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„Заедно можем всичко“

Въвеждащи думи

Слоган на НГИ 7000
за отмяна на запрещението

Повечето колеги, с които си общувахме през
изминалата година, бяха по-скоро притеснени
в това, което правят. От една страна, проблемите с достъпа до финансиране на НПО
си останаха сериозни и дори двете стартирали програми за НПО (Оперативна програма
Добро управление и Фонд Активни граждани)
не осигуриха очаквания подем, тъй като резултатите им ще забележим едва през 2019г.
От друга страна, не е тайна, че част от сектора се сблъска със сериозна атака, добре
организирана и, в крайна сметка, силно негативна (спрямо организациите, защитаващи
ратификацията на т.нар. Истанбулска конвенция, и спрямо екологичните организации
по повод Плана за управление на Пирин). Освен
тези по-тъмни страни на средата, в която
работим, Европредседателството не донесе
нужният полъх на споделени европейски ценности, заряд за общо демократично развитие
и взаимна готовност за диалог. Това си беше
председателството на кабинета, вероятно
с голямо значение за външен геополитически
план за България и нейните съседи, но вътрешните граждански теми бяха по-скоро отлагани с аргументи за сериозна натовареност на
администрацията.

Надя Шабани
Директор на БЦНП
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Гражданските организации като верен представител на интересите на хората се вълнуваха именно от вътрешните теми. За НПО
започна една важна и закъсняла реформа засягаща свободата на сдружаване – преместване
на регистрацията от съда в Агенция по вписванията: по-бърза, по-евтина и по-достъпна
регистрация. В процеса на приемане на новия
Закон за мерките за изпиране на пари бяха
възприети някои промени, които подобриха
положението на ЮЛНЦ спрямо предишния закон – промени, които оценяваме като такива
в правилната посока. Добрите примери бяха
непрекъснато съпътствани и с негативни –
промените в АПК, наложилото се с подменен
смисъл понятие „джендър“ и други. Все пак,
проблемите, с които се сблъскахме, ни увериха, че заедно можем повече.
Винаги когато пиша този отчет е зима и не
е много оптимистично. Но пък иска – не иска
пролетта идва. Харесва се – не се харесва,
гражданските организации, които се борят за
върховенството на правото, човешките права, за да живеем всички по-добре ще са тук и
ще са организациите на гражданите, ще сме
още по-креативни и отдадени на каузите си –
защото, както скоро много точно прочетох в
една статия1, ние сме лепилото на обществото! От нашите свойства ще зависи цялата
1
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конструкция колко ще издържи. Възможността да се „сдружиш“ с други за това, което споделяте като важно и искате да постигнете,
е силна връзка на принадлежност, чрез която
може да се гради здрава конструкция. Сдружаването ни обединява и ни дава идентичност,
която надмогва различията. Затова правото
на сдружаване остава ключово важно, когато
трябва да определим кои сме ние и къде искаме да стигнем.
В началото на 2019 г. изтича първия ми мандат като Директор на БЦНП. Много неща направихме с екипа през тези 3 години, но още
толкова останаха за „домашно“ и сме мотивирани да продължим. Надявам се повече и повече колеги да са мотивирани, да се отдаваме
на каузите си и да ги отстояваме. Моите благодарности са за настоятелството и екипа
на БЦНП, но и за всички, които ни подкрепяха,
мислихме и работехме заедно, убедени, че си
струва.

Консултации

Становища

900

36

Брой
публикувани
новини

104

Участия в
медии

66

Събития,
организирани
от нас

Участници
в
събития

Брой
посещения
за 2018

Нови
приятели
във фейсбук

над 80

14488

171 834
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“The Glue of Society“, Economist, July 16, 2005, 13-15.
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Къщата на гражданските организации
Форум Гражданско Участие, Сдружение Деветашко плато, Национален Младежки Форум, Фондация
Заслушай се (до май 2018), Сдружение на олимпийските отбори
по природни науки (от юни 2018),
Сдружение Герои на времето, Фондация Светът на Мария, Граждани срещу бюрокрацията, Еквилибриум, Спортен клуб Бегач (до май
2018), Фондация Сърфистите в Европа (от юни 2018), Вода и живот
България (от март 2018), Център
за изследвания и политики за жените (от февруари 2018), Платформа за гражданско образование
и обучение България (от април
2018), Сдружение Алианс Балкани
(от септември 2018) и 7 други организации , които наеха почасово
работно пространство в Къщата.
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Общо срещи
и събития
в Къщата

Общ
брой
участвали

129

1689

Какво променихме:
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Подобряване
на правната среда за НПО
Прехвърляне на режима на
регистрация ЮЛНЦ от съда в
Агенция по вписванията
Тази реформа беше дългоочаквана и след като
Законът за юридическите лица с нестопанска
цел беше променен през 2016 г., от началото
на тази година измененията влязоха в сила.
Ние направихме широка информационна кампания, като подготвихме 14 материала, 2 публикации и 1 учебник, който бе предоставен в
150 броя на Агенция по вписванията. Проведохме 3 обучения за 90 човека, заснехме 3 видеоматериала и над 900 организации, получиха
съвети от нас как да направят промяната.

Невъзвръщаемост на отмяната на запрещението и въвеждане на
алтернативна парадигма за подкрепено вземане на решение

Подобряване на положението на ЮЛНЦ
като задължени лица по Закона за мерките
срещу изпиране на пари
България е една от малкото (единствената)
държави в Европа, в която на общо основание НПО бяха задължени да се регистрират
и подават вътрешни правила в ДАНС. С усилията ни и участие в работна група във въ-
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трешната комисия в 44 НС успяхме да предложим промени, които изискват различно
третиране, и НПО не прилагат същите мерки като останалите задължени лица по новия закон.

За нас бе важен успехът на НГИ 7000 за отмяна
на запрещението, защото освен че мобилизира
огромна енергия и съмишленици, капитализира
натрупаното знание по програмата и чрез мащаба си осигури невъзвратимост на процеса.
Дори и без да е приет Закон за физическите
лица и мерките за подкрепа на този етап, съдът започна да прилага нов подход при разглеждането на дела, в които се засягат правата на
хора с интелектуални или психично-здравни

проблеми. Законът за хората с увреждания в
глава Достъп до правосъдие призна правото
на подкрепено вземане на решение и въвеждането на мерки за подкрепа. Пловдивският
университет вече има пета поред клиника по
темата (с повече от 19 студенти). И, най-вече,
пилотната програма за подкрепено вземане
на решение стана общностна програма, която не може да бъде спряна.
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Закон за социалните услуги
Този закон бележи добра тенденция в две посоки: беше изработен съобразно принципите
на гражданско участие, с пътна карта за това
как да бъде проведен диалога и с конкретни
предложения – концепция, публично обсъдена.
Сам по себе си той предлага повече възможности за публично-частно партньорство между
гражданските организации и местната власт
в социалната сфера.
Автори: Христо Дачев и Мария Дачева
II място в конкурса „Граждански будилник“
за серията от фотографии на миниатюри „Free speech”

Закон за предприятията на
социалната и солидарна
икономика
През 2018 г. темата за социалните предприятия беше много актуална. За нас е важно, че
успяхме да участваме в застъпничеството за
промяна на задължителния регистрационен
режим за социалните предприятия. В последния вариант на текст на закона отпадна глобата за тези, които не се регистрират, но се
назовават по този начин. Предстои да разберем какъв ще бъде ефектът от прилагането
на закона.
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Оперативна програма Добро
управление

Повишаване на знанията
и уменията на НПО

Създаване на Лаб4е
Лаб4е привлече 27 организации участници в
търсене на по-добри условия за заетост на
лица от различни уязвими групи и предприемачески решения. Проведохме 5 срещи в Лаб4е,
3 учебни пътувания до Апелдорн (Холандия),
Падуа и Палермо (Италия) и няколко месеца
на стратегическо планиране и прилагане на
практика на иновативни модели на работа

повлияха на над 85 души (хора от екипите
на участващите организации) и оказаха въздействие върху 170 души от различни уязвими
групи и заети в социалните предприятия. Лаб4е създадохме в рамките на проекта „Лаборатория за ноу-хау в сферата на социалното
предприемачество“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

С Форум Гражданско Участие положихме усилия
тази програма да бъде изпълнявана от външен изпълнител, което и се случи. Програмата стартира през есента на 2018 г. с бюджет
10 млн. лева за безвъзмездно финансиране за
проекти за гражданско участие.
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Надграждане на Програмата
„Предприемачество за
нестопански организации“
За 7 поредна година насърчихме НПО
да развият капацитета си и да бъдат
по-устойчиви в постигането на мисиите им чрез предприемачески инициативи. 85 кандидати, 25
участваха в Програмата, 16 бизнес плана
за конкурса „Най-добър бизнес план на
НПО“. Петте най-добри си разпределиха
награден фонд от 40
000 лева. В рамките на обучения и специална
програма за менторство след стартиране на
бизнес начинанията им, организациите получиха подкрепа от 19 специалисти от компании, бизнес или институции. В Базара на социалните предприятия 2018 г. се включиха 12
организации, които реализираха близо 5000
лв. приходи от продажби в рамките на двата
дни на Базара.
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Граждански будилник
Мотивирани да намерим нов дискурс за човешките права и най-вече за правото на сдружаване, мирни събирания и свобода на словото, потърсихме вдъхновение от млади артисти-активисти. Заедно с партньорите ни от Fine Acts
стартирахме Граждански будилник – седмица на
културни уъркшопове (соициално-отговорна фотография с Веселина Николаева, писателски семинар с практически измерения “Критисизъм и
промяна“ с Мартин Бодаков и уъркшоп Форми и
послания чрез визуални изкуства на граждански
инициативи с Велина Мавродинова) и конкурс за
млади художници, фотографи и писатели. На финала бяха 42 произведения – илюстрации, фотографии и текстове. Най-добрите изображения
бяха пресъздадени в ЗИН и публикувани в специална изложба “Събуждане: правата през погледа на
изкуството“.
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Лятно училище за НПО
Лятното училище за НПО в Аркутино проведохме за 8 поредна година, с 25 участници от цялата
страна. Тази година за първи път организирахме и
надграждащ Мастър клас за алумнита от Лятното училище. В него водещи обучитлените сесии
бяха Росен Бъчваров, ръководител комуникационната политика на НАП, и Слава Кръстева, специалист човешки ресурси и психолог.

Vivacom Регионален грант
През 2018 за трети път стартирахме Vivacom
Регионален грант, насочен към проекти на
местно ниво. За финансиране кандидатстваха над над 300 проекта. Журито в състав Веселка Вуткова (Vivacom), Надя Шабани (БЦНП),
Ива Дойчинова (БНР), Мария Чернева (БНТ),
Иван Кънчев (Сдружение „Българска история“)
и Жаклин Вагенщайн (издателство „Колибри“)
отсъди кои ще бъдат финалистите – 13 проекта с изключителен заряд за позитивна промяна бяха отличени, плюс две специални награди от страна на VIVACOM.
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Есенна Обучителна
програма в Къщата
Тази есен поставихме начало на обучителна
програма в Къщата на гражданските организации. Доверихме се на експертизата и професионализма на трима лектори, които познават сектора и имат лична мотивация да го
подкрепят в неговото развитие.

Слава Кръстева - екипната работа, нейната
динамика и предизвикателства. Бояна Стоилова - Ефективна реклама във Facebook, Елена
Калинова - счетоводството за НПО. Програмата беше разделена в три модула, а общият
брой на присъстващите беше 132 човека.

Обществените консултации
– инструмент за модерни и отворени политики
В рамките на Програма Европа на Столична
община БЦНП заедно с Форум Гражданско Участие продължи усилията си за повишаване на
капацитета на местната власт и гражданските организации за провеждане на обществени
консултации. Проведохме 5 обучения с над 30
участници от различните сектори – култура,
социални дейности, образование, градска среда и др. за това как да бъдат организирани добри и близки до хората обсъждания.
ГОДИШЕН ДОКЛАД 2018
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Инициативи за укрепване
на партньорството в сектора
Визия за развитие и взаимодействие на гражданските организации

Защита на личните данни и НПО

Регионални перспективи
за развитие на социално
ангажирани предприемачи

БЦНП съвместно с Програма Достъп до Информация проведе 3 обучения по прилагане на новите изисквания на европейското законодателство за защита на личните данни (GDPR),
специално ориентирани към НПО – в София,
Пловдив и Ловеч.

През октомври Община Ловеч в партньорство с БЦНП организира Регионален обществен форум „Ловеч 2018 – мостове за социално
ангажирани предприятия“, посветен на това
как се създават устойчиви решения за социални проблеми.

Обмен на добри практики в
социалното договаряне
С подкрепата на Програмата за развитие на
ООН в Туркменистан БЦНП беше домакин на
учебно пътуване на колеги от социалната
сфера от Туркменистан, които бяха запознати с опита и постиженията на българската
система на възлагане и предоставяне на социални услуги.
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Споразумението за партньорство
между НПО и Столична община в
сферата на социалните услуги
Партньорството на 30 граждански организации със Столична община в рамките на споразумението за сътрудничество в сферата на
социалните услуги продължи, като през 2018г.
организациите и Столична община организираха две големи събития – Първия годишен
форум на доставчиците на социални услуги в
Столична община, посветен на качеството, и
годишни Награди за добри практики в сферата
на социалните услуги. Представител на БЦНП
бе включен и в Програмния съвет на Фонд социални иновации, който бе развит като част
от споразумението и стартира кампанията
по набиране на проекти в началото на 2019 г.

БЦНП в партньорство с Форум Гражданско
Участие, Български дарителски форум, Национална мрежа за децата, Платформа Агора,
WWF България, Червената Къща и Фондация
ПАЦЕП организира на 14-15 октомври в Боровец
събитие, в което взеха участие над 80 организации от цялата страна. Темата бе „Визия за
развитие и взаимодействие на гражданските
организации – 2019 – 2025“. Събитието се проведе във формат Конференция на бъдещето и
бяха поставени някои общи задачи: обединяване на гражданските организации, финансова
устойчивост, по-открито и добро управление, повече видимост на НПО и активизиране
на гражданите.
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България дарява
www.bulgariadariava.bg
България дарява е инициатива, която стартира в края на 2017 г. и по която работихме
усилено през 2018 г. Нейна основна цел е да постави въпроса за дарителството и подкрепата към НПО в дневния ред на обществото
и да бъде място за среща на каузи от цялата
страна и потенциални дарители.
Инициативата е резултат от обединените
усилия на 12 организации, сред които: Български център за нестопанско право, Сдружение
„Български дарителски форум“, Фондация
„Български фонд за жените“, Фондация „Бикоуз: в помощ на благотворителността“, Сдружение „Българско дружество за защита на
птиците“, Сдружение „Национална мрежа за
децата“, Сдружение „Център за приобщаващо образование“, Фондация „Международна
наградата на херцога на Единбург-България“,
Фондация „Заслушай се“, Фондация „Светът
на Мария“, WWF България, УНИЦЕФ.

Активизиране на гражданите
Националната гражданска инициатива НГИ
7000, посветена на отмяна на запрещението
и въвеждане на алтернативата подкрепено
вземане на решение, обедини 12 организации,
които в рамките на 3 месеца (април-юни) успяха да съберат близо 12 000 подписа в подкрепа на подписката.
Кампанията по набиране на подкрепа започна с участието на Надя Шабани в TEDxSofia
2018 с тема „7000 липсват“. Ability days Дни
на способностите, 18-20 май – в 9 града различни събития привлякоха общественото
внимание и за три дни бяха събрани над 3000
подписа.

На 27 юни подписката с искане за приемане
на Закона за физическите лица и мерките за
подкрепа беше официално внесена в 44 НС.

Зин и сайт:
www.7000.world
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Анализи и публикации
Индекс на филантропията
(Philanthropy Index) – БЦНП като партньор на Global Philanthropy Environment Index
of the Indiana University Lilly Family School of
Philanthropy.

Индекс за устойчивост на НПО
2018 – БЦНП е местен координатор на USAID
CSO Sustainability Index

Индекс на гражданското участие
– второ издание, БЦНП заедно с Форум гражданско участие.

Проучване за България относно
практическото
приложение
на
Европейската
директива
за правата на жертвите на
престъпления (Директива 2012/29/ЕС) по възлагане от VOCIARE.

Правото на мирни събирания
в България, част от международно изследване на Европейския център за нестопанско право

Награди
Разработване на методологии за

изследване на дееспособността
на хората с увреждания в 4 регулации
– правен статус, настаняване по Закона за социалното подпомагане, достъп до правосъдие
по Закона за хората с увреждания, проект на
Закона за физическите лица и мерките за подкрепа (част от международен изследователски колектив по чл. 12 от Конвенцията за правата на хората с увреждания).

„Пререгистрация на ЮЛНЦ в
Агенция по вписванията. Въпроси
и отговори“, 2018 г. - публикация
„Закон за юридическите лица
с нестопанска цел, Въпроси и
отговори“, 2018 г. – преработено издание.
„Юридически лица с нестопанска
цел. Гражданско-правен режим“,
Поля Голева и Красен Стойчев, 2018 г., издателство Сиби.

„Защита на личните данни.
Наръчник за НПО“ 2018 г., съвместно с

Награда за Доблест на годината
НГИ 7000 бе отличена със специалния приз
„Доблест на годината“ в наградите на Българския хелзински комитет за принос към правата на човека и правозащитността.

Награда на Столична община
БЦНП получи награда в категорията „Доброволческа кауза на годината“ в първите годишни Награди за добри практики в сферата на
социалните услуги.

Програма Достъп до информация.
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Програма за подкрепа на граждански организации
в набирането на дарения 20181

Програма „Предприемачество за нестопански организации“
2017 - 20181
ОРГАНИЗАЦИЯ

БИЗНЕС ИДЕЯ

ОПИСАНИЕ НА БИЗНЕС ИДЕЯТА

РАЗМЕР НА
ГРАНТА

„БЪЛГАРСКА
ФОНДАЦИЯ
БИОРАЗНООБРАЗИЕ“

„ПОДАРЪК С ВКУС НА
ТРАДИЦИЯ И БЪЛГАРСКА ПРИРОДА“

Разработване на продукт „Природа в кутия“-подарък с продукти от малки ферми в Западна Стара планина, който „разказва“
чрез храната за съхранените традиции и опазената природа.

ФОНДАЦИЯ
„ДЕТСКИ КНИГИ“

DETSKIKNIGI.COM
– КОМПАС ЗА РОДИТЕЛИ В СВЕТА НА ДЕТСКИТЕ КНИГИ

Разработване на онлайн платформа за лесно откриване на подходящи детски книги за възраст 0-16 г., препоръчвани според ин- 8 000 лв.
дивидуалните интереси и потребности на децата читатели.

ФОНДАЦИЯ
„СВ. НИКОЛАЙ
ЧУДОТВОРЕЦ“

ОРАНЖЕРИЯ ЗА
ПРОИЗВОДСТВО НА
РАЗСАД

Изграждане на оранжерия за производство на разсад „Чудната
градина“, която ще осигурява подходящи условия на труд за
хората с интелектуални затруднения при производството и
отглеждането на цветен разсад.

8 000 лв.

ФОНДАЦИЯ
„СИНЕРГИА“

МАСАЖНО СТУДИО HI
TOUCH

Стартиране на Масажно студио HI TOUCH, което предлага услуги през индивидуални програми и подходи, като в студиото ще
работят добре обучени масажисти със зрителни увреждания в
екипи със зрящи масажист-ментори.

8 000 лв.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА – 1861“

„ЧИРПАНЛИЕВА
КЪЩА“

Развитие на „ЧИРПАНЛИЕВА КЪЩА“, гр. Шипка в цялостен етнографски комплекс.

8 000 лв.

ФОНДАЦИЯ
„СВ. НИКОЛАЙ
ЧУДОТВОРЕЦ“

ОРАНЖЕРИЯ ЗА
ПРОИЗВОДСТВО НА
РАЗСАД

Изграждане на оранжерия за производство на разсад „Чудната
градина“, която ще осигурява подходящи условия на труд за
хората с интелектуални затруднения при производството и
отглеждането на цветен разсад.

8 000 лв.

Допълнителна
награда от
УниКредит
Булбанк: 5000
лв.

ОРГАНИЗАЦИЯ

ИМЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА
НАБИРАНЕ НА ДАРЕНИЯ

ОПИСАНИЕ НА КАУЗАТА, ЗА КОЯТО СЕ НАБИРАТ ДАРЕНИЯ

РАЗМЕР НА
ГРАНТА

Сдружение на
олимпийските
отбори по природни науки /
СООПН/

„Подкрепете олимпийските
отбори по природни науки“

Набраните средства ще се използват за цялостна подготовка на олимпийските отбори по природни науки за
националните и международни състезания.

2 000 лв.

Сдружение
„Асоциация
на българските лидери и
предприемачи“

„Програма ABLE Mentor - в
подкрепа на учениците от
10ти и 11ти клас в тяхното личностно и кариерно
ориентиране“

Набраните средства са предназначени за един от основ- 970 лв.
ните проекти на организацията - ABLE Mentor. Целта
на програмата е да подкрепи учениците в тяхното личностно и кариерно ориентиране. Насочена е към ученици
10ти и 11ти клас, като свързва успешни професионалисти с гимназисти с интерес в тяхната сфера.

Организация на
българските
скаути

„Ремонтни и възстановителни дейности, както и
изхранването на доброволците които участват в дейностити по възстановяване
на сграда за лагерен център
на Шуменското плато“.

Набраните средства ще бъдат разходвани ремонтни
и възстановителни дейности, както и за храна, лични
предпазни средства и настаняване на доброволците, с
помощта на които организацията изгражда първия в
България Скаутски център за неформално образование
сред природата за деца и младежи.

2 000 лв.

1
Програмата се реализира с подкрепата на Фондация „Америка за България“ в рамките на проект „Продължаваща и разширена подкрепа за
организациите на гражданското общество“.

Творчески конкурс за артисти - активисти „Граждански будилник“ 20182

Програма „Предприемачество за нестопански организации“ 2017/2018 се реализира с подкрепата на Фондация „Америка за България“
и Фондация УниКредит, в партньорство с УниКредит Булбанк и TELUS International Europe.
1

ИМЕ НА АВТОРА, ОТЛИЧЕН
НА I МЯСТО

ТВОРБА

КАТЕГОРИЯ

РАЗМЕР НА
НАГРАДАТА:

Деница Андреева

Илюстрации „Единство“ и „187“

Категория „Илюстрация“

300 лв.

Николай Илиянов Шабарков

Серия фотографии „В търсене на чистия въздух“

Категория „Фотография“

300 лв.

Калоян Захариев

Разказ „Цената на мълчанието“

Категория „Текст“

300 лв.

Конкурсът се реализира в рамките на проекта „ГРАЖДАНСКИ БУДИЛНИК – правата през погледа на изкуството“, изпълняван от Български
център за нестопанско право в партньорство с международната платформа за социално ангажирано изкуство Fine Acts. Проектът се финансира от Програма „Култура” на Столична община за 2018 г.

2
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Финансови отчети
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Финансови отчети

Какво мислят другите за нас

„Благодаря ви, че сте на страната на моето дете“,
Думи на майка,
участваща в обученията
по подкрепено вземане
на решение в Стара Загора.

„Благодарна съм, че имах честта да се запозная
с хора като вас! Опитът, който предадохте на
всички нас на достъпен език и същевременно високо ниво /не знам как успявате/, е в огромна
полза. Аз лично осъзнах къде са проблемите в моята организация и на база на това, което научих
от вас, мога да взема мерки по решаването им.
Благодаря!“,
Участник в Лятно училище,
юни 2018 - анонимен.
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Автори: Христо Дачев и Мария Дачева
II място в конкурса „Граждански будилник“
за серията от фотографии на миниатюри „Free speech”

