Фондация „Български център
за нестопанско право“

Отчет за дейността
2007

Мисията

на Българския център за нестопанско право е да оказва правна подкрепа за развитието на
гражданското общество в България.

За нас

Българският център за нестопанско право (БЦНП) е регистриран през юли 2001 г. като фондация в обществена полза и
е вписан в Централния регистър при Министерство на правосъдието.
Целта на БЦНП е да оказва подкрепа за развитието на добра правна и финансова
рамка за неправителствените организации (НПО) в България. БЦНП е местен партньор на Международния център за нестопанско право и на Европейския център за
нестопанско право.
Нашата дейност включва:
• Консултации по общата правна и данъчна рамка на фондациите и сдруженията;
• Подържане на онлайн база данни с актуално законодателство за НПО, специализиран новинарски раздел, насочен към НПО и изпращане на новини по електронна
поща, подържане на интернет базиран форум;
• Регистрация и вписване на промени на сдружения, фондации и търговски дружества;
• Изработване на правни проучвания, анализи и документи;
• Организиране на обучения свързани с правната и данъчна рамка на НПО, управление, стопанска дейност, предоставяне на социални услуги, застъпничество;
• Разработване на стратегии и планове за развитие на организации;
• Техническа и правна помощ при кандидатстване и изпълнение на проекти по Оперативни програми.

2

През годината
2007 г. бе първата година от
българското членство в Европейския съюз. Как се отрази това
на гражданските организации?
Стартираха първите конкурси за
финансиране по Оперативните
програми, в които могат да участват и граждански организации.
Годината отбеляза края на присъствието на USAID, но и създаването на фондация „Америка за България“, която ще заработи активно най-вероятно през 2010 г. С включването в ЕС
България премина от групата на получателите на помощи за
развитие в групата на страните, отделящи част от своя брутен вътрешен продукт в помощ на развиващите се страни.
Очаква се и гражданските организации да се включат в този
процес, който ще започне активно през следващите няколко
години.
По-важните законодателни развития през 2007 г.:
• Изтече срокът за пререгистрация на организациите в Централния регистър. Оказва се, че въпреки едногодишния срок
много организации са пропуснали да сторят това.
• За първи път бяха приети ясни правила и формуляр за кандидатстване за конкурса за бюджетни субсидии, които бяха
разработени с помощта на Български център за нестопанско
право.

• Запазени бяха данъчните облекчения за дарения от индивидуални дарители въпреки въвеждането на плоския данък.
Ключова за това беше подкрепата на множеството организации и граждани, които застанаха зад нашето искане изпратено в Народното събрание.
През 2008 г. Българският център за нестопанско право си е
поставил няколко важни цели:
• Публично повдигане на въпроса за създаване на законова
възможност юридически лица с нестопанска цел да бъдат лечебни заведения;
• Увеличаване на бюджетните субсидии, разпределяни чрез
конкурс (както като абсолютен размер, така и като процент от
общите субсидии за юридически лица с нестопанска цел);
• Популяризиране на механизма за 1 % в страната и обсъждане на алтернативни механизми за финансиране на граждански организации като например създаване на независим от
държавата фонд за граждански организации в България;
• Подобряване на взаимодействието между гражданските организации и държавата чрез по-активно включване в процесите на разработване на политики и законопроекти, както и
посредством ясна държавна политика спрямо гражданските
организации.
Разчитаме на Вашата подкрепа за инициативите, които
стартираме с цел подобряване на финансовата устойчивост
на гражданските организации.

Любен Панов,
Директор
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БЦНП благодари за финансовата подкрепа на:
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Финансова устойчивост на НПО
През 2007 г. продължихме инициативата си за набелязване
на мерки, стимулиращи финансовата устойчивост на неправителствените организации. Работата ни в тази насока беше
подкрепена от Тръста за гражданско общество в Централна
и Източна Европа.
Бюджетни субсидии
В началото на годината, във връзка с конкурса за финансиране на обществено значими проекти на НПО чрез отпускането на бюджетни субсидии, наши експерти участваха
в разработването на насоките за кандидатстване, както и на
формуляра за кандидатстване. С приемането им от Министерството на финансите и Министерството на правосъдието
бе направена още една крачка по пътя на прозрачното и открито финансиране на НПО.
Анализи
През 2007 г. подготвихме няколко анализа за различни
механизми за финансиране на нестопански организации в
Централна и Източна Европа. Анализите бяха посветени на
формите на пряко държавно финансиране, на методите за
стимулиране на стопанската дейност на НПО чрез данъчни
облекчения, на механизма за 1 % и на начините на създаване
на endowment като форма на целеви капитал. Целта на анализите бе да се популяризира чуждият опит и да се преценят
възможностите за прилагане на тези добри практики в България.

Предложения за финансова устойчивост
През изтеклата година ние продължихме да се срещаме с
представители на други организации, за да обсъждаме различните възможности за подобряване на финансовата устойчивост на НПО. Като резултат от тези срещи беше подготвен
пакет от мерки, които биха допринесли много за финансовата стабилност на неправителствения сектор, ако се приложат
в България. Тези мерки ще залегнат в широка кампания за
въвеждането им, стартираща през 2008 г.
Кампания за запазване на облекченията за дарение
В първата година на европейското членство на България се
подготви радикална промяна на данъчното законодателство
по отношение на физическите лица – въвеждането на „плосък данък“. Внесеният през месец ноември в Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за
данъците върху доходите на физическите лица, предвиждаше отпадане на всички данъчни облекчения за дарители.
След като се запознахме с проекта на изпълнителната власт застанахме на принципната позиция,
че премахването на облекченията за дарители дава
лош сигнал за политиката на държавата спрямо
дарителството – при оттеглящи се международни
донори местното дарителство става изключително
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важен източник на средства за голям брой нестопански организации в страната. Още повече редица страни, въвели плосък данък, са предвидили и
облекчения за дарения. Сред тези страни са Чехия,
Естония, Латвия и други. В други страни, където е
въведен плосък данък и няма облекчения за дарители, е въведен механизъм за определяне на получател
на 1 или 2 % от платения от данъкоплатеца данък
– Румъния, Словакия и Литва.
Изчислихме, че ако целта на предложеното от МФ
премахване на облекченията е спестяване на средства, то загубата за бюджета при запазване на съществуващите данъчни облекчения за дарения
единствено към юридически лица и обществени организации ще бъде около 190 000 лева (при запазване на сегашния обем на дарения), което е наистина
незначителна сума.
За да защитим запазването на облекченията за дарения
инициирахме застъпническа кампания. В хода на тази кампания бяхме подкрепени от над 100 нестопански организации и около 300 физически лица. Кампанията постигна успех въпреки отрицателното становище на Министерството
на финансите и на 17 декември 2007 г. Народното събрание
прие на второ четене промените в Закона за данъците върху
доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), като облекченията
за дарения в размер до 5 %, когато дарението е в полза на
различни юридически лица, включително юридически лица
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с нестопанска цел в обществена полза, бяха запазени, като
допълнително бяха добавени и читалищата, което е крачка
напред спрямо предходната година.

Социални инициативи
През 2007 година продължихме нашите усилия за развитие на социалното договаряне в България, като насочихме
вниманието си към услугите за хора с интелектуални затруднения. С финансиране от Институт „Отворено общество“
– София, и Инициатива за психично здраве – Будапеща,
предоставихме два гранта, всеки на стойност 10 000 долара
Избраните доставчици на социални услуги в Пазарджик и Разлог подписаха договори с общините за период от 5 години.
Експерти на БЦНП помогнаха за повишаване на
капацитета на общинските администрации и нестопанските организации чрез обучения, взеха участие
в подготовката на конкурсната документация, проведоха редица консултации с кандидатите за доставчици на социални услуги и участваха в комисиите при провеждане на конкурсите. За доставчици
бяха избрани Сдружение „Егида“, гр. Пазарджик
и Сдружение „Шанс“, гр. Разлог, които сключиха
договори за предоставяне на услугата „Център за
рехабилитация и социална интеграция на хора с
интелектуални затруднения“ за срок от пет години,
като средствата за предоставяне на услугите през
следващите години ще бъдат осигурени изцяло от
общините.

за две пилотни общини, които избрахме – Пазарджик и Разлог. Грантовете бяха за организиране на конкурси за избор
на доставчици на услуги за лица с интелектуални затруднения.
На база на опита и резултатите от работата ни изготвихме
стратегически документ за проблемите при предоставянето
на социални услуги за хора с интелектуални затруднения в
общността. Основните проблеми според нас са свързани с

Стратегическият документ бе представен на
национална дискусия през декември 2007, на която се събраха
представители на държавната администрация,
общините и нестопанския сектор
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липсата на единен финансов стандарт за всички социални
услуги, недостатъчния капацитет на доставчиците и като
цяло нежеланието на общините да делегират предоставянето на услуги на частни организации.
Паралелна инициатива осъществихме в сътрудничество
с Българска асоциация на лицата с интелектуални затруднения (БАЛИЗ). Тя бе насочена към насърчаване на социалното включване на хората с интелектуални затруднения,
посредством изграждане капацитета и формирането на застъпнически умения сред нестопанските организации, както
и популяризирането на антидискриминационното законодателство и политики.

Наръчник по антидискриминация
Изготвихме и специализиран наръчник по антидискрминация за лица с интелектуални затруднения.
Наръчникът е разделен на няколко основни части,
включващи основни понятия и дефиниции на антидискриминационното законодателство, процедурите
за търсене на защита пред Комисията за защита от дискриминация, българските и международни съдилища,
както и подробно обяснение и тълкуване на Рамковата
Директива за заетостта на ЕС. Текстовете са придружени от специално подбрани примери, които показват случаи на дискриминация на лица с интелектуални
затруднения. В практическата част на наръчника са
разяснени различните процедури за защита от дискриминация, представена е дейността на Комисията за
защита от дискриминация с указания как всеки да напише и изпрати жалба или сигнал до комисията без да
е необходимо да ползва професионална помощ.
Изготвеният от нас анализ на съществуващата правна рамка за защита срещу дискриминация на хората с интелектуални затруднения, беше представен на годишната конференция на Паневропейската мрежа на лицата с интелектуални
затруднения – Inclusion Europe във Варшава.

14 юни – обучение по застъпничество за организации на
хора с интелектуални затруднения
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За запознаване с добри европейски практики наши експерти участваха в две учебни пътувания, домакини на които
бяха местни членове на Inclusion Europe в Испания и Португалия.

Единен стандарт за социални услуги

челил конкурса, в случаите когато му е възложена социална
услуга делегирана държавна дейност. Общините искаха да
прехвърлят само средствата за издръжка, но не и за работните заплати и настояваха не доставчикът, а кметът да бъде
работодател на кадрите, ангажирани при предоставяне на услугата. Това, освен че от правна гледна точка опорочаваше
идеята за възлагане на доставката на услугата, създаваше и
сериозен проблем за доставчиците, тъй като ги лишаваше от
механизми за контрол върху работата на отделните специалисти, а същевременно доставчикът продължаваше да носи
имуществена и договорна отговорност за предоставяне на
услугата. Поради този проблем в някои случаи доставчиците
избягваха сключването на подобни договори.
Така с въвеждането на единния стандарт се премахва една
от основните пречки за възлагането на социални услуги на
частни доставчици.
Единният финансов стандарт за социални услуги е приет
с решение на Министерски съвет № 20/21.01.2008

Представител на БЦНП участваше в Работна група за изготвяне на единен финансов стандарт. Липсата на единен
финансов стандарт за всички видове социални услуги делегирана държавна дейност се оказа основна пречка в процеса
на децентрализация от 2003 г. насам. В какво се състоеше
проблемът?
След провеждане на конкурс за възлагане на предоставянето на социални услуги отделни общини отказваха да позволят прехвърлянето на всички средства на доставчика, спе9

Подкрепа за НПО
Консултации
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През 2007 г. предоставихме правна помощ на 234 български неправителствени организации. Трябва да отбележим,
че за последните 3 години оказваната от нас правна помощ
нараства. В сравнение с 2005 г. два пъти повече организации
потърсиха нашето мнение или коментар по въпроси, свързани със структурата и управлението на НПО, стопанската и
нестопанската дейност, данъчното облагане и облекченията
за дарители, възможността НПО да предоставят социални
услуги и др.
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През годината продължихме да помагаме на ЮЛНЦ при
регистрация в Централния регистър на Министерство на
правосъдието. За периода 2002–2007 г. сме подготвили документи за 903 организации от общо 5809 вписани там.
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Обучения
През 2007 г. организирахме и участвахме в 18 обучения,
от които 6 в София, а останалите 12 в страната. Темите на
обученията са разнообразни – застъпничество, набиране на
средства, социално договаряне, правна рамка на ЮЛНЦ,
публично частно партньорство, антидискриминационно
законодателство, добро управление, равни възможности и
социално включване. Общият брой на обучените е 416 човека.

29 юни - обучение за НПО - правна и данъчна рамка,
добро управление и набиране на средства
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www.bcnl.org
През 2007 г. продължихме с модернизирането на нашата
интернет страница, като основната ни цел беше да я направим по-удобна за ползване. Интерактивността на сайта се подобри значително след като добавихме и модул за получаване
на новини по електронна поща. Така всеки посетител, който
желае да получава новини от нас, може да се регистрира чрез
посочването на електронна поща за връзка.

Практическата насоченост на www.bcnl.org я прави значим
източник на информация за нестопанския сектор. Посещаемостта се увеличи почти двойно спрямо 2006 г., като за календарната 2007 г. средномесечните уникални посещения са
22 007 (при 13 787 за 2006 г.).
База данни за счетоводни услуги

В раздела за новини публикувахме 39 съобщения, а във форума към сайта отговорихме на въпроси, поставени в 59 теми.
В раздела с българско законодателство се подържат актуалните варианти на 56 важни за НПО закони и кодекси.
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С цел улесняване на неправителствените организации в
ежедневната им дейност изградихме база данни с контактите
и видовете услуги на счетоводители, имащи опит в счетоводно отчитане на НПО. Така отговорихме на нарастващите
нужди на сектора за компетентно и качествено счетоводно
обслужване. Базата е достъпна онлайн на нашата интернет
страница www.bcnl.org

Събития
Благотворително събитие
На 16 май 2007 г. в Централния военен клуб в София проведохме благотворително събитие за събиране на средства
за изграждане на кризисен център за бездомни във Велико
Търново. Нарекохме това събитие „Да помогнем на хората
без дом да променят съдбата си“. То беше подкрепено от
Министерството на труда и социалната политика и община
Велико Търново, както и от вестник „Стандарт“ – наш медиен партньор.

Общо набраните средства са 22 855 лв., от които 11 855
лв. дарения от физически и юридически лица и 11000 лв.
съфинансиране от община Велико Търново. Великотърновската Митрополия осигури сграда за кризисния център. Към
декември 2007 г. приключва ремонтът на сградата.

Кампанията „Да помогнем на хората без дом да променят съдбата си“ насочва общественото внимание върху възможностите за намаляване на броя на хората,
които живеят на улицата. Целта е бездомните да бъдат мотивирани чрез услугата да променят сами своята
съдба като бъде създаден кризисен център – място,
където освен душ и топла храна, бездомните ще получат и подкрепа за намиране на работа или изваждане
на документи.

Изпълнения на талантливия музикант Найден Янков (който е
бил бездомен) бяха част от програмата, водена от Ники Кънчев
13

Мариета
Димитрова
и
Надя
Шабани
на
церемонията
по
връчване
на
наградите
„Заедно“

Награди „Заедно“
На 24 юли 2007 г. Фондация „Работилница за граждански инициативи“ организира връчването на годишните награди „Заедно 2007“, с които се отличават
дарителски кампании, организирани от нестопански и
бизнес организации.
Български център за нестопанско право получи награда в категорията „Най-добра кампания за набиране на
средства“, за организираната през месец май благотворителна кампания „Да помогнем на хората без дом да
променят съдбата си“. Журито, оценяващо кампаниите, бе в състав Биляна Раева, Георги Лозанов, Максим
Бехар, Невена Цонева, Николай Василев, Мая Няголова, Ралица Агайн и Румяна Георгиева.
14

Рамкови споразумения
На 22 юни 2007 г. БЦНП подписа рамково споразумение
за сътрудничество с Комисията за защита от дискриминация.
Целта е обединяване на усилията за популяризиране на българското и европейското законодателство за равното третиране чрез активна работа сред представителите на нестопанския сектор и служителите на държавни и общински органи.
Законът за защита от дискриминация за първи път в българското законодателство дава възможност ЮЛНЦ да бъдат
страни в производства пред съда или пред Комисията по повод защита от дискриминация на засегнати граждани.

БЦНП и Министерство на здравеопазването подписаха
рамково споразумение за сътрудничество в сферата на психичното здраве и процесите на децентрализация и деинституционализация на услугите за лица, страдащи от психични
заболявания, както и проучване на възможностите за активизиране на ролята на юридическите лица с нестопанска цел
(включително чрез промяна в законодателството) в областта
на здравеопазването и др.

състваха повече от 120 представители на неправителствени
организации и институции.
На конференцията бяха представени различните възможности за финансиране на дейността на НПО, както и възможностите за кандидатстване по всички оперативни програми. Конференцията беше една от най-мащабните прояви
за нестопански организации в последните години.

„Следващи стъпки...“
На 26 и 27 февруари 2007 г. участвахме в подготовката и
осъществяването на конференцията „Следващи стъпки за
НПО бенефициентите на Демократичната комисия“ организиран от Български център за развитие и обучение. При-

Съдебна реформа
През изтеклата година продължихме и съвместната си работа с Инициатива за укрепване на съдебната система, проект на Американската агенция за международно развитие.
Основен акцент в съвместните ни усилия бяха реформата
в съдебната система и въвеждането на добри практики в ра15

ботата и организацията на съдилищата. Във връзка с един
от наболелите проблеми в правораздаването ни – достъп
на гражданите и юридическите лица до съдебна информация, участвахме в организирането на конференция на тема
„Достъпът до информация в съдилищата“. По време на
конференцията бе представен анализът на Програма Достъп
до Информация и бяха обсъдени различни законодателни
предложения, целящи гарантиране на правото на достъп до
информацията, съхранявана в съдебните дела.
Като продължение на линията за въвеждане на законодателни промени в съдебната система бе и съвместната работа
на представители на БЦНП, Инициатива за укрепване на съдебната система и на съдилищата по време на разглеждането
на Закона за съдебната власт в правната комисия на Народното събрание.
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Публикации и анализи
Публикации

Данъчно облагане на юридическите лица
с нестопанска цел
Изданието представя актуалния данъчен режим на юридическите лица с нестопанска цел в България през 2007 г.
На достъпен език са дадени отговори на повечето въпроси,
свързани с данъчните задължения на ЮЛНЦ, между които:
• общи задължения на всички данъчни субекти;
• данъчно облагане на стопанската и нестопанската дейност;
• третирането на пасивните инвестиции;
• данък при източника и патентен
данък;
• ДДС;
• данъчно облагане
на даренията и дарителите;
• местни данъци и
такси.

Закон за юридическите лица с нестопанска цел –
въпроси и отговори
(второ издание)
Поради големия интерес към публикацията и бързото изчерпване на първоначалния
тираж в началото на
годината направихме
второ допълнено издание. Изданието включва актуалния текст на
Закона за юридическите лица с нестопанска
цел, придружен с 48 от
най-често задаваните
въпроси и отговорите на експертите на БЦНП.

Анализи
През 2007 г. изготвихме множество анализи по различни
теми. В областта на финансовата устойчивост на неправителствените организации проучвахме:
• Данъчно облагане на доходите от стопанска дейност и на
пасивните инвестиции на ЮЛНЦ;
17

• Закони за 1% – преглед на механизмите и практиките в
Централна и Източна Европа;
• Пряко държавно финансиране на неправителствените организации;
• Анализ на възможността на българските фондации да развиват ендаумънт;
• Възможности за реституция на собствеността на фондации, отнета в периода 1948 – 1951 г.
Други анализи, по които работихме през 2007 г. са:
• Възможности за защита от дискриминация на лица с интелектуални затруднения;
• Предизвикателства при предоставянето от частни доставчици на социални услуги за лица с интелектуални затруднения;
• Правна уредба на обществените поръчки. Обществени
поръчки и НПО;
• Организирано гражданско общество в България;
• Сравнителен анализ на различните модели на съдебна администрация в страните от ЕС.
Също така подготвихме стратегически документ за дългосрочно развитие и устойчивост на модела „Социални услуги
в замяна на работни места“ (SANE), както и правен анализ и
препоръки за развитие на медицински център в Перник
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Международни участия
и проекти
Лятно училище в Будапеща
През юли 2007 двама от консултантите на БЦНП взеха участие в лятното училище „Право на гражданското общество“,
организирано от Европейски център за нестопанско право в
Будапеща. Програмата включваше семинари на тема свободата на сдружаване, правна рамка за устойчивост на нестопанските организации, публично финансиране на нестопанските
организации, правна рамка на организациите в обществена
полза и регулиране на стопанската дейност на организациите
в обществена полза. В обученията се включиха представители
от Източна Европа, Западните Балкани и Русия.

Лятно училище за юристи в Обзор

Проект в Армения
Българският център за нестопанско право беше поканен да
се включи в проекта на Европейския център за нестопанско
право „Strengthening the Legal Framework for Citizen Action
through Freedom of Association“, финансиран от Европейската инициатива за демокрация и човешки права. Проектът
се осъществява в Молдова, Армения, Азербайджан и Грузия
и има за цел да подобри законодателството за нестопанските
организации в тези страни. БЦНП участва основно в работата по проекта в Армения, където основните проблеми са
свързани с подобряването на партньорството между нестопанските организации и държавата.

В края на август съвместно с Международния център за нестопанско право организирахме лятно училище за юристи на
тема „Обучение на юристи, работещи за развитието на гражданското общество“. Присъстваха представители на граждански организации от Азербайджан, Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Русия, Таджикистан Туркменистан,
Узбекистан и Украйна. В рамките на тридневното обучение
се обсъждаха въпроси, свързани с правната рамка за нестопанските организации в страните от бившия Съветски съюз,
подготовка на сравнително-правни документи, комуникация
с донори и подобряване на съвместната работа с държавните
институции за усъвършенстване на законодателството.
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Участия в конференции
През октомври 2007 наш консултант беше на учебно посещение в ECAS (European Citizen Action Service) в Брюксел в
рамките на програмата „The Next Mile of the European Civil
Society Infrastructure“. Мисията на организацията е да помага
на неправителствените организации да бъдат чути в ЕС чрез
съвети как да лобират, набират средства и да защитават правата на европейските граждани. По време на престоя нашият
експерт посети конференция на тема „Нови външни финансови инструменти – нови възможности за гражданското общество в страните съседи на ЕС“.
Представител на БЦНП участвува и в международни конференции за доброволчеството през април 2007 г. в Нови
Сад, Сърбия, и финансиране на НПО през септември 2007
г. в Букурещ, Румъния. Бяхме поканени да представим ситуацията по отношение на правната рамка за НПО в България
на международната донорска среща на групата DECIM също
през септември 2007 г. в Хърватия.
На 23 и 24 април 2007 г. експерти на БЦНП взеха участие
като лектори на регионална конференция в Скопие, Македония, организирана от Хендикап Инетрнешънъл, Европейската Асоциация на доставчиците на социални услуги
и Европейски форум за увреждания. В събитието участваха
над 100 представители на местна власт, НПО и изпълнителна власт от над 18 страни от региона и Европейския съюз
(Румъния, България, Сърбия, Унгария, Босна и Херцеговина,
Черна гора, Албания, Белгия, Швеция, Италия, Финландия,
20

Испания, Гърция, Англия, Холандия, Хърватска, Франция,
Македония и др.). Експертите на БЦНП представиха опитът
на България в социалното договаряне и резултатите от реформата в социалната сфера от последните 5 години.

Структура и управление

Мила Боянова (от май 2007 г.) – юрист, експерт в сферата
на социалното договаряне и антидискриминация

Настоятелство

Атанас Славов – юрист, експерт в сферата на правна рамка
на НПО и социално договаряне

Дейвид Мур – председател
Вяра Мукова–Тонева
Светлана Георгиева
Стефан Клингелхофър
Иво Христов

Павлета Алексиева (януари – септември 2007 г.) – стажант,
пълноправен член на екипа от януари 2008 г.
Александър Йоловски – организационно развитие и финансова отчетност към донори
Надя Лазарова – счетоводство

Любен Панов – директор, член по право

Екип
Любен Панов – директор, осъществява цялостно ръководство на дейността на БЦНП
Надя Шабани – програмен директор, юрист и експерт в
областта на правната уредба на НПО, социално договаряне,
антидискриминация
Тони Димов – програмен директор, юрист (до март 2007 г.)
Мариета Димитрова – юрист, експерт в сферата на социалното договаряне и антидискриминация
Ралица Величкова (от юни 2007 г.) – юрист, експерт правна
рамка на НПО, финансова устойчивост и стопанска дейност
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Финансов отчет
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