КОИ СМЕ НИЕ
Мисията на БЦНП е да оказва подкрепа при изработването и прилагането на закони и политики
с цел развитие на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление в България.

За нас
Българският център за нестопанско право (БЦНП) е създаден през юли 2001 г. и е вписан в Централния регистър към Министерството на правосъдието като фондация в обществена полза. Учредител на БЦНП е Международният център за нестопанско право.
БЦНП следва мисията си, вярвайки, че развитието на правната рамка на нестопанските организации е основен механизъм за създаване на независимо и проспериращо гражданско общество.

Основните ни дейности включват:
• законодателни инициативи, застъпнически кампании и предоставяне на техническа помощ на неправителствени организации (НПО) и институции при подготовка и прилагане на законодателство;
• повишаване на капацитета на неправителствените организации в сферата на законодателството, регламентиращо дейността им, застъпничеството
и доброто управление;
• предоставяне на правна помощ чрез консултации по правната и данъчната рамка за дейността на фондациите и сдруженията;
• подготовка на правни проучвания, анализи и изследвания по теми, свързани с правната рамка и дейността на НПО, разработване на стратегии и
планове за развитие на организации;
• организиране на обучения по правна и финансова рамка на НПО, добро управление, набиране на средства, предоставяне на социални услуги,
застъпничество и др.

Екип
Любен Панов – директор на фондацията от февруари 2015 г.; експерт с международен опит в областта на правната и финансова рамка на НПО.
Ралица Величкова – директор (февруари 2009 – февруари 2015 г.), юрист, експерт по правна рамка на НПО;
Надя Шабани – програмен директор, юрист, експерт по правна рамка на НПО и социално договаряне;
Павлета Алексиева – програмен директор, юрист, експерт по правна и данъчна рамка на НПО;
Иван Георгиев – юрист, експерт по правна рамка на НПО;
Мариета Димитрова – юрист, експерт в сферата на социално договаряне и антидискриминация;
Елина Петкова – офис администратор до май 2014 г.;
Румяна Йотова – офис администратор от ноември 2014 г.;
Георги Генчев – мениджър на Информационния портал на НПО;
Пламен Тодоров – финансова отчетност и администратор на Информационния портал на НПО;
Виктория Юлиянова – редактор на Информационния портал на НПО;
Светлана Тодорова – експерт набиране на средства и комуникации до юли 2014 г.;
Наталия Златарска – експерт набиране на средства и комуникации от юли 2014 г.;
Айлин Юмерова – стажант до декември 2014 г.; правен консултант от януари 2015 г.;
Петя Петранова – счетоводител до март 2015 г.
Донка Ивановска – счетоводител от март 2015 г.

Настоятелство
Вяра Мукова – председател на Настоятелството (адвокат);
Десислава Бижева – член (юрист);
Дейвид Мур – член (вицепрезидент на Международния център за нестопанско право);
Светлана Георгиева – член до март 2015 г. (журналист);
Велина Тодорова – член от март 2015 г. (доцент, доктор на юридическите науки);
Стефан Клингелхофър – член (старши вицепрезидент на Международния център за нестопанско право);
Иво Христов – член (доцент, доктор на юридическите науки);
Любен Панов – член по право, директор на БЦНП.

Скъпи колеги, приятели, съмишленици,
Пред вас е Годишният отчет на Българския център за нестопанско право за изминалата 2014 година.
Както всеки път той е и сбитият разказ за това, което ни вълнуваше през годината, което направихме и
което се опитвахме да променим.
Обикновено в уводните думи и при предишни отчети все търсехме една ключова дума, която да обобщи годината: динамична, активна, преходна и какво ли още не… – такава, която да каже … всичко.
Понякога обаче просто няма смисъл да се търси едната дума обединител – има достатъчно много
думи, с които да разкажем кое ни вълнуваше и ни беше заряд през годината.
Доколкото отчетът съдържа и личен момент (ако се погледне на него като на дневник на една организация за изминалата година), то ще си позволя в началото да изведа два въпроса, които ни вълнуваха
през годината, но и са още валидни за организацията ни – как да разпространяваме идеите си, така че
да увличаме все повече хора за тях, и как да бъдем устойчиви в хубавите неща, които вече сме създали.
Така че започнахме да пробваме различни начини за подкрепа и гласност на идеите си. Ще видите как през годината увеличихме онлайн присъствието си – Информационният портал на НПО се сдоби с ново и по-интерактивно съдържание,
създадохме платформа Социално договаряне, стартирахме платформа Гласът ни – виртуално пространство за социално отговорни хора със силна
гражданска позиция.
Започнахме да разказваме с обикновени думи за това как се опитваме да променим една остаряла правна концепция, съществуваща от векове и оправдаваща ограничаването на права на хора, което според нас е несъвместимо със съвременните възгледи за свободната човешка воля и с това че всеки
човек, освен че е носител на права, трябва да може и да ги упражнява.
Насърчавахме организациите да са смели в мечтите си, като стартират бизнес идеи или намират интересни начини да набират средства за постигане
на целите и мисиите си.
В края на годината направихме и промяна в ръководството на организацията, така че от 2015 г. директор на БЦНП ще е колегата ни Любен Панов.
И най-накрая – опитахме се ви разкажем всичко това на следващите страници.
Май пак се стигна до една дума – опит, който вярвам, че беше успешен!
Приятно четене,

Ралица Величкова
Директор на БЦНП

ПРАВНА РАМКА НА НПО
Средата за гражданските организации в България
Българският център за нестопанско право е българският партньор на Американската агенция за международно развитие (USAID) при изработване на Индекса за устойчивост на неправителствените организации. Това е ежегодна оценка на състоянието
на гражданските организации в 29 страни от Централна и Източна Европа и бившия
Съветски съюз. България е класирана на 9-о място (на едно от последните места сред
страните членки на ЕС). Оценката на страната за 2013 г. остава непроменена (3.3) спрямо предходната година. Индексът измерва напредъка на страната в 7 области, като
най-лошите резултати на България са в категориите финансова устойчивост и организационен капацитет (в тази категория България се нарежда на 23-то място).
И през 2014 година продължи тенденцията от предходната година – Стратегията за
подкрепа на развитието на гражданските организации в България остана само един
документ на хартия, без да бъдат предприети реални действия по изпълнението й.
Създадената среда на недоверие между редица граждански организации и правителството спомагаше за липсата на напредък по прилагането й. Въпреки това Българският
център за нестопанско право продължи консултациите с организации от страната, за
да се обсъдят идеите им за подобряване на средата за гражданските организации в
България. Проведохме регионални дискусии в Пловдив и Стара Загора, на които се
срещнахме с над 60 представители на местни организации и медии.

Резултати за България 2013
Устойчивост на НПО

3,3

Правна среда
Организационен

2,3

капацитет

4,3
4,4

Финансова устойчивост
Застъпничество

2,7

Предоставяне на услуги

3,2

Инфраструктура

3,2

Обществен престиж

3,3
1,0

3,0
Повишена
устойчивост

Развиваща се
устойчивост

5,0

7,0
Затруднена
устойчивост

На 25 април 2014 г. Българският център за нестопанско право организира в София дискусия за обсъждане на напредъка по Стратегията, на която присъстваха представители на
редица неправителствени организации и големи коалиции. Срещата предполагаше и съответното присъствие на политическо ниво, но с изключение на един съветник на Президента други представители на администрацията на ниво политическо ръководство не се
включиха в срещата.
Втората половина на 2014 г. обаче доведе до промени. Изпълнението на някои от мерките на Стратегията като например създаването на Съвет за развитие на гражданското общество започнаха да изглеждат реалистични. БЦНП организира дискусия за възможностите
за създаване на Фонд за финансиране на граждански организации на 1 октомври 2014 г. На
срещата участва и Марис Йогева, изпълнителен директор на Естонската мрежа на неправителствените организации (NENO), която представи опита от създаването на Фондация за
гражданско общество в Естония.

През ноември Министерството на правосъдието публикува и проект за изменение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, който включваше три основни предложения:
• Създаването на Съвет за развитие на гражданското общество, който да следи за изпълнението на Стратегията за подкрепа на развитието на граждански организации и да
консултира държавната политика за развитие на гражданското общество;
• Създаването на Фонд за подкрепа на развитието на гражданските организации, за финансиране на техни инициативи;
• Подобряване на дейността и функционирането на Централния регистър за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза, в това число предвиждане на възможност за подаване на документи за регистрация по електронен път.
Българският център за нестопанско право подкрепи направените предложения, като ще
съдейства и за популяризирането и консултирането им със широк кръг граждански организации. По отношение на Фонда за подкрепа и развитие на граждански организации сме
на мнение, че, когато се говори за подобен фонд, е по-добре средствата по него да бъдат обособени като отделно бюджетно перо и да бъдат разпределяни чрез
оператор, избиран след конкурс.
През изминалата година Българският център за нестопанско право беше в основата и на още две реформи:
• Премахване на изискването за НПО, работещи по европейски проекти или проекти, финансирани от финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство, да публикуват съобщение за провеждани процедури за закупуване на стоки и услуги, независимо от тяхната стойност (т.е. дори и за процедури
на стойност от 1 лв.). През август Правителството отмени чл. 9, ал. 2 от Постановление № 118, с което се въведе това изискване;
• Отпадане на изискването за попълване и подаване на декларация за получени дарения от организации в обществена полза, при условие че последните са
освободени от данък дарение и подобна административна тежест е необоснована. След съвместна кампания с Българския дарителски форум, подкрепена и
от други организации, Законът за местните данъци и такси беше променен по начин, от който става ясно, че организациите в обществена полза не следва да
подават декларации за получените от тях дарения.

Социално договаряне.
Възможни ли са интегрираните подходи
при предоставянето на социални услуги?
Под този надслов на 29 и 30 октомври 2014 г. се проведе конференция, организирана от
Българския център за нестопанско право и Националното сдружение на общините за обсъждането на възможностите за взаимодействието между различните системи – здравна,
образователна и социална, така че резултатът от това взаимодействие да води до интегрирана подкрепа за хората или до най-полезната за тях подкрепа. В конференцията участваха над 150 представители на общини, на доставчици на социални услуги и на държавни
институции.

И през изминалата година БЦНП продължи да работи по темата за усъвършенстване на механизма на социално договаряне, така че от една страна някои от проблемите в практиката,
които са констатирани от приложението на този механизъм през последните 12 години, да
бъдат отстранени, а от друга страна и доколкото това е един успешен механизъм – да стане
възможно приложението му и в други сфери (като образователна и здравна) чрез децентрализацията на услуги към частни доставчици.
В тази връзка БЦНП подготви Правен анализ на механизма на социално договаряне, съществена
част от който беше изследването на действащото законодателство и на възможностите да се възлагат образователни и здравни услуги, финансирани с публични средства на частни доставчици.
Публикацията съдържаше и оценка на действащите практики на социално договаряне, а
също представяше и европейския опит при предоставянето на социални услуги от външни
доставчици.
През 2014 г. експерти на БЦНП участваха в работна група към Министерството на труда и
социалната политика за изработване на нов Закон за социалните услуги в България. Мандатът
на тази група продължава и през 2015 г. Подкрепяме и възможността за договаряне на образователни услуги към частни доставчици, предвидена в проекта на нов Закон за училищното и предучилищно образование.
За да сме полезни на различните заинтересовани страни в процеса на социално договаряне, през 2014 г. създадохме и още един онлайн базиран продукт – Платформа Социално договаряне (http://social.bcnl.org) – виртуално пространство за дискусии по актуални теми, свързани с реформата на социалната система и с добри
практики, свързани с механизма на социално договаряне.

Подкрепено вземане на решения –
възможност всички да упражняват правата си
През изминалата година продължи програма Следващата стъпка, която се осъществява от Български център
за нестопанско право, Глобална инициатива в психиатрията, Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения и Национална организация на потребителите на психично-здравни услуги. Целта на тази програма е
да предложи подкрепа на хора с психично-здравни проблеми или интелектуални затруднения да упражняват
самостоятелно правата си, съобразно своите предпочитания и желания. Програмата стартира през 2012 г. с 40
човека, а сега наброява повече от 80 човека в 8 локации. Подобна програма за подкрепено вземане на решение
за упражняване на граждански права (вместо поставянето на лицата под запрещение) се развива, освен в България, само в Австралия и Израел.
Опитът от програмата беше систематизиран в 5 обемни изследвания и публикации и включваше:
1. Изследване за промяна на нагласите чрез действие (водено от социалния антрополог Харалан Александров);
2. Оценка на икономическите ползи и ефект (съвместно с партньора ни ДеПасарел – България);

3. „Новата формула за дееспособността“ – документ, подробно развиващ предложенията за нова правна уредба, заместваща режима на запрещението (в изработването на този документ се включиха и доцентът по семейно право Велина Тодорова и адвокат Анета Генова, MDAC). Документът бе в основата на статията, публикувана в сп. Правна мисъл;
4. Статия, посветена на мерките за подкрепено вземане на решения, публикувана в сп. Правна мисъл – бр. 1 от 2014 г.;
5. Изследване за промяна на политиките, включващо и насоки как и какво следва да бъде променено, за да бъдат
въведени мерки за подкрепено вземане на решения в България;
6. Пътеводител за осигуряване на права, което представлява и първия по рода си наръчник за това какво е подкрепеното вземане на решения (ПВР) и как да се осъществяват свързаните с него мерки.
Към програмата за ПВР проявиха интерес колеги юристи от Молдова и Нигерия, които изкараха кратък курс на
обучение с експертите на БЦНП.
Като най-значимо постижение, свързано с тематиката, оценяваме подготовката на съвсем нов проект за Закон за физическите
лица и подкрепеното вземане на решение, който бе създаден в
рамките на работна група към Министерство на правосъдието с
активното участие на експертите на БЦНП. Предложенията, развити в законопроекта, се основават на изследванията от програмата
Следваща стъпка. Законопроектът предлага изцяло нова правна уредба на дееспособността за лица над 18 години и
сам по себе си е изключително напредничав и модерен с оглед прилагане на стандартите на член 12 от Конвенцията
за правата на хората с увреждания. В световен мащаб, освен България, само в Ирландия има изработен законопроект, уреждащ по изцяло нов начин дееспособността.
Важен момент от застъпничеството ни за новата концепцията за подкрепено вземане на решение бе организирането на дискусионни събития с представители на различни професионални общности. През януари 2014 г. съвместно
със Съюза на съдиите проведохме Конференция за проблемите в правоприлагането с оглед на ратификацията на
Конвенцията и противоречащото й вътрешно законодателство за запрещението. В партньорство с водещи организации в областта на политиките за хора с увреждания участвахме и в инициирането на първата национална конференция, посветена на напредъка на България в реформата на законодателството по повод ратификацията на Конвенцията. Събитието се проведе на 27 февруари под патронажа на Президента на Република България и с участието на Омбудсмана на Република България. През април
отново поканихме доставчици на социални услуги, както и представители на организации на и за хора с уреждания, за да начертаем заедно пътя на реформата в
различни секторни политики, така че да постигнем равенство пред закона за хората с увреждания. Аналогични форуми се проведоха в Добрич и Варна през септември, инициирани от Българската асоциация на лица с интелектуални затруднения.
През 2014 г. Омбудсманът г-н Пенчев сезира Конституционния съд с искане за обявяване на текстове от Закона за лицата и семейството, свързани със запрещението, за противоконституционни. В рамките на конституционното дело бе поискано и официално становище от БЦНП. Допълнително искането на омбудсмана бе
подкрепено с писмо от 64 неправителствени организации, към които се присъедини и БЦНП.
Съдбите на хората, поставени под запрещение, провокираха журналистката Мария Чернева (БНТ) да създаде филма „Под запрещение“, който разказва за историята на Руси Русев (спечелил първото дело срещи България в Страсбург и свързано с чл. 12 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания) и на други хора,
страдащи от режима на запрещение. През ноември 2014 г. съвместно с Националната телевизия организирахме публично представяне на филма, като на последвалата след прожекцията дискусия участие взеха хора с увреждания, представители на граждански организации, съдии, политици и журналисти.

Нов тласък на идеята за законопроект за доброволчеството
През изминалата година проведохме изследване сред действащи доброволци, което целеше
да разбере какво мотивира и демотивира доброволците, как обществото приема доброволците,
кои са сферите, в които най-често се полага доброволчески труд и, не на последно място, налага
ли се регламентирането на доброволчеството чрез отделен закон. В проучването бяха обхванати
3000 действащи доброволци благодарение на мрежите на партньорските ни организации – Национален алианс за работа с доброволци, Българска хранителна банка и Time Heroes.
Резултатите от проучването бяха представени по време на дискусия в Парламента, която беше
организирана от Министерството на младежта и спорта и Народното събрание. Основен акцент
на дискусията беше какво трябва да съдържа един бъдещ Закон за доброволчеството и докъде
трябва да се простира регулацията на доброволческите отношения. Дискусията се проведе на 5
декември 2014 г. и постави началото на поредица от дебати за рамката на едно бъдещо регулиране на доброволчеството.
Експерти на БЦНП участваха в различни форуми по темата като онлайн дискусия, организирана
от Move.bg, телевизионни участия и работни срещи на ниво министерство.

Какво анализирахме през годината

DE MINIMIS
Анализ на регламентацията и практиките
за прилагане на правилата за държавни помощи
и за минимални помощи (de minimis)
в България и в други страни членки на ЕС
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Информационeн портал за НПО – www.ngobg.info
През 2014 г. Информационният портал за НПО продължи да бъде най-сериозният източник на
информация за българския неправителствен сектор. Усилията ни през годината бяха съсредоточени
върху медийната част на портала – новини, събития и обяви. Насърчавахме НПО да разказват за
себе си чрез свои публикации и цитирахме възможно най-много материали в други медии, свързани с граждански организации и гражданско участие.
Данните за годината са:
• Нови регистрации на НПО потребители – над 200;
• Общ брой посещения – над 370 000;
• Уникални посещения – над 230 000;
• Посетени страници – над 1 300 000;
• Държави, от които порталът е бил посетен над 500 пъти: България, САЩ, Германия, Великобритания, Италия, Гърция, Испания, Белгия, Франция, Холандия, Австрия;
• Най-четени страници:
- Работа и доброволчество;
- Профили на НПО;
- Новини и календар;
- Финансиране;
- Законодателство;
- Библиотека.
• Публикации от потребители – над 1250, най-много в „Новини“ и „Календар“;
• Цитирани журналистически материали – над 3000;
• Регистрирани кандидати за доброволци – 200.
Чрез страницата на портала във Фейсбук нашите публикации достигаха до над 10 000 души седмично, а броят на последователите ни се повиши от 6000 на 7200. Абонатите на седмичния бюлетин
на портала се увеличиха от 4600 на 5500.
Порталът продължава да предоставя безплатно на регистрираните НПО набор от услуги – публикуване на новини, събития в календара и обяви, създаване на собствен уебсайт, достъп до обяви на
кандидати за доброволци и др. Публикациите на регистрираните НПО надхвърлиха 1200, което е с
30% повече в сравнение с 2013 г. Чрез собствени материали в рубриката „Разкази за НПО“ порталът отрази 50 събития, проекти и инициативи на НПО. Тези текстове
са и сред най-четените публикации. Цитираните материали от други медии са над 3 пъти повече в сравнение с 2013 г.
От лятото на 2014 г. Порталът вече е пригоден за използване чрез мобилни устройства.

Годишните награди на Информационния портал на НПО
През декември 2014 г. Информационният портал за НПО (www.ngobg.info), поддържан от БЦНП съвместно с фондация ПАЦЕП, връчи своите Пети годишни награди. Наградите са знак за нашата благодарност към всички организации, които ни помагат да поддържаме най-голямата виртуална общност
на НПО в България. Порталът винаги е бил и ще бъде проект, който се гради от самите му потребители.
Организацията с най-много собствени публикации (116) през изминалата година е Национална
мрежа за децата, следвана от Национален алианс за социална отговорност, Сдружение „Каритас“ и
Български дарителски форум.
Най-посещаван през 2014 г. беше профилът на сдружение „Възможност“, видян от близо 300 потребители. Останалите най-търсени организации са „Професионален форум за образованието“, „Европейски център за иновации, образование, наука и култура“ и „42 тренинг“.
Освен тези традиционни награди определихме и три нови категории. „Център за приобщаващо образование“ беше отличен за „Най-четена новина през 2014“. В продължение на един месец читателите на сайта имаха възможност да гласуват за своята любима организация. С най-много гласове „Любимец на аудиторията“ стана фондация „Идея в действие“. Третото
отличие беше персонално – за Илиана Тонова от Национална асоциация „Саркоидоза“, която стана „Най-верен последовател“ на портала благодарение на активната
си дейност за неговото популяризиране.

Гласът ни – www.glasatni.bg
В подкрепа на усилията ни за активизиране на хората да дават предложения и да коментират промените в законите, касаещи гражданските организации, в края на
2014 г. стартирахме една нова инициатива – онлайн платформата Гласът ни (www.glasatni.bg). Основна цел на платформата е да срещне и обедини единомислещи,
социално отговорни хора със силна гражданска позиция по важни и актуални за гражданския сектор въпроси. Платформата има за задача да обединява мнения и
конструктивни предложения за ключови промени в гражданската среда и да ги отнася към взимащите
решения, като се застъпва за пряко участие в бъдещите законодателни инициативи.
Първоначалните въпроси за обсъждане в платформата са:
• Гражданско участие – как могат гражданите да участват в процеса на взимане на решение, как
да се осигури реален достъп до информация, кой и как прави оценка на въздействието на законодателството и пр.;
• Доброволчество – защо е необходим закон за доброволчеството и какво и как трябва да регламентира той; трябва ли активна подкрепа от държавата за развитие на доброволчеството; какво
е доброволческа организация и пр.
• Гражданско образование – какво е по същността си гражданско образование, важно ли е да е
задължителна част от учебната програма и пр.;
• Неправителствени организации – кои са важните законови промени, които ще променят и подкрепят средата, как и от какви източници е редно да се финансират неправителствените организации, каква е ролята им в обществения живот.
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ПОДКРЕПА НА НПО
Лятното училище за НПО
Нашето Лятно училище за НПО стана на 3 години. Отпразнувахме ги с третите по ред участници
край брега на Аркутино, а покрай празника в 5 неусетни дни споделихме знание за правна и данъчна рамка на НПО, набиране на средства, застъпничество, целеполагане и планиране, социално
предприемачество. И тази година лекциите бяха съпроводени с игри и практически упражнения,
почерпени от реалната практика на българския НПО сектор.
Резултатът – повече познание, увереност и умения в над 20 организации, над 20 души с по-ясна
визия какво правят и какво по-добро биха могли направят в НПО сектора.
Признаваме си, с риск да се похвалим, че и тази година имахме международен лектор в лицето
на Итка Несръстова от Грийнппийс Чехия, а модулът за корпоративна социална отговорност бе воден от Мануела Тотева, мениджър Комуникации на Аурубис, един от най-крупните данъкоплатци и корпоративни дарители в България.
Така за 3 години живот Лятното училище успя да отгледа 3 випуска съмишленици, които да обедини в Алумни клуб, който през дългата зима да събира инакомислещи НПО хора, готови да споделят идеи, умения и представи. Убедени сме, че това е пътят да оказваме подкрепа на НПО, като по най-атрактивен начин спазваме
строгите повели на мисията, целите и визията си.

Програма за социално предприемачество и Награди за най-добър бизнес план
Конкурсът за най-добър бизнес план на неправителствена организация се проведе за трети пореден път. През януари 2014 г. получихме 20 бизнес плана, от които
избрахме 8 финалисти, които да представят идеите си пред независимо жури от хора с опит в бизнеса (представители на УниКредит Булбанк, Фондация Америка за
България, вестник Капитал, Микрофонд АД, Yatoto.com, Мусала Софт и Клъстър Средногорие Мед).
На 20 февруари 2014 г. журито избра 3 организации, сред които бе разпределен наградният
фонд в размер на 30 000 лв.:
• Сдружение Трансформатори с идеята им Веловръз – интересни и удобни решения за паркиране на велосипеди в града;
• Сдружение Прегърни ме – арт ателиета за деца с известни артисти;
• Сдружение Закрила, обич и вяра – оранжерия за зеленчуци, в която ще работят хора с интелектуални затруднения.
В допълнение съвместно с УниКредит Булбанк организирахме кампания за гласуване сред техните служители за избор на най-добрата идея сред миналогодишните наградени организации в
конкурса. 2345 служители се включиха в гласуването, а специалната награда от 10 000 лв. спечели
идеята Hope Soap на Фондация за социална промяна и включване – деца, напуснали институции,
произвеждат сапуни.

През май обявихме и четвъртото издание на Програмата за социално предприемачество за неправителствени организации. Програмата включва обучения за избраните организации и подкрепа при изработването на бизнес план. Получихме 48 кандидатури, от които избрахме 25 организации, които преминаха
през обученията (проведени през септември и октомври 2014 г.). Като част от програмата организирахме
и публична лекция за предприемачеството на г-н Левон Хампарцумян (главен изпълнителен директор на
УниКредит Булбанк) и г-н Елвин Гури (изпълнителен директор на EMP Invest, консултант на Empower Fund и
инвеститор в yatoto.com). На презентацията присъстваха над 100 представители от НПО и медиите.

Програма за набиране на средства за НПО
През 2014 г. БЦНП стартира нова програма за укрепване на капацитета за набиране на средства за културни организации. С помощта на Чешкия фъндрейзинг център ние организирахме две обучения, а всеки участник имаше за задача да подготви план за кампания за
набиране на средства между тях. В програмата се включиха 27 участника от 22 организации. Освен това БЦНП организира 4 други обучения по набиране на средства
– за музеи и за социални и образователни организации, в които се включиха близо 100 участника.
БЦНП продължи да подкрепя и Клуба на фъндрейзъра. През годината се проведоха 7 срещи на Клуба, в които се включиха над 25 човека.

Академия Ключ или защо има смисъл да работиш за НПО
И през изминалата година продължихме партньорството си с фондация Смарт по реализирането на проекта Академия Ключ. Идеята на проекта бе да запознае млади хора
с това що е неправителствен сектор и каква е работата в него. В рамките на Академията взеха участие 20 младежи, които стажуваха в различни неправителствени организации, запознаха се с дейността им отблизо, работеха с тях за каузите им и описаха в малък репортаж опита си .
През изминалата година Информационният портал за НПО беше и традиционният медиен партньор на
двата форума Ключ, провели се съответно през март и октомври 2014 г. По време на форумите над 200 младежи „споделиха промяната“ (слоган на събитието) и станаха съпричастни към вълнуващите разкази на говорителите за преодоляването на лични предизвикателства, следване на каузи и изобщо случване на добри
неща. През изминалата година бяхме партньор и на едно малко „Ключе“ (по-малък и специализиран формат
на Ключ), посветено на темата за въвеждането на здравното образование в училищата.

Консултации
През изминалата година се срещахме с хора на различна възраст, за да им кажем що е то НПО,
заставахме и до опитни организации, за да спомогнем за развитието им. Ще запомним годината с това, че:
• Окуражихме и съдействахме при възникването на организации, стремящи се да решат належащи социални проблеми като храна и образование за бежанците;
• Продължихме да водим битката си с редица Окръжни съдилища при неправилното прилагане на ЗЮЛНЦ;
• Съдействахме на българските общини за по-добрата им работа с НПО.
Лично, по имейл, през форума и по телефон доставихме правна грижа на достъпен език по цялата територия на България.

МЕЖДУНАРОДНИ СЪБИТИЯ
И през 2014 г. Българският център за нестопанско право продължи включването си в различни международни инициативи. Въз основа на споразумение с Европейския център за нестопанско право Любен Панов участва в разработването на Анализ на състоянието на гражданското общество в Западните Балкани и Турция
(май 2014). Той участва и в разработването на политически документ за развитие на социалното договаряне
в Албания. Целта на документа беше да се проучат практиките на взаимодействие на неправителствените
организации и държавата при предоставянето на социални услуги и да се подготвят препоръки за бъдещото
развитие на този процес (ноември 2014).
През февруари 2014 г., отново по поръчение на Европейския център за нестопанско право, Любен Панов пътува до Кипър, за да коментира Законопроекта за организациите, институциите и клубовете, както и Законопроекта за обществената полза. В резултат от проведените срещи законопроектите бяха преразгледани и подобрени.
Българският център за нестопанско право организира и обучение по добро управление на НПО за граждански организации от Азербайджан в Баку през април
2014 г., а в средата на октомври проведе среща с неправителствени организации по прилагането на стандартите за добро управление.
През септември TUSEV (Турция) се обърна към нас за подготовка на Практически насоки за взаимодействие между гражданските организации и държавата. Целта
на разработения документ бе да се дадат практически съвети как държавата и гражданските организации да работят съвместно.
През годината експерти на Българският център за нестопанско право участваха също и в:
• Среща на Балканската мрежа за развитие на гражданското общество в Прищина, Косово (април 2014);
• Среща на представители на ЕК и страните от Западните Балкани и Турция за обсъждане на Насоките на ЕС за подкрепа на развитието на гражданското общество в кандидат-членки в Тирана, Албания (май 2014);
• Международна конференция в Ташкент, Узбекистан за взаимодействието между държавата и гражданските организации (юни 2014);
• Среща в Милано, Италия на партньорите на Фондация УниКредит за обсъждане на социалното предприемачество (юли 2014);
• Регионална конференция за Югоизточна Европа за правото на свободно събрание в Скопие,
Македония (август 2014);
• Консултативна среща за изработване на Насоки за свободата на сдружаване на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и Венецианската комисия във Варшава, Полша
(септември 2014);
• Семинар за държавни служители, организиран от програма TAIEX в Подгорица, Черна гора за
взаимодействие между държавата и гражданските организации (октомври 2014);
• Срещи в Бурса, Турция с местните власти и неправителствени организации, за да представим
българския опит в партньорството на местно ниво (октомври и декември 2014);
• Дискусия за проблемите пред социалното договаряне в Албания (октомври 2014);
• Участие във Форума на гражданското общество в Централна и Източна Европа, проведен в
Букурещ, Румъния (ноември 2014);

• Семинар/обучения за възможностите за извършване на стопанска дейност от неправителствени организации и данъчното й облагане в Анкара, Турция (декември 2014);
• Регионална конференция за прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания в Истанбул, Турция,
организирана през юни 2014 г. от Русихак, Турция (НПО, част от международния проект PERSON), където експерти
на центъра представиха опита от програмата Следваща стъпка;
• Среща на представители от Ирландия, Австралия, Франция, Унгария, Швеция и България, организирана от Фондация NET в София през декември 2014 г., където експерти на БЦНП представиха опита от програма Следваща стъпка;
• Конференция в Страсбург (ноември 2014), организирана от Съвета на Европа, където експерти на центъра представиха (наред с опита на пилотните проекти за подкрепено вземане на решения) и идеите, които се предвиждат
в законопроекта за физическите лица и мерките за подкрепа.
През декември 2014 г. експерт на БЦНП взе участие и в конференция, организирана от община Нилуфер в област Бурса,
Турция. По време на конференцията бяха представени успешни примери за взаимодействие между държавата и неправителствените организации в България на централно и местно ниво. По време на дискусията се обсъди възможността в
Турция да бъде разработен и приет Закон за доброволчеството, както и Стратегия за взаимодействие между НПО, държавата и местните власти. Именно по тази причина представянето на българския опит бе възприето с особен интерес
от аудиторията от над 500 души.
И през 2014 г. имаше интерес към организираните от БЦНП пътувания за обмяна на опит. През септември и ноември
2014 г. делегации от Азербайджан и Афганистан посетиха България и се запознаха със ситуацията на гражданското общество в страната, с формите на гражданско участие, с механизма за делегиране на социални услуги на частни доставчици
и други теми от интерес за участниците.

Първо международно лятно училище,
организирано от БЦНП
В началото на септември 2014 г. БЦНП организира Международно лятно училище
за лидери на НПО от различни държави. В него взеха участие представители на НПО
от Гърция, Таджикистан, Казахстан, Киргизстан, Азербайджан, Афганистан и САЩ.
Темите на обучението бяха свързани с принципите на доброто управление на НПО,
стратегиите за застъпничество, финансовото управление, създаването на мрежи и
коалиции, бизнес планирането и др.
Международното лятно училище е инициатива на БЦНП за създаване на мрежи и
коалиции на НПО от различни държави за обмяна на опит и добри практики.

БЦНП В МЕДИИТЕ
И 2014 беше година на ключови инициативи и важни събития, целящи да дадат гласност на наболели граждански въпроси. Българският център за нестопанско право беше припознат от медиите като ключов участник
с висока експертиза в теми като гражданско участие, развитие на гражданския сектор и лобиране за ключови
законодателни промени.
Темите, с които медиите най-често припознаваха БЦНП през годината, са:
• Програмата за социално предприемачество на
БЦНП и подкрепата на Фондация УниКредит за нея;
• Правният семинар за новата концепция за дееспособността на хората с увреждания по проект „Прилагане на чл. 12 – следващата стъпка в България
(2012–2014)”;
• Изложбата „Включени, не заключени“, част от Кампанията за подкрепено вземане на решения в съответствие с новата формула за дееспособността
съгласно Конвенцията на ООН за правата на хората
с увреждания, която гостува в Дома на киното;
• Кръгла маса на тема „Развитие на гражданския
сектор – възможен ли е стратегически подход?”
като част от проект „Партньорство в стратегии и
действие”;
• Конференция „Променя ли се светът на хората с увреждания“ с почетен гост Президента на Република
България г-н Росен Плевнелиев – БЦНП беше партньор на Фондация „Светът на Мария“;
• Заключителна конференция „Включени, не заключени“ по проект „Прилагане на чл. 12 – следващата
стъпка в България”;
• Лятно училище за НПО, Аркутино – 2014 г.;
• Излъчвания на филма на Мария Чернева „Под запрещение”, провокиран от инициативата на БЦНП за
обявяване на поставянето под запрещение за противоконституционно;
• Публикуването на анализа „Индекс за устойчивост на НПО в България през 2013“;
• Представяне на проучването „Нови аспекти на доброволчеството – проучване на нагласите сред действащи доброволци в България“, проведено в партньорство с Българската хранителна банка, Националния алианс за работа с доброволци и Time Heroes.

Медии, отразявали дейността на БЦНП през 2014 г.:
• Вестник Капитал;
• OffNews;
• БНТ;
• бТВ;
• НОВА телевизия;
• Дневник;
• БНР Хоризонт;
• Телевизия Европа;
• Вестник Стандарт;
• Екипнюз
• Вестник Сега;
• Вестник Дума;
• БТА;
• Actualno.com;
• Дарик;
• Mediapool;
• fakti.bg;
• novini.bg;
• и други...

... и издания на асоциации, професионални групи,
мрежи или конкретни граждански организации:
• Национален алианс за социална отговорност;
• Национална мрежа за децата;
• Български дарителски форум;
• Българска търговско-промишлена палата;
• Софийска адвокатска колегия;
• Българска съдийска асоциация;
• CSR България.

ФИНАНСИРАНЕ
Проекти, финансиране, донори
Донор

Проект

Период
на проекта

Изразходвана сума по
проекта през 2014 г.

Ефективни подходи за устойчивост на НПО

05.2012–05.2015

273 287 BGN

NGO-BG:
легитимност чрез видимост, знания и споделени ресурси

01.2012–12.2014

109 123 USD

Член 12 – Следваща стъпка в България

10.2012–05.2014

49 744 USD

Програма Следваща стъпка в България

10.2014–09.2016

15 011 USD

Социалното договаряне –
инструмент за по-добри резултати за хората,
договор BG051PO001 – 7.0.07-0104-C0001

06.2013–11.2014

143 838 BGN

Партньорство в стратегии и действие

10.2013–09.2015

38 854 CHF

Донор

Проект

Период
на проекта

Изразходвана сума по
проекта през 2014 г.

Програма за социално предприемачество за НПО

06.2013–05.2016

17 220 EUR

Посещение за обмяна на опит на делегация от Азербайджан

09–10.2014

11 900 USD

Къщата на гражданското общество

03.2014–02.2016

22 259 EUR

Академия Ключ
Партньорски проект

09.2013–10.2014

4819 BGN

Активно гражданство заедно

02.2014–02.2015

4540 EUR

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

