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ВЪВЕДЕНИЕ

Кризата, предизвикана от COVID-19, неминуемо засегна дейността и възможностите на
гражданския сектор. Отговорът на въпроса "Как?" не е еднозначен.

 

От една страна, кризата предизвика невероятна вълна на съпричастност и солидарност, която
доведе до събиране на милиони за справяне със ситуацията, до привличане на хиляди
доброволци и безброй примери за действия на подкрепа. Във всички тези акции се включиха,

а в много от случаите и бяха организирани от граждански организации. Реализираха се
кампании и действия с мащаби, които в предходните времена бяха рядкост или дори
немислими за организациите в България. Със сигурност това се отрази на обществения
имидж и подкрепа за организациите в положителна посока. 

 

От друга страна, икономическите и социалните аспекти на кризата засегнаха негативно
гражданските организации, както и много други субекти от частния сектор в България.

Голяма част от тях не можеха да реализират дейността си, а в някои случаи се налагаше да
действат в повече от това, за което бяха подготвени или имаха бюджети. 

 

Два месеца след началото на извънредното положение могат да бъдат отчетени и конкретни
тенденции. По-важното - какво ще се случи в бъдещето остава най-трудният въпрос. Никой
няма ясен и добре структуриран план за бъдещето. Обективно погледнато, такъв трудно може
да бъде направен поради много фактори извън средата за НПО. Но могат да бъдат
направени версии и да се подготвят адекватни решения, които отчитат
предизвикателствата и предлагат възможности за преодоляване на проблемите, така че да се
създадат условия за по-устойчиво развитие.



Мисията на БЦНП е да подкрепя развитието на гражданските организации в България. 

 Усилията ни са насочени към подобряване на средата за работа на организациите, развитието
на независимо гражданско общество, ефективно гражданско участие и добро управление. В
основата на нашата дейност е защитата на правото на сдружаване като начин да
обединяваме усилията си и по-успешно да постигаме развитие на обществото ни към по-

добро. 

 

БЦНП е част от мрежата на Международния център за нестопанско право (ICNL) и Европейския
център за нестопанско право (ECNL), които работят в повече от 100 страни по света с цел
защита на правото на сдружаване и развитие на правната рамка за гражданските организации.

 

ЗА БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО



ЗАСЯГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ГРАЖДАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ И НАГЛАСИ

ЗАСЯГАНЕ НА СРЕДАТА ЗА РАБОТА НА ГРАЖДАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ИЗВОДИ И ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО

ЗА ДОКЛАДА

СТРУКТУРА:

Целта на доклада е да очертае основните посоки на засягане дейността на
гражданските организации и средата, в която работят, в резултат на пандемията COVID-

19. В него са включени обобщени данни за състоянието на сектора, конкретни примери
за дейността на организациите в кризата, нагласи и очаквания спрямо настоящето и
бъдещето през призмата на социално-икономическите последици. 

 

Докладът е разработен въз основа на: проведени онлайн срещи с над 160 граждански
организации от цялата страна; две анкетни проучвания сред общо 72 организации,

посветени на това каква е реацкията на гражданския сектор към кризата и как е
засегната дейността на организациите, които развиват социално предприемачество; 17

дълбочинни интервюта с представители на НПО от различни сфери на дейност.

 

ВЪВЕДЕНИЕ

(отразени законодателни промени до 1 май)



Извънредната ситуация поставя предизвикателства пред всички. Към какви
дейности се налага да насочат работата си гражданските организации, така
че да са адекватни в подкрепата си и какви трудности срещат самите те? На
кого помагат и как, какво се случва в отделните сфери на гражданския сектор?

ЗАСЯГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА
ГРАЖДАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Според анкета, която проведохме в периода 21 април – 5 май сред 53 граждански
организации, за 75,5% от тях се е наложило да намалят екипите си в периода на
извънредното положение. 50% от организациите споделят, че екипите им са под 10
човека и намаляването им поставя под въпрос устойчивостта им средносрочен план.

Същевременно, гражданските организации помагат на различни уязвими групи, за
някои от които извънредното положение е сериозно предизвикателство:

Фиг.1: На кои уязвими групи сте помогнали в рамките на извънредното положение?

Как и с какво точно организациите са помогнали за тези групи в периода на
извънредното положение:

Информиране, психологическо и социално консултиране  

Хранителна помощ и продукти от първа необходимост
Пазаруване и доставка на продукти до дома за възрастни хора   

Осигуряване на защитни средства и хигиенни материали  

Споделяне на ресурси и материали за работа вкъщи и справяне с физическата
дистанция   

Аналитична дейност, прогнози, застъпничество
Фондонабиране и финансова подкрепа за семейства и организации  

Правни консултации, становища и позиции по промени в нормативни актове
Обучения и онлайн консултиране
Стартиране на различни инициативи за споделяне на добри истории, набиране на
доброволци, солидарност и др.



С дейността и експертизата си в рамките на извънредното положение
организациите помагат и на институции и други обществени групи:

Фиг.2: На кого друг помагате с дейността си в извънредното положение?

Същевременно, самите организации срещат редица проблеми, свързани с адаптиране на
дейностите им към новата обстановка, намирането на достатъчно ресурси, за да отговорят
на нарасналите социални нужди и пр. 

Какви проблеми посочват организациите като основни за тях в момента:

Фиг.3: Какви проблеми срещате във вашата сфера на дейност?



Какви са очакванията на гражданските
организации за проблемите, породени от
кризата, с които тепърва ще трябва да се
справят:

Засягането на дейността на гражданските организации е разнопосочно. Освен
преките последици за самите организации и за общностите, с които те работят,
извънредната ситуация провокира множество обществени процеси, които влияят
на дейността на организациите в средносрочен и дългосрочен план.

Влошаване на хроничните заболявания и

психическото равновесие на хората с

увреждания

Загуба на изградени умения и знания,

необходимост от нови усилия за адаптиране

към средата 

Увеличен брой обеднели семейства,

включително от уязвимите групи

Увеличаване на случаите на домашно

насилие (поради фактора безработица) 

Адекватното връщане на темата за

социална и здравна реформа в условията

на посткризисна икономика 

Изоставането в училище за децата от бедни

семейства, които не са участвали в

никакви форми на обучение и не са

посещавали дневни услуги

Намиране на работа на младежите в

неравностойно положение, които са я

загубили 

Липса на национални механизми да се

облекчи и подкрепи работата на гражданския

сектор след кризата 

Запазване на човешкия ресурс в

гражданския сектор

Стесняване на сектора на гражданските

организации, поради изчезването на част от

тях 

Неясен финансов ресурс, злоупотреби,

отлагане на реформи в област околна

среда 

Липса на финансиране, спад в търсенето на

услуги и продукти от стопанската дейност

на организациите, чрез която се издържат

Възможните решения
на тези проблеми:

Голяма част от организациите виждат
начин за адресиране на тези

проблеми в мерки на държавно ниво –

данъчни облекчения и стимули за
дарения от физически лица,

реализиране на дълго отлагани
реформи - в социалната сфера,

екологията и пр. Успоредно с това
разчитат на собствените си ресурси и

взаимопомощ, което обаче е
невъзможно да доведе до решаване

на проблемите трайно и в
дългосрочен план.  



Фондация „Конкордия България“,
които реорганизират дейностите си в
резидентните центрове за деца и
младежи без семейства, засилват
мобилната работа за осигуряване на
хранителни продукти, лекарства,
предпазни средства и дезинфектанти
на хора в тежко социално
положение, стартират и дарителска
кампания за набиране на средства, с
които да помагат на повече хора в
нужда.

Сдружение „Граждански
инициативи – Ловеч“, които на втория
ден от извънредното положение
откриват горещ телефон за възрастни
хронично болни лица, които не могат
да си пазаруват сами, да си купят
лекарства; откриват и гореща
телефонна линия за психологическа
подкрепа. Организацията започва и
дарителска кампания за купуване на
респиратори за ловешката болница.
Участват в създаването на
координационен механизъм за
доброволчество по време на криза и в
развиването на доброволческа
мрежа в общината.

·       
Национална мрежа за децата още
от началото на кризата с реални
действия осъществява подкрепа на
нуждаещите се деца и семейства, като
до 16 април 2020 година са
подпомогнали над 6500 деца в 3200
семейства с 4404 броя хранителни
пакети с обща стойност на даренията
над 135 454 лв. Освен хранителните
продукти, помощта включва
лекарства, млека за новородени
бебета, дезинфектанти, маски,
ръкавици, защитни облекла, шлемове
и др. за семейства, социални услуги и
17 неонатологични отделения в
страната.

Водещо за гражданските организации в социалната сфера е, че трябва да са на първа линия и
да подкрепят активно своите групи. Новите условия са трудни за всички, но по-голямата част от
тях непрекъснато търсят начини да адаптират дейността си и да намират нови, адекватни
решения. Това се отразява в натовареността на екипите, като споделят, че се справят „С много
упоритост и къртовски труд.“ Много от организациите в социалната сфера подкрепят и
местните власти в дейностите по оказване на подкрепа за най-уязвимите групи.

Социална сфера

https://www.ngobg.info/bg/reportage/120425-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%88-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%B1.html
https://www.ngobg.info/bg/reportage/120469-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D1%8A%D0%B4%D0%B5.html
https://www.ngobg.info/bg/news/120464-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-20-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89-%D0%B2-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC.html
https://www.ngobg.info/bg/news/120464-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-20-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89-%D0%B2-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC.htmlhttps:/nmd.bg/
https://www.ngobg.info/bg/news/120464-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-20-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89-%D0%B2-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC.html
https://www.ngobg.info/bg/news/120464-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-20-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89-%D0%B2-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC.html


Инициативата #ПраваПоВремеНаКриза започва с
разяснителни публикации на Български център за
нестопанско право относно законодателни промени у нас,
както и превод на чуждестранни ресурси и анализи.
Впоследствие прераства в инициатива на група юристи,
които споделят своите възгледи дали, в каква степен, защо
и какви са последиците от ограничаването на различните
ни права, както и възможни ли са по-добри решения.

Организациите, дори и без да са с изричен фокус защита на човешки права, са увеличили
чувствителността си към темата, включително в предприемане на подкрепа за защита
на правата на тези, с които работят. На практика, кризата добавя още една призма, през която се
разглеждат проблемите. Изисква се и повишено внимание към законодателни промени, които
се случват в рамките на извънредното положение, както и анализ доколко необходими и
обосновани са от гледна точка на засягането на основни права и свободи.

Сфера човешки права

Сфера социални предприятия

Над 40% от социалните предприятия се налага да преустановят дейността си поради обективна
невъзможност да продължат в условията на криза или поради недостатъчен ресурс, който да
вложат в преструктуриране и адаптиране на дейността към новите условия. Повечето изразяват
мотивация за продължаване социалнопредприемаческата дейност, отчитайки ползите от нея –
независим източник на средства, трудова реализация на хора с увреждания, социализиране и
промяна на обществените нагласи към уязвимите групи. Със сигурност ефектът на кризата
върху пряката социална работа и подкрепа се отразява и върху по-ефективното включване на
хората с увреждания в работен процес (причините не са толкова свързани с уменията на тези
хора, а с липсата на подготовка средата да се адаптира бързо и адекватно).

Арт ателие „Творилница“ на Глобална
инициатива в психиатрията-София – в
шивашкото ателие работят жени с
психичноздравни трудности. За тях, повече
отколкото за всички други, е важно да имат
сигурен, ясен и добре разчетен ден. За да
продължи дейността си, предприятието
започва шиене на предпазни маски,
като стотици даряват на социални работници
и домове за възрастни хора с увреждания.

Кетъринг „Бон Апети“ на фондация
„Светът на Мария“ – дейността на
социалното предприятие рязко спира
след забраната на събития. Екипът
преструктурира работата, като
започва да приготвя топла храна и да
доставя до семействата на хора с
увреждания и други нуждаещи се на
достъпни за тях цени.

https://www.ngobg.info/bg/news/120464-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-20-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89-%D0%B2-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC.htmlhttps:/nmd.bg/
https://medium.com/@rights.in.crisis
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https://www.ngobg.info/bg/news/120464-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-20-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89-%D0%B2-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC.htmlhttps:/nmd.bg/
http://bcnl.org/analyses/artatelie-tvorilnitsa.html
https://www.ngobg.info/bg/reportage/120425-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%88-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%B1.html
https://www.ngobg.info/bg/reportage/120425-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%88-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%B1.html
http://bcnl.org/analyses/ketaring-bon-apeti.html
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https://www.ngobg.info/bg/reportage/120469-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D1%8A%D0%B4%D0%B5.html
https://www.ngobg.info/bg/reportage/120469-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D1%8A%D0%B4%D0%B5.html


Обратната връзка от родителите е, че промяната в
децата им (младежи с интелектуални затруднения),
откакто ходят на работа, е много голяма в
положителен смисъл - станали са по-
самостоятелни, по-отговорни и по-контактни.
Защото това е тяхното бъдеще.

Сдружение "Паралелен свят"



#ВремеЗаТеб е кампания на Национален младежки форум,
която насърчава активността на младежите и по време на
извънредното положение. Чрез различни ресурси и
предизвикателства кампанията стимулира пълноценното
развитие на младите хора без губене на време.

Най-предизвикателно за младежките организации е да оцелеят финансово. Особено за онези от
тях, които поддържат младежки пространства за събития и неформално учене. Не при всяка
организация има утвърдена структура за управление на дейностите, често се сменят младежите
в управителните органи и се оказват съвсем нови в тази ситуация. Същевременно, при групата
младежи се наблюдава апатия, мързел, както и голямо пренасищане с информация и
възможности в интернет. Положителното е, че са по-колективно мислещи – заедно измислят
неща, за да помагат на другите.

Сфера младежки организации

Сфера образование
Напредъкът в образователната сфера, свързан с наложилата се бърза дигитализация,
е значителен. Сериозни остават обаче проблемите с достъпа до образование за
уязвимите и маргинализирани групи – една немалка част от децата остават
изключени от учебния процес поради липса на технически средства и умения за
дистанционна работа.

Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ активно
развиват мрежата от образователни медиатори, които осигуряват
връзката на децата от ромските общности с учителите с цел да не се
прекъсва учебния процес.“Амалипе“ стартират и кампания за набиране на
технически средства, които да бъдат дарени на училищата за осигуряване
на достъпа до образование за всички деца. Благодарение на предложения
от страна на организацията, отправени към министерство на
образованието, е факт възможността за финансиране на интернет
връзката за семейства с ниски доходи от делегираните бюджети на
училищата, в които учат децата им.

Ruse GO е местна организация, която насърчава спорта на
открито. В рамките на извънредното положение бързо се
преориентират към онлайн спортни активности, като
инициативата им прераства в национална – Bulgaria
GO: серия от безплатни спортни събития, които се
провеждат онлайн и на живо от инструктори всеки ден.

Извънредното положение се стоварва като шокова промяна за спортните и туристически
организации. Изрядно подреденият годишен календар на спортните събития рязко се променя –
едни мигновено се преориентират към дигиталната форма, други – правят опити за
трансформация, трети – тотално спират дейност. Тези, които са се дигитализирали (излъчване на
безплатни онлайн тренировки, например), са успели да разширят аудиторията и
последователите си. Най-големи са опасенията за целевата група на децата с увреждания -
липсата на спортната терапия за тях постепенно ги връща на изходна позиция.

Сфера спорт и туризъм

https://nmf.bg/#av-tab-section-1-2
https://nmf.bg/#av-tab-section-1-2
https://www.ngobg.info/bg/news/120464-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-20-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89-%D0%B2-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC.htmlhttps:/nmd.bg/
http://www.amalipe.com/index.php?nav=news&id=3699&lang=1
http://bcnl.org/analyses/artatelie-tvorilnitsa.html
https://www.facebook.com/RuseGO/
https://nmf.bg/#av-tab-section-1-2
https://nmf.bg/#av-tab-section-1-2
https://www.facebook.com/pg/bulgariago/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/bulgariago/about/?ref=page_internal
https://nmf.bg/#av-tab-section-1-2


Читалищните секретари – тихите бойци на първа линия: така определят ролята си
читалищните секретари в извънредната ситуация. „Сега ние сме като спешна помощ и
пожарна команда в едно“, обобщава читалищният секретар на търговищкото село Баячево
Албена Недева.  И обяснява, че при извънредното положение всичко в селата е
съсредоточено в две фигури – кмета и читалищния секретар. Читалищните секретари
помагат на хората в дребните житейски проблеми, които обаче няма кой друг да реши –
разпечатват декларации за преминаване през КПП-тата, разнасят документи по различни
институции, поддържат фейсбук страница, в която публикуват нормативни промени,
информация за отчетни събрания, напомняне за плащането на данъци. И задължително
участват в приготвянето и разнасянето на хранителни пакети за хората в нужда.

Дейността на читалищата и организациите от малките населени места е „замразена“  почти
изцяло. Считат, че характерът на техните дейности и общността на възрастните хора не са
съвместими с постиженията на дигиталния свят. Все пак се правят опити за поддържане на
културния дух в населеното място чрез телефонни обаждания и активност в социалните мрежи.
За най-малките населени места именно хората от читалищата са онези, на които разчитат за
помощ.

Сфера читалищна дейност и местна общност

Сфера екология
Работата на терен за екоорганизациите буксува, но въпреки трудностите екипите
продължават да си вършат работата от разстояние. Изострено е вниманието им
заради зачестилите случаи на злоупотреби и нарушения на местата, където сега
хората не могат да ходят. Организациите отчитат риска от връщане към
"нормалното" в икономиката, което да доведе до някакъв тип наваксване за сметка на
околната среда, и настояват екологичните и климатични критерии да са част от т. нар.
оздравителни програми.

Кампанията #ОстанетеБудни на Грийнпийс
България стартира, за да следим какво се случва с
гражданските ни права от екологична гледна точка и
да разпространява информация за законодателни
промени и нарушения по места.

Инициативата „Съсед на помощ“ на
фондация „Герои на времето“ насърчава
доброволчеството, като помага на хората
да помогнат на тези, които са близко до
тях. А това помага и на организациите,
като води до обхващане на повече
уязвими хора.

Кризата изправя доброволческите организации „пред съвършено нова ситуация, в която трябва
да помислиш колко можеш да си гъвкав и адаптивен при форсмажорни условия“. Екипът
на организация, администрираща платформа за доброволчески инициативи, демонстрира
светкавична реакция в подкрепа на своята общност чрез иницииране на срещи и разговори как
да адаптират доброволческите си мисии към текущите нужди. Стремежът към адаптация се
възприема като отговорност към всички. Много от организациите съдействат на местната власт
в сформирането на мрежа от доброволци.

Сфера доброволчество

Набиране на доброволци за лечебните заведения, за
нуждите на общините и множество дарителски
кампании описват дейността на Българския червен
кръст в рамките на извънредното положение. БЧК
стартира и Национален онлайн чат - специалисти по
психосоциална подкрепа на БЧК, всеки ден предоставят
безплатна подкрепа на хората, които изпитват
затруднения при справянето с настоящата обстановка

https://www.ngobg.info/bg/reportage/120423-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE.html
https://nmf.bg/#av-tab-section-1-2
https://nmf.bg/#av-tab-section-1-2
https://www.greenpeace.org/bulgaria/istorii/3132/ostanete-budni-izvunredno-polojenie-covid/
http://www.amalipe.com/index.php?nav=news&id=3699&lang=1
https://www.facebook.com/RuseGO/https:/timeheroes.org/bg/timeheroes/susedi-dobrovoltsi-coronavirus
https://www.facebook.com/RuseGO/
https://www.redcross.bg/


Българският дарителски форум, Фондация Америка за България,
Посолството на САЩ в България, Американската търговска камара
в България обединиха усилия за създаването на „Обединени
срещу COVID-19“  - Фонд за реакция с цел подкрепа на местни
общности в България по време на настоящата криза. Целта е
предоставяне на финансова подкрепа на български организации,
работещи с общности най-тежко засегнати от заразата с COVID-
19. Осем болници, 13 неправителствени организации и три общини
са сред кандидатите, получили финансиране от фонд „Обединени
срещу COVID-19“ на обща стойност 961 493 лв.

Първоначално компаниите, които имат дарителски програми, насочиха сериозни ресурси към
дарителските кампании в подкрепа на българските медици и системата на здравеопазването.
Въпреки това, има обнадеждаващи знаци, че тази подкрепа няма да е за сметка на програмите
към гражданските организации. Незавиисмо от сериозните икономически затруднения, пред
които са изправени самите компании, те запазват програмите си и доверието към гражданските
организации.  Примери в тази посока са програмата VIVACOM Регионален грант, която
продължава, възобновяване дейността на Обществения борд на TELUS International Europe,
специална програма за подкрепа на социалните предприятия благодарение на Accenture
България, дарителска програма сред служителите на UniCredit Bulbank в подкрепа на 10
граждански организации, които са на първа линия.

Сфера дарителство

И още...
·       
#ЩеСеСправимЗаедно – инициатива на група граждански организации в
социалната сфера, която започва като признание към работата на социалните
работници в извънредното положение. Инициативата прераства в група за
взаимопомощ и координиране на подкрепа за нуждаещите се в цялата страна.
Като част от инициативата се споделят ресурси и материали, които са полезни в
работата на различни организации и хора в условията на кризата.
Разказите на организациите на първа линия показват силата на солидарността и
надеждата, че заедно можем да се справим с всичко.

На 17 март 2020 г. Българският Червен кръст обяви
Национална благотворителна кампания „Заедно
срещу коронавируса“ в подкрепа усилията на
Националния оперативен щаб срещу коронавируса  за
справяне с епидемиологичната ситуация.  До момента
дарените средства за кампанията надхвърлят 1, 6
милиона лева.

https://www.ngobg.info/bg/reportage/120423-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE.html
https://us4bg.org/bg/news/%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-covid-19-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-960-000/
https://www.ngobg.info/bg/reportage/120423-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE.html
https://www.ngobg.info/bg/reportage/120423-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE.html
https://www.facebook.com/groups/2704132926352259/
https://www.ngobg.info/bg/news/120252-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8.html
https://www.ngobg.info/bg/search/all.html?Keyword=%D0%BD%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.redcross.bg/campaign/active_campaigns/ZaednoSreshtuCovid19


Гражданските организации, по-скоро, не приемат ограничителните мерки като негативни.

Тревожат ги последиците за групите, с които работят - регресът в социализацията при хората
с увреждания, тревогата от липсата на друга подкрепа в кризата като достъп до психиатрична
помощ, липсата на ефективна терапия и други. Сериозни притеснения будят и икономическите
последици, защото според тях те драматично ще се отразят на социалното положение на
целевите им групи - които по принцип са бедни и се очаква да станат по-бедни.  

 

Има тревога за правата и свободите ни като граждани, но гражданските оргнаизации са
оптимисти и мислят, че няма да може „демокрацията да бъде отнета“.

 

В професионален план организациите  отчитат огромното напрежение от това да реорганизират
работата си, да се измислят различни дейности, но оценяват това и положително – като
възможности и решения, включително нови подходи за подкрепа на нуждаещите се. Все повече
кризата започва да има социални последици, което е основно поле на работа на гражданските
организации. Те се чувстват ангажирани и отговорни да се адаптират и да отговорят на
нуждите.

 

Визията за бъдещето е една от най-големите тревоги на организациите – липсата на
визионерски нагласи за случващото се след кризата. В природата им е да правят стратегии, но
плановете сега буксуват, защото, от една страна, те се опитват, но виждат, че е трудно заради
самата среда и липсата на възможност за обективни прогнози, от друга страна - поведението на
институциите, които не е много сигурно дали имат план.

ОСНОВНИТЕ ТЕНДЕНЦИ И НАГЛАСИТЕ
НА ГРАЖДАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
СПРЯМО ОГРАНИЧИТЕЛНИТЕ МЕРКИ



Удължаване на сроковете за годишно отчитане – подаване на Годишна данъчна
декларация пред НАП, Годишния отчет за дейността пред НСИ и Деклариране на
неактивност през изминала година пред Агенция по вписванията – в срок до 30 юни;

подаване на Годишния финансов отчет и доклада за дейността (за организациите в
обществена полза) пред Агенция по вписванията – до 30 септември.     

Отлагане на срока по Закона за мерките срещу изпирането на пари за изготвяне на
оценка на риска и приемане на вътрешни правила - до 4 месеца от отмяната на
извънредното положение.

С приемането на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение
(обн. в ДВ на 24.03.2020 г.) настъпиха промени, пряко свързани с дейността на
гражданските организации:       

 

Предизвикателство остана провеждането на заседания на общите събрания на
сдружение при наличието на забрана за струпване на хора на едно място. Още в началото на
извънредното положение БЦНП публикува насоки относно провеждането на общи
събрания на сдруженията. Също така и позиция във връзка с последвалите изменения в
Закона за мерките и действията по време на извънредното положение относно
възможността за дистанционно провеждане на заседания на държавни и общински органи,

съвети, комисии, комитети и пр. На практика обаче длъжностните лица в Агенция по
вписванията отказват подобно тълкуване и не приемат за легитимно проведено заседание
на общо събрание на сдружение, чиито членове участват в обсъжданията и решенията
дистанционно.

ЗАСЯГАНЕ НА СРЕДАТА ЗА РАБОТА НА
ГРАЖДАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Законодателство

В преходните и заключителните разпоредби на внесен през март Проектозакон за
изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове се предлагат
изменения в Закона за достъп до обществена информация. Чрез това предложение
закон, който регулира основно човешко право, се променя със закон, който няма
нищо общо с достъпа до информация. По-конкретно, предложението предвижда  отмяна на
правомощието на министъра на финансите да определя нормативите за заплащане на
разходите за предоставяне на достъп до обществена информация. Програма Достъп до
Информация инициира становище против измененията, подкрепено от 180 организации.

http://bcnl.org/news/vazhno-za-npo-zakon-za-merkite-i-deystviyata-po-vreme-na-izvanrednoto-polozhenie.html
http://bcnl.org/news/kakvo-kazvat-izmeneniyata-v-zakona-za-izvanrednoto-polozhenie-zmdvip.html
http://bcnl.org/news/preporaki-na-btsnp-za-organizatsionni-merki-v-izvanrednoto-polozhenie.html
http://bcnl.org/news/kakvo-kazvat-izmeneniyata-v-zakona-za-izvanrednoto-polozhenie-zmdvip.html
https://www.ngobg.info/bg/news/120411-180-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B8.html


Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и
телевизията, който да постигне борба с дезинформацията в интернет, поставя
въпроса дали това за наложителни промени или механизъм за цензура. Основните
изменения, които сe предвиждат, са:

Разширяване обхвата на закона - вече да
се прилага и за медийни услуги, които не са
за масово осведомяване, т.е. не са
предназначени за значителна част от
аудиторията, както и за електронни
варианти на вестници и списания;

Предвижда се правомощие на Съвета за
електронни медии (СЕМ) да осъществява
надзор за предотвратяване и
ограничаване на дезинформацията в
интернет средата. Според предложението
това ще се случва, като СЕМ с решение,

публикувано на сайта си, оповестява
интернет страници, чрез които се
разпространява дезинформация. Ако лицата,

отговарящи за интернет страницата обект
на решението на СЕМ, не премахнат в
тридневен срок от публикуването на това
съобщение статиите, които съдържат
дезинформация, то СЕМ следва да подаде
искане до председателя на Софийски
районен съд (СРС) за спиране на достъпа до
съответната страница. Председателят на СРС
се произнася в срок от 72 часа.

Създаване на нов Публичен регистър на
медийни услуги чрез интернет.

Предвижда се глоба за собственика на
домейна (страницата), когато на него е
публикувана статия без автор, която
съдържа дезинформация.

 

 

 

http://bcnl.org/news/prava-po-vreme-na-kriza.html


Партньорствата между гражданските организации и местната власт допринасят за
успешното преодоляване на социалните и икономически последици от кризата за най-

уязвимите в обществото. Над 43% от организациите споделят, че активно работят с
местната власт и ги подкрепят в действията по справяне с кризата. Организациите
доставчици са социални услуги се оказват сред първите, които са проактивни и участват в
планирането и изпълнението на действията в общината за подкрепа на нуждаещите се.

Организациите, които работят с тези групи на терен се оказват ценен ресурс в ситуацията на
криза – за да се обхванат всички, които са в риск. Стартирането на дарителски кампании и
набирането на доброволци за нуждите на общината е още един от начините, по които
гражданските организации си партнират с местните власти и обединяват усилията си за
справяне с кризата. 

Съветът за развитие на гражданското общество беше в процедура по сформиране, като с
въвеждането на извънредното положение процесът беше спрян. Група граждански
организации изпрати становище защо е необосновано спирането на процедурата, която
се провежда изцяло дистанционно, както и защо е необходимо създаването на този орган
именно в тази ситуация – като възможност за намиране на общи и по-добри решения за
хората, за чиито права се застъпват гражданските организации. След приемането на
изменения в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение
процедурата по сформиране на Съвета е възобновена. Регистрирани за участие в избора са
379 организации, а 123 от тях са се номинирали за членове на Съвета.

ЗАСЯГАНЕ НА СРЕДАТА ЗА РАБОТА НА
ГРАЖДАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Парнтьорства

Доброволци от две граждански организации помагат на община Казанлък. 
Кадър от предаването "Малки истории" по БНТ.

http://bcnl.org/uploadfiles/documents/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%A1%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%822020.pdf
https://www.ngobg.info/bg/news/120401-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%8F%D1%82-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%B8.html


Динамичната и променена среда в последните почти два месеца поставиха
сериозни изпитания пред всички ни. За гражданските организации, в чиято
среда за работа в последните години се отчита влошаване, е важно да обърнат
внимание на някои важни тенденции, които могат да се откроят на базата на
споделеното от представители от сектора, наблюдения и анализи на
процесите в различни сфери на гражданската активност.

ИЗВОДИ И ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО

Една от възможностите за преодоляване на тази, за съжаление, трайна
тенденция е предстоящият Съвет за развитие на гражданското общество. Сред
основните му функции ще бъде именно изграждане на обща визия и
стратегия за развитие на гражданските организации, както и активно участие в
застъпнически инициативи.

 

Кризата катализира още повече нуждата от участието на гражданските
организации в общественополезни дейности, а също и намирането на
съвременни форми за привличане на поддръжници, доброволци и други
благодетели, които подкрепят дейността на гражданските организации.

Въпросите, на които следва да си отговорим, е как запазваме положителните
процеси, катализирани от кризата, и след нея.

Отчитат се и добри практики и вдъхновяващи примери, но същевременно,

сегашният фокус върху COVID-19 ще ощети някои добри идеи и дейности, които
не могат да се обвържат с горещата тема. Липсват стратегии за  средносрочни
планове и създаване на условия за работа в един различен, но по-добър
свят, след кризата.

Липса на обща визия и общи планове за застъпничество

Кампании и действия на първа линия

Поведението на донори, добри примери, но в голяма степен
насочени към хуманитарна подкрепа



ИЗВОДИ И ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО

Всяка криза води до задълбочаване на проблемите и слабите звена в една
система. Гражданските организации работят във всички сфери на обществения
живот и във всяка от тях са необходими реформи, дълго планирани и отлагани. В
някои от системите, като образователната, например, такива отдавна планирани
промени се наложи да се случат в кратки срокове. Колкото и положително да е
това, подобни ситуации са стресови и също криещи риск от грешки и пропуски,

които най-често се „плащат“ от най-уязвимите места и участници в дадената
сфера (в образователната това са децата от ромските общности, децата със
специални образователни потребности, училищата и учителите, които не
разполагат с достатъчно технически средства за процеса на дигитализиране). 

 

За гражданските организации предизвикателствата в тази ситуация на
преструктуриране на различните системи са двупосочни – от една страна, е
важно да подкрепят общностите, с които работят, като продължават работата си
на терен и им помагат да преодоляват множеството практически проблеми; но,

от друга страна, организациите са тези, които трябва да се застъпват и да
изискват от институциите реформите да се правят на базата на ясна визия
за целите, план за действията и отворен процес на информиране и диалог,

за да е налице действителна промяна към по-добро, а не просто хаотични
действия с неясни мотиви.

Проблеми, които са свързани с преструктуриране на много
сфери и НПО трябва да са активни застъпници

Има сериозни обществени очаквания към това не
само да се преструктурират някои сфери, а да се

работи върху нова обществена визия. 

Ще е изключително важно гражданските
организации да са лидери в този процес. 


