оптимистично. На 13 януари 
над 120 човека се включиха в публичното обсъжда-
не на Закона за юридическите лица с нестопанска 
цел (ЗЮЛНЦ), организирано от Българския център за 
нестопанско право. На обсъждането двама членове 
на кабинета – вицепремиерът Томислав Дончев и ми-
нистърът на правосъдието Христо Иванов, публично 
подкрепиха двете основни предложения за промени 
– създаване на Фонд за финансиране на граждански 
инициативи и на Съвет за развитие на гражданското 
общество. На дискусията присъства и Марис Йогева, 
изпълнителен директор на Естонската мрежа на не-
правителствените организации (NENO), която пред-
стави естонския опит във взаимодействието между 
гражданските организации и държавата. 

По време на обсъждането се появи и идеята да се 
работи за допълнителни промени в ЗЮЛНЦ, с които да 
се прехвърли регистрацията от съда в Агенцията по 
вписванията. Министерството на правосъдието създа-
де работна група, където с активното участие на БЦНП 
бяха изработени допълнителните предложения. 

Пълният пакет от предложения (включително и пре-
хвърлянето на регистрацията) беше поставен на пуб-
лично обсъждане отново през юни 2015. След съгласу-
вателна процедура (с Министерството на финансите) 
Министерство на правосъдието внесе само предложе-
нието за улесняване и ускоряване на процедурата за 
регистрация на юридически лица с нестопанска цел. В 
дискусиите в комисиите на Народното събрание пред-
ложенията за промени бяха подкрепени на първо че-
тене, като има интерес за внасяне и на отпадналите 
текстове.

Началото на 2015 г. беше положително и по отно-
шение на Закона за доброволчеството – Министер-
ството на младежта и спорта създаде работна група, 
в която съвместно с народни представители и НПО 
(включително и БЦНП) да бъдат обсъдени текстовете 
на закона, за да може той да бъде внесен в Народното 
събрание. На 27 март 2015 г. министерството органи-
зира публична дискусия с над 100 участника и покани 
директора на БЦНП Любен Панов за модератор. След 
дискусията организирахме срещи с представители на 
Министерството на труда и социалната политика, за 
да изгладим възможните противоречия между Коде-

ПОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДАТА ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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кса на труда и проектозакона за доброволчеството. 
Въ п ре ки това, окончателният вариант не беше внесен 
в Народното събрание до края на 2015 г.

Друга важна тема – за гражданското участие при из-
работване на закони и нормативни актове – беше ос-
новна цел на нашите предложения при участието ни в 
работната група за промени в Закона за нормативните 
актове (ЗНА). В резултат на направените предложения 
внесеният в Народното събрание проект предвижда: 
обществени консултации на 2 етапа – предварителна 
оценка на въздействието и готов законопроект; увели-
чаване на срока за консултации от 14 на 30 дни; задъл-
жителна обратна връзка на получените предложения с 
мотиви за отхвърлянето им.

През 2015 г. беше приет друг много важен закон – 
Законът за предучилищното и училищното образо-
вание. Кампанията по изработването и приемането му 
отне няколко години и в нея бяха активно включени 
много граждански организации. БЦНП предложи кон-
кретни текстове в закона, които дават възможност 
част от иновативните услуги, които ще бъдат предла-
гани от Центровете за личностно развитие, да могат 
да се предоставят и от НПО. С тази промяна за първи 
път се дава възможност за предоставяне на услуги в 
образователната сфера от НПО, на което се възлагат 
изключителни надежди за създаване на интегрирани 
модели за подкрепа на децата, така че да участват 
пълноценно в образователния процес.

През 2015 г. Комисията за взаимодействие с непра-
вителствените организации и жалбите на граждани-
те към Народното събрание взе решение да създаде 
Обществен съвет, в който да се включат представи-
тели на неправителствени организации, работещи в 
22 различни обществени сфери. Българският център 
за нестопанско право се включи в инициативата с на-
деждата, че Общественият съвет ще бъде още един 
механизъм за достъп на НПО до процеса на взимане на 

решения. Нашата кандидатура бе одобрена, а Любен 
Панов – избран за председател на Съвета. 

През изминалата година БЦНП работи по анализ и из-
работването на нормативна регулация за социалните 
предприятия в България. В партньорство с Фондация 
Помощ за благотворителността в България разработи-
хме проект на Пътна карта за развитие на социал-
ното предприемачество, чиято цел е да даде насоки 
за изработване на нова правна рамка в сферата. Път-
ната карта бе представена на 3 регионални срещи и на 
Конференция през ноември 2015 с участие на социални 
предприятия от страната и държавните институции.

БЦНП подпомогна УНИЦЕФ България за анализи-
рането и идентифицирането на модели на социални 
предприятия, които да посрещнат нуждите на деца 
и младежи в неравностойно положение в Бълга-
рия в областта на образованието, услугите за деца, 
подрастващи и младежи и обучение и възможности 
за кариерно развитие на млади хора. Дадохме свои-
те препоръки за включване на УНИЦЕФ в дейности, 
подпомагащи популяризирането на социалното пред-
приемачество в България, и изработихме насоки за 
последващи дейности.
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Стратегия за подкрепа и устойчивост на НПО
През 2015 г. БЦНП продължи усилията за прилагане 

на Стратегията за подкрепа на развитието на граждан-
ските организации (приета през 2012 г.), чието изпъл-
нение беше спряло през предходната година. Пора-
ди факта, че срокът на Страте гията изтича в края на 
годината, ние на п равихме оцен ка на изпълнението и 
установихме, че малка част от дейностите се изпъл-

няват, а нито една 
не е завършена. В 
тази връзка пред-
ложихме удължа-
ване на срока на 
Стратегията и ак ту-
ализиране на пла на 
за действие по при-
лагането й, вмес то 
прие ма не на нова 
стра тегия. Тези 
пред  ло же ния бя ха 
под крепени на дис-
кусия, организи-
рана през ноември 
2015 г. с участие на 
над 60 организации 
от цялата страна.

Индекс за устойчивост на НПО
БЦНП е партньор на Американската агенция за меж-

дународно развие при изработване на Индекса за 
устойчивост на неправителствените организации, 
който представихме през август на събитие, в което 
се включи и вицепремиерът Румяна Бъчварова. Резул-
татите отново показват застой, въпреки подобрението 

в сфери като организационно развитие и финансова 
устойчивост (подобрението във финансовата сфера, 
както е подчертано и от Индекса, се дължи основно на 
два чуждестранни финансови източника). 

Водещите в Индекса страни са добър пример за нас: 
Естония (където държавата отделя почти 2,5 млн. 
евро годишно за финансиране на капацитета на НПО 
чрез Фондацията за гражданско общество), Чехия (къ-

ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ
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дето държавата създава допълнителни стимули за 
дарителство и обема на направените дарения е почти 
750 млн. долара годишно) и Полша (където общест-
вените консултации 
са нещо естествено 
за държавните ин-
ституции). От друга 
страна, Унгария от 
лидер в класация-
та през 1998 г. (с 
рекорден резултат) 
е на десето място 
през 2014 г. (след 
България) в резул-
тат на събития като 
обиските в офисите 
на организациите, 
разпределящи фи-
нансиране и кампа-
ния срещу чуждес-
транните донори.

Равенство пред закона за всички 
И през тази година продължиха усилията ни за оси-

гуряване на равенство пред закона и възможност за 
упражняване на всички човешки права от хората с ув-
реждания съгласно стандартите на чл. 12 от Конвен-
цията на ООН за правата на хората с увреждания.

Активно участвахме в довършване на законопроекта 
за физическите лица и мерките за подкрепа и съвмест-
но с Министерство на правосъдието, организирахме 
редица публични събития и дискусии по темата. Ор-
ганизирахме международен правен семинар Дееспо-
собността като универсален стандарт за пълно-
ценност на човека. Международните перспективи и 
българската правна реформа, който събра над 120 
съдии, прокурори, адвокати, преподаватели, предста-

вители на НПО и водещи експерти от международната 
практика. Проведохме публична дискусия с народни 
представители и обучения за съдии и професионали-
сти от сферите на образованието, здравеопазването, 
социалната сфера за запознаването им с проблема. 

Съвместно с Юридическия факултет на Пловдивския 
университет, инициирахме първата в света Клиника за 
студенти по право, посветена на дееспособността на 
хората с увреждания съобразно стандартите на Кон-
венцията.
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Експертите на центъра се включиха и в международ-
на група от юристи, които работят по темата на чл. 12 
от Конвенцията и прилагането й в националните зако-
нодателства. Първата среща бе проведена в Ню Йорк 
с участници от САЩ, България, Колумбия, Израел, Ир-
ландия, Перу. 

Едно от най-важните постижения за прилагането на 
Конвенцията през 2015 г. е промяната, която предиз-
викаха БЦНП и група граждански организации в Закона 
за изменение и допълнение на Закона за социалното 

подпомагане, който бе представен в Народното събра-
ние. След поредица от становища и участие в заседа-
ния на Социалната комисия народните представители 
и държавните институции приеха текстове, които за 
първи път регламентират за хора, поставени под за-
прещение, че тяхното, а не на техните правни пред-
ставители (настойници/попечители), мнение ще се 
взема предвид при избор на мястото за живот. 

Повече за тази програма може да прочетете на спе-
циалната страница www.equalrights.bcnl.org 

илюстратор: Надежда Георгиева
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През изминалата година продължиха усилията ни, 
свързани с повишаване на капацитета на НПО в Бъл-
гария. Проведохме серия обучения на теми, свързани 
със застъпничество, набиране на средства, финансо-
во управление за НПО, които се радваха на значите-
лен интерес от страна на представителите на секто-
ра. Продължихме и традиционните си програми като 
Лятно училище, Социално предприемачество, както 
и редовните си консултации, свързани с юридически 
въп роси за НПО.

Лятно училище за НПО АРКУТИНО 2015
Отново на морето, отново с група млади и активни 

хора, желаещи да се развиват в нестопанския сектор, 
се проведе поредното издание на Лятното училище за 
НПО. Освен по традиционни теми като правна рамка за 
нестопански организации, стопанска дейност и данъч-
но облагане, застъпничество и набиране на дарения, 
си говорихме и за комуникациите с медии и заинте-
ресовани публики. Специален гост беше г-жа Деяна 
Костадинова, секретар по социалните въпроси на Пре-
зидента. Тя представи партньорството с неправител-
ствените организации от гледна точка на взимащите 

решения. Социалният антрополог Харалан Алексан-
дров представи различните тези за авторството и се-
беоторизирането и как те се съотнасят към развитието 
на гражданското общество. Асен Асенов и Мануела То-
тева от Българското дружество за връзки с обществе-
ността дадоха важни съвети на участниците как да ко-
муникират своите каузи и инициативи по-добре пред 
обществеността и какви особености да имат предвид, 
когато изграждат партньорство с компании. Наред с 
теоретичните лекции въвлякохме участниците и в 
много интересни ролеви игри и упражнения, насърчи-
хме ги да обменят идеи и контакти. 

Със завършването на лятното училище участниците 
стават част от Алумни клуб. Така получават възмож-
ност да участват в дискусии с интересни хора и да 
обсъждат теми като какъв ще е офисът на бъдеще-
то, какво е авторско право и как се регистрира мар-
ка, трикове в комуникацията с журналисти и медии, 
индивидуалното професионално развитие и как да го 
постигнем. Сред гостите на Алумни срещите през 2015 
г. бяха Христина Йовчева – работила 9 години като ди-
ректор Вътрешнополетно обслужване в България Еър, 

КАПАЦИТЕТ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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Рая Стефанова – пиар специалист в AMI Комюникей-
шънс, Мирослав Недялков и Мирослав Мирославов – 
бивши служители на Телерик, които създават собст-
вен стартиращ проект за менажиране на коуъркинг 
пространства в България и Англия – Office RnD. 

 Програма за социално предприемачество за НПО
През февруари 2015 г. приключи четвъртото изда-

ние на Програмата за разработване на бизнес плано-
ве от НПО. На официална церемония трите най-добри 
бизнес плана си разпределиха наградния фонд от 
30 000 лева. Наред с това, с подкрепата на Фондация 
Уникредит и Уникредит Булбанк, се проведе кампания 
сред служителите на Уникредит за подкрепа на някои 

от наградените в Програмата през 2014 г. Организи-
рахме и открита дискусия за социалното предприема-
чество с участието на г-н Левон Хампарцумян, главен 
изпълнителен директор на УниКредит Булбанк, Джу-
зепе Амброзио, съветник на фондация УниКредит и 
гостуващ професор в университета Бокони, Милано и 
Любен Белов – един от най-успешните предприемачи 
в българския интернет сектор. 

През май 2015 стартира петото издание на Програма-
та, в което дадохме възможност на 25 неправителстве-
ни организации да развият бизнес идеите си с подкре-
пата на експерти в областта на бизнес планирането и 

маркетинга. Получените знания участниците вложиха 
в разработването на бизнес планове. В началото на 
2016 г. най-добрите получават шанса да представят 
своите идеи пред избрано жури от представители на 
бизнеса. 

Обучения, консултации и ... още нещо
Водени от желанието си да помагаме на НПО да са 

още по-успешни в своята дейност, стартирахме про-
грама за набиране на средства от НПО. В партньорство 
с Чешкия фъндрейзинг център организирахме учебно 
пътуване за обмяна на опит между български експерти 
и чешки организации и подкрепихме участието на бъл-
гарски представители в Международния фъндрейзинг 
фестивал в Прага. Експерти от БЦНП взеха участие в 
курса за обучители по набиране на средства в Чехия, 
след което през декември 2015 г. сами организирахме 
обучение по фъндрейзинг в София. 
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Застъпничество и финансово управление бяха дру-
гите две теми, на които отделихме внимание и органи-
зирахме обучения за НПО. Издадохме и ново помагало 
„Финансово управление за НПО“ и обновихме книжка-
та „Данъчно облагане на НПО. Въпроси и отговори“. 

С над 400 консултации и правни съвети помогнахме 
на близо 300 организации и граждани в сфери като 
регистрация и пререгистрация на неправителствени 
организации, стопанска дейност и данъчно облагане. 
Наред с това за първи път през 2015 г. стартирахме 
менторска програма за НПО – през цялата година под-
крепяхме 12 организации относно тяхното организа-
ционно планиране и финансово управление. 

Къщата на гражданските организации
Пет години след като създадо-

хме виртуалната общност на не-
правителствените организации 
в България – Информационния 
портал за НПО www.ngobg.info, 
решихме да съберем граждан-
ските организации и реално. Съз-
дадохме Къщата на граждански-
те организации, вярвайки че чрез 
споделеното физическо прост-

ран ство ще подпомогнем създаването и на общност 
на НПО, в която организациите по-лесно ще споделят 
опит и практики, ще се учат и ще организират съв-
местни инициативи. 

 На 18 декември 2015 г. беше официалното открива-
не на Къщата. Тя се намира в центъра на София на ад-

рес ул. Христо Белчев 3 и предоставя различни услуги 
за неправителствени организации, сред които: 
•  възможност за наемане на офис или споделено ра-

ботно място (коъуркинг);
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•  възможност за наемане на зали за събития и обуче-
ния;

•  консултации за обитателите на Къщата.
Първите ни партньори, които станаха част от Къщата 

са Форум Гражданско участие, Фондация „Заслушай 
се“, Национален младежки форум, Герои на времето, 
Светът на Мария и др. 

Къщата на гражданските организации има и своя 
уебсайт – www.ngohousе.bg.

Регионален грант в партньорство с Vivacom
С наша подкрепа през 2015 Виваком стартира но-

вата си програма Регионален грант. Нейната цел е 
да подкрепи най-различни проекти и идеи из цялата 
страна, с които хората искат да направят нещо добро, 
значимо, различно и важно за тяхната общност или 
просто ги кара да се чувстват щастливи. Допустими 
кандидати са НПО в обществена полза, читалища и 
училища. Общият размер на фонда е 50 000 лева, като 
всеки проект, който ще бъде подкрепен, може да бъде 
с максимална стойност до 5000 лева. Повече за про-
грамата можете да прочетете на www.vivacomfund.org 
или на www.bcnl.org.

илюстратор: Надежда Георгиева
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Информационен портал 
за неправителствените организации (НПО) 
в България – www.ngobg.info 

През 2015 г. Информационният портал за НПО про-
дължи да расте и да се развива. Стана на пет години 
и вече не е само най-голямата база-данни на НПО у 
нас, но е и важен информационен източник за и на 
Третия сектор.

През годината надградихме технологично систе-
мата на НПО портала. Наред с това базата данни за 
НПО бе допълнена с базата на Централния регистър 
при Министерство на правосъдието и днес тя съдържа 
над 13 500 организации.

Направени бяха подобрения във функционалността 
на профилите на потребителите и в подреждането на 
информацията в тях.

През годината подкрепихме като медийни партньо-
ри близо 30 събития и инициативи на граждански ор-
ганизации в различни сфери – образование, родители 
и семейства, доброволчество, дарителство, защита на 
човешки и граждански права. 

Данните за годината са: 
•  Общ брой посещения – над 500 000;
•  Уникални посещения – над 300 000;
•  Посетени страници – над 1 400 000;
•  НПО профили с повече от 100 посещения – над 

850; с повече от 50 посещения – над 1750;
•  Държави, от които порталът е бил посетен 

над 1000 пъти – България, САЩ, Германия, 
Великобритания, Русия, Франция, Италия, 
Холандия, Испания, Гърция, Белгия;

•  Публикации от потребители – над 1800 (уве-
личение с 65% спрямо 2014);

•  Собствени публикации и цитирани журналис-
тически материали – над 3170;

•  Обяви за финансиране – над 130;
•  Регистрирани кандидати за доброволци – над 

390 (почти два пъти повече в сравнение с 
2014 година);

•  Стажанти от различни университети – 14.

 Броят на последователите ни във Фейсбук се пови-
ши от 7200 през 2014 на 9000. Абонатите на седмичния 
бюлетин на портала се увеличиха от 5500 на 6350.

Онлайн платформата „Гласът ни“ 
В началото на 2015 г. стартирахме онлайн платфор-

мата „Гласът ни“ (www.glasatni.bg) с кауза да среща 
и обединява единомислещи, социално отговорни хора 
със силна гражданска позиция, които да споделят 
своето мнение по важни за гражданския сектор въпро-
си. От създаването си платформата събра повече от 
120 предложения и коментари по актуални законода-
телни промени, касаещи гражданското общество. Ос-

е-BCNL
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новните теми, които се дискутираха и по които граж-
даните даваха конкретни препоръки за подобряване 
на средата, бяха: гражданско участие, неправител-
ствени организации, доброволчество, гражданско об-
разование, социално предприемачество. БЦНП обоб-
щи най-подкрепяните предложения и ги предложи по 
време на обществените обсъждания на измененията в 
ЗЮЛНЦ и ЗНА, както и на проектите на Закона за пре-
дучилищното и училищното образование и Закона за 
доброволчеството, като ги изпратихме и до Комисията 
по взаимодействието с неправителствените организа-
ции и жалбите на гражданите към Народното събра-
ние, за да бъдат взети под внимание в процеса на при-
емане на законодателни промени. Медийни партньори 
на инициативата бяха Offnews и Капитал. 

Освен виртуалните дискусии на платформата ор-
ганизирахме и две големи обсъждания на темите от 
„Гласът ни“. Първото се състоя на 18 април 2015 г. в 
театралната зала на Модерен театър в София в рамки-
те на Форум КЛЮЧ, а второто – на 13 юни 2015 г. в мор-

ската столица Варна. Тематичните дискусии предоста-
виха възможност на участниците да споделят свои 
идеи и да изразят на глас позицията си по готвените 
законови промени. По-важното – те повярваха, че гла-
сът им има значение и може да бъде чут. Получените 
предложения бяха записани и публикувани в „Гласът 
ни“, за да достигнат до повече хора и да получат още 
по-широка обществена подкрепа.

Междувременно платформата „Гласът ни“ гостува 
на априлското издание на Клуб „Обектив“ в Червената 
къща, в занятията на студенти от Софийския универ-
ситет „Св. Климент Охридски“ и на много други места 
извън виртуалното пространство.
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През 2015 издадохме следните наръчници и анализи 
в полза на НПО общността:
• Финансово управление за НПО;
• Данъчно облагане на НПО. Въпроси и отговори (об-

новено издание от 2015);
• Индекс за устойчивост на НПО, 2014 - България; 
• Пътна карта за насърчаване и развитие на социални-

те предприятия в България;
• Стратегия за подкрепа на развитието на граждан-

ските организации в Република България 2012–2015 
г. – преглед и препоръки;

• Доклад за проблемите на неправителствените ор-
ганизации при достъпа и работата с финансиране 
по Оперативните програми;

• Изобилие от право недостиг на права.

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ
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В средата на 2015 г. БЦНП стана партньор на Цен-
търа за Общностен диалог и инициативи, Армения 
(Centre for Community Dialogues and Initiatives) по про-
екта „Подкрепа за устойчиво развитие чрез повишена 
роля и участие на НПО в демократичните промени в 
Армения“. БЦНП изработи анализ за механизмите на 
гражданско участие в обществения диалог и политики 
с препоръки за насърчаване на партньорството между 
НПО и държавата в Армения.

Друга инициатива за споделяне на опит беше ор-
ганизираното през март 2015 г. съвместно с Форум 
Гражданско участие (ФГУ) учебно пътуване за пред-
ставители на ключови институции до Естония за за-
познаване с опита на страната при партньорството 
между държавните институции и неправителствените 
организации. В пътуването взеха участие представи-
тели на кабинетите на заместник министър-предсе-
дателя по коалиционна политика и държавна адми-
нистрация, на заместник министър-председателя по 
европейските фондове и икономическата политика, 
на Министерството на правосъдието, на Народното 
събрание и представители на БЦНП и ФГУ.

Представител на БЦНП беше поканен и на среща на 
Организацията за сигурност и сътрудничество в Ев-
ропа, която се проведе във Виена през април 2015 г., 
за да участва в изработването на Препоръки за подо-
бряване на участието на сдружения в процесите на 
взимане на решения. През април БЦНП участва и в 
годишната среща на Балканската мрежа за развитие 
на гражданското общество в Албания.

Продължи и партньорството ни с Европейския цен-
тър за нестопанско право. Любен Панов се включи 
като програмен консултант и участва в дейности в 
следните страни:
• Молдова – през цялата 2015 г. оказвахме подкрепа 

за Центъра за правни ресурси чрез изработването 
на дистанционен модул за обучение на експертите 
на центъра по подкрепяща правна среда за непра-
вителствени организации и провеждане на 6 сесии 
през скайп или в лични срещи;

• Монголия – през юни 2015 г. Любен Панов предоста-
ви коментари по три проектозакона – за регистрация 
на неправителствени организации, за обществената 
полза и за делегиране на услуги на НПО и участва 
в дискусия по предложените текстове с представи-
тели на монголски организации, както и в срещи с 
представители на различни институции;

• Киргизстан и Таджикистан – преглед на законода-
телството на двете страни по отношение на регис-
трацията и дейността на НПО и възможностите за 
социално договаряне;

• Северен Кипър – през ноември 2015 г. предостави-
хме коментари по техния Закон за сдруженията и 
проведохме срещи със заинтересованите институ-
ции и неправителствени организации за съобразя-
ване на закона с най-добрите международни стан-
дарти;

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ
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• Сърбия – през ноември 2015 г. участвахме в среща 
с представители на правителствените офиси и дър-
жавните институции, отговорни за взаимодействие 
с неправителствените организации в Балканските 
страни за обсъждане на нуждата им от създаване 
на Механизъм за самооценка на капацитета им за 
взаимодействие с НПО;

• Великобритания – декември 2015 г. – участие в кон-
султация на Върховния комисар на ООН за човеш-
ките права по отношение на подкрепящата среда за 
неправителствени организации.

През май 2015 г. Любен Панов беше участник в 
Глобалния форум 2015 на Международния център за 
нестопанско право, където участваха над 200 водещи 
експерти по темата за средата за гражданското обще-
ство от цял свят.

В сесията по откриването на форума обръщения на-
правиха генералният секретар на ООН Бан-Ки Мун и 
американският президент Барак Обама. 
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БЛАГОДАРНОСТИ КЪМ ДАРИТЕЛИТЕ И ПАРТНЬОРИТЕ НИ ПРЕЗ 2015
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