
ЕСЕННА 
ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА

Сесия 1: Как да работим с доброволци? 
02.11.21г., 16:30 ч. 

Сесия 2: Как говорим за ефекта от нашата работа 
пред публика? 11.11.21г., 17:00 ч. 

Лектор: Деница Баръмова, БМЧК 
Деница започва своята работа в БМЧК като 
доброволец още от 12-годишна възраст. Днес, тя е 
директор на Български младежки Червен кръст. 

Лектор: Димитър Симидчиев
ООт 10 години Димитър се занимава с образование по 
един или друг начин. Един от първите членове на 
звеното обучители към Национален Младежки Форум, 
Митко се занимава и с редовни семинари на тема 
ораторско майсторство. За кратко е бил основен 
обучител на Заедно в Час и е отговарял за 
подготовката на учителите преди да смени посоката на 
какариерата си и да стана част от екипа на Юбисофт 
София. В момента е мениджър на екип в комапнията и 
помага за правенето на игри, които се играят от 
милиони хора по цял свят. 
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Сесия 3: Как да провеждаме ефективни онлайн 
кампании? 23.11.21г., 16:30 ч. 

Сесия 1: Как развиваме стопанската дейност на 
НПО? 04.11.21г., 16:30 

Лектор: Бояна Стоилова 
ББояна работи в сферата на дигиталния маркетинг 
повече от 7 години. Пътят й започва през 2014 г. в 
една от познатите тогава дигитални агенции. След 
това продължава в друга по-творчески ориентирана 
агенция. Днес тя работи активно изцяло на свободна 
практика и се е специализирала на всяко ниво от 
онлайн позиционирането на наши и международни 
брбрандове. Към момента си партнира с няколко 
неправителствени организации и компании.

Лектор: Елена Калинова, БЦНП
Елена е финансов директор на Български център за 
нестопанско право. Има магистърска
сстепен по „финанси“ към Университета за 
национално и световно стопанство. Има 
дългогодишен професионален опит в работата с 
неправителствени организации, познава отблизо 
спецификите на тяхната дейност и най-вече – как 
изрядно да си водят финансовите и счетоводните 
документи, как да подготвят и оптимизират своите 
бюбюджети и да отчетат направените разходи в 
съответствие с изискванията на донорите. В 
ежедневната ѝ работа често оказва подкрепа на 
НПО при разрешаването на данъчни и счетоводни 
казуси и спорове с държавни институции. 



Сесия 2: Стопанска дейност vol 2 –  как да 
ценообразуваме и планираме приходи и 
разходи? 16.11.21г., 16:30 ч.

Сесия 3: Как да боравим с лични данни при 
създаване и използване на аудио и визуално 
съдържание? 30.11.21г., 16:30 ч. 

Лектор: Анна Адамова, БЦНП
Анна е юрист, завършва Юридическия факултет към 
Университета за национално и световно стопанство 
през 2013 г. Част от екипа на фондацията е от 2015
гг. Започва като доброволец, след което е правен 
консултант, а понастоящем – програмен директор. 
Отговорностите ѝ са свързани с управление на 
проекти, провеждане на обучения, изготвяне на 
анализи и становища, предоставяне на правни
консултации. В момента е докторант
ппо Конституционно право в Института за държавата и 
правото към Българска академия на науките, с тема 
на научния труд: “Правото на гражданите на жалби, 
предложения и петиции до държавните органи – 
конституционноправни и правно-социологически
аспекти“. 

Лектор: Елена Калинова, БЦНП



Сесия 1: Как да работим с медии?
 09.11.21г., 16:30 ч. 

Сесия 2: Как да пишем статии?
 25.11.21г., 16:30 ч. 

Сесия 3: Как да участваме в интервю?
07.12.21г., 16:30 ч.  

Лектор: Владимир Йончев, OFF News
Владимир Йончев е главен редактор на сайта 
OFFNews.bg и форума OFFRoad-Bulgaria.com.
РРаботил  е като главен редактор на в. “Телеграф”, 
преди това е работил във вестниците “Новинар” и 
“Стандарт”, където през 2006 година получава 
наградата “Черноризец Храбър” за разследване за 
поредицата си “Подземният град”.
Завършил е НГДЕК “Св. Константин-Кирил философ” 
и философия в СУ “Св. Кл. Охридски”.

ВВладо ще бъде лектор на трите сесии в Модул III: 
Комуникация за НПО от Есенната обучителна 
програма.


