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на корицата:

„Ние сме героят“ – Милена Симеонова, 

с отличие в категорията „Илюстрация“ на конкурс „Граждански будилник“ 2019

„
Творбата отразява въздействащата сила на гражданското сдружаване за общи каузи 

и енергията на протестите и хората в тях. Героите в моята илюстрация сами създават 
своя супергерой. Заедно те имат свръхсили.“
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Доклад за дейността на БЦНП 2019

2019 бе различна година. Обичайните проблеми за 
сектора – липса на финансиране, разнотемие, спорове 
с институции, като че ли не бяха актуални. Истински 
се изправихме пред много по-сериозни въпроси и 
предизвикателства, както обичаме да ги наричаме в 
НПО сленга. Публично (включително и от сериозни 
медии и журналисти) се задаваха въпроси: какво 
въобще помагат НПО на хората, дали всъщност не са 
проводници на чужди интереси, неправителствени ли 
са всъщност и пр. Пропагандата достигна една важна 
точка – атака срещу НПО като такива (не тематично, 
както беше в последните години – зелени, детски, 
„джендъри“ и пр., а въобще като обществен конструкт). 

Въпросът не бива да бъде ЗАЩО? Ясно е! Гражданските 
организации са последен защитник на демократичните 
ценности в държава, където все по-често другите 
играчи отказват да ги налагат – съд, институции, 
медии и пр. Ако сме истински играчи на полето на 
защита на националния интерес като демократична 
и правова държава, борим се да сме място, където 
правата и свободите на всеки са защитени, човешкото 
достойнство е висша ценност, водещ принцип е 
върховенството на закона, ако нашата версия за 
развитие е тази – ще е направо жалко да ни подмине 
атаката. ЗАЩОТО ние сме тези гаранти, които няма да 
спрат да вярват в тези ценности, да търсят начини те 
все повече да завладяват обществената ни култура 
и поведение. Дали сме готови да покажем, че сме 
гаранти – този въпрос е излишен. Ние сме готови.

Докато ни противопоставят, ние ще търсим 
конструктивна дискусия и диалог, докато ни 
хулят, ние ще мислим за тези, които са истински 
уязвими и умовете ни ще са заети с това как 
да им помогнем, докато се дълбаят пропасти 
за разделение, ние ще градим общности. 

Защото знаем, че в едно демократично гражданско 
общество липсата на свобода за един е липса 
на свобода за всички, че диалогът е начинът, 
по който се развиваме, че има място за всички. 
И най-вече знаем, че в българския граждански 
сектор работят, доброволстват и помагат едни от 
най-талантливите хора в България, вярващи, че 
страната ни е  хубаво място, пълно с потенциал и 
добрина, които заслужават да бъдат развивани. 

С тази увереност стартираме 2020 и новото десетилетие. 

Надя Шабани, Директор на БЦНП

Герои сега БЦНП в цифри за 2019

УЧАСТИЯ В МЕДИИ
И ПУБЛИКАЦИИ

СЪБИТИЯ,
ОРГАНИЗИРАНИ ОТ НАС

УЧАСТНИЦИ
В СЪБИТИЯТА

205
(от тях 40 в ТВ и радио)

48 5 941

КОНСУЛТАЦИИ СТАНОВИЩА
БРОЙ

ПУБЛИКУВАНИ НОВИНИ

25 75над 450
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Ние вярваме в това, че гражданските организации в 
България могат да бъдат пример за общност, помагаща 
и даваща възможност да споделяме ценностите си, да 
търсим общи пресечни точки и вдъхновение за промяна. 

Къщата на гражданските организации е малка 
проекция на тази идея. За четвърта година 
общността ни и споделените инициативи 
заедно ни донесоха удовлетворение. 

Къщата на гражданските организации„
... всичко започва от един Човек. Човекът, който има очи да види проблема в 

обществото. Човекът, който има идея. Човекът, който има глас и иска всеки да го чуе. 
... делото на този Човек може да пробуди у обществото идеята за промяна.“, 

Мириан Маринова, участник в конкурса „Граждански будилник“ 2019 

СЪБИТИЯ КОЛАБОРАЦИИ
ХОРА,

ВКЛЮЧЕНИ В СЪБИТИЯТА

141 над 40 1 390

През октомври стартирахме поредицата „Вихрогонци“ 
в Къщата на гражданските организации - серия от 
мотивационни презентации, чрез които хора на 
движението - пътешественици, природолюбители, 
авантюристи, спортисти – разказват вихрогонски 
истории и вдъхновяват други да бъдат активни 
и да търсят кауза във всичко, което правят. 

От началото на поредицата 4-ма вихрогонци поведоха 
60 гости, пеша и с велосипед, към планинските 
вериги на САЩ, веломаршрутите на Източна 
Африка, екзотичните обичаи в Югоизточна Азия и 
предизвикателството – 1000 км благотворителност. 
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В необичаен токшоу формат в Къщата триото търсачи 
на съкровища - Ива Дойчинова, Елена Розберг и 
Евелина Павлова - споделиха пред гражданските 
организации за личната мотивация да създадат 
съвместния си независим медиен проект Triple E.Y.E 
Project, за мисията, която стои зад инициативата, и 
за (не)случайните срещи с вдъхновяващи хора. 

За да могат да открият новите съкровища 
и сред гостите, на „горещия стол“ седнаха 
няколко присъстващи организации, 
за да разкажат за себе си и за ценните 
истории за доброто, което правят.

Семинар „Въведение в Първата помощ“ със 
Станимир Тепавски – национален обучител по Първа 
долекарска помощ към БМЧК, който доброволно 
води обучението за общността на Къщата и 
Алумни клуба на Лятното училище за НПО.
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В края на ноември 2019 г. юридическата общност 
от България се срещна в София, за да отбележи 
30-ата годишнина от приемането на Конвенцията 
за правата на детето. Годишнината бе повод да се 
направи оценка доколко в България Конвенцията е 
разбрана, приета и прилагана в духа, вложен в нейните 
текстове от приелите я държави членки на ООН.
В събитието взеха участие над 120 представители на 
различни юридически професии от страната и чужбина 
– магистрати, адвокати, академици, правозащитници – и 
организации на гражданското общество. Организатори 
на мащабния форум бяха Фондация „Български 
център за нестопанско право” (БЦНП), Национален 
институт на правосъдието (НИП), Висш адвокатски 
съвет (ВАдвС), Институт за държавата и правото при 
Българска академия на науките (ИДП-БАН). Събитието 
се осъществи с подкрепата на УНИЦЕФ България.

Важна промяна в законодателството по повод на 
хората с увреждания бе влизането в сила на Закона 
за хората с увреждания, като в частта „Достъп до 
правосъдие“ бе приета концепцията за подкрепено 
вземане на решение (ПВР). Това бележи важна 

крачка към осигуряване на равенство пред закона 
за всички хора с увреждания, включително хората 
с интелектуални затруднения и психично-здравни 
проблеми. БЦНП, ГИП и БАЛИЗ продължихме усилено 
да работим за промяна на практиката за участие на 
хората с ментални увреждания в съдебни процедури. 
Освен обмяната на опит и идеи с други държави, 
приложихме някои нови подходи в делата за 
принудително лечение на хора под пълно запрещение, 
за да гарантираме достъпа им до справедлив процес.

Бяхме горди със стажуването на Саманта Бекман, 
студент в МакГилския университет Канада, която 
подготви изключително интересен сравнителен 
доклад за юрисдикциите по света, които 
отменят запрещението и въвеждат ПВР.  

През 2019 г. заедно със Глобалната инициатива в 
психиатрията – София и Съюза на съдиите стартирахме 
3 годишен проект Ex iure ad iustatium (от правото към 
справедливостта); принципи за справедлив съдебен 
процес за хора с увреждания“, който има за цел да 
обедини усилията на практикуващи съдии, адвокати, 
граждански организации в разработване и апробиране 
на иновативен алгоритъм за прилагане на процедури, 
гарантиращи върховенството на правата съобразно 
най-модерните международни правозащитни актове.

Щастливи сме да споделим, че ще задълбочим 
работата си по една важна тема за НПО – осигуряване 
на повече заетост на хората с увреждания.
Със „Светът на Мария“ започнахме нов общ проект 
„Мога да работя! Подкрепа за трудова реализация за 
хората с интелектуални затруднения“, насочен към 
изграждане на ефективен модел за подкрепа на хора 
със специални потребности за подкрепа за заетост.

Екипите на БЦНП, БАЛИЗ и ГИП заедно с колеги от Израел на 
семинар по темата за ПВР в рамките на достъпа до правосъдие

През 2019 продължихме подкрепата си за 
гражданските организации в предоставяне на 
консултации как подготвят документите за вписване 
в Агенция по вписванията, да се пререгистрират и 
въобще да са изрядни по отношение на статута си. 

• Консултирани НПО – над 300 организации

• Консултирани граждани – над 50

• Предоставени консултации – над 450 

• Новорегистрирани  - 3

Важен момент през годината беше влизане в сила на 
Правилника за прилагане на новия Закон за мерките 
срещу изпирането на пари. След инициатива на БЦНП 
бяха направени промени в закона, които облекчиха 
много ЮЛНЦ по отношение вписването на данните за 
действителния им собственик (вписания предварително 
на друго основание действителен собственик не се 
налага да се вписва допълнително). По тази тема 
ДАНС издаде и нарочно указание, което направи 
изпълнението на това задължение от ЮЛНЦ по-ясно 
и избегна противоречивото прилагане на закона. 

След 5-годишен дебат, в началото на 2019 година 
беше гласуван от НС Законът за социалните услуги. За 
съжаление, Министерството на труда и социалната 
политика пропусна възможността да направи 
подходяща информационна кампания. През есента се 
засилиха атаките срещу приетия вече закон и въобще 
срещу ролята на НПО в процеса на обществените 
консултации. Неформална коалиция от НПО, работещи 
в социалната сфера, реагира и публикува няколко 
отворени писма по темата. За съжаление, без оценка 
на въздействието и сериозна обществена консултация, 
в последните дни на 2019 г. законът беше отложен от 
НС до юли 2020г., с което се пропусна възможността 
социалната реформа да започне да се реализира.   

Какво променихме в правната рамка„
Вярвам в смисъла на различните граждански организации: съюзи, сдружения, 

инициативи.“ „Необходимостта от промяна не може да бъде само мечта на 
интелектуалците, трябва да я иска цялото общество.“ 

Вацлав Хавел
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Ежегодният Базар на социалните предприятия, част 
от Програмата, заживя собствен живот – с ново име: 
Базара „Малкото е Много“, и с нови 4 издания: освен 
традиционното издание през февруари в Сердика 
Център, базарът гостува в Монтана с Фестивала 
на социалното предприемачество, за Великден – в 
Народното събрание, където най-ясно прати посланието 
на вземащите решения, че всяка кауза, която търси 
по-справедливи решения за другите, си заслужава; и 2 
коледни издания с домакини Аксенчър България и Telus 
International Europe – партньори на Програмата. Над 5 
000 души посетиха „Малкото е Много“ през годината.

Ключово за Програмата и нейното развитие е това, че 
през декември 2019 г. успяхме да стартираме един нов 
обединяващ организациите и бизнеса проект, който 
стана част от подкрепящата среда за социалните 
предприятия. Това е www.DarPazar.bg – място, на което 
ще откриете продукти и услуги с кауза на граждански 
организации и други социални предприятия   
в България.

• 24 социални предприятия са 
регистрирани в ДарПазар

• Над 250 различни продукти и услуги с 
кауза са качени в платформата

Развиване на умения„
Пожелавам ви да бъдете едни успешни библиотекари! Да ни помагате да 

казваме къде какво има, как да се оправим и накрая да го получим“

Участник в Лятното училище за НПО 2019

„Предприемачество за нестопански организации“ е 
важна програма за нас. Чрез успехите на организациите 
ние успяваме да покажем, че НПО, които развиват 
свързано с мисията им предприемачество:

• Създават доверие – гражданските организации са 
организациите на хората;

• Сближават общността – това е модел, в който 
всички участват;

• Носят устойчива подкрепа за хората – 
по начина, по който те имат нужда, защото 
предприемачеството се адаптира към нуждите  
на хората.

В осмото издание на  „Предприемачество за 
нестопански организации“  се включиха 12 организации, 
които преминаха през първия обучителен етап на 
Програмата; 11 от тях се включиха в конкурса „Най-добър 
бизнес план на НПО“, а петте най-добри идеи донесоха 
на организациите финансиране от по 8 хил. лв. 

Финалистите получиха менторска подкрепа през 
първите 6 месеца на реализиране на идеите си, 
като се срещнаха с 22-ма експерти от бизнеса 
и социални предприемачи, от които получиха 
индивидуални съвети и насоки за успешен старт.

Коледно издание на Базара в Аксенчър България 

„Малкото е Много“ в Сердика Център

Базарът „Малкото е Много“ по време на Фестивала 
на социалното предприемачество, Монтана 2019
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В рамките на четвъртото издание на Регионалния грант 
НПО от цялата страна успяха да реализират инициативи, 
които променят местата, където живеят и творят. 

Общностната среща на Регионалния грант този 
път се проведе под формата на интерактивна 
игра - VIVA Lab/Challenges. Четири отбора 
имаха за своя мисия да измислят и предложат на 
Vivacom идеи, които да я превърнат в по-щастливо 
работно място, по-екологична, по-социална и 
по-свързана с местните общности компания.

Лятно училище за НПО Аркутино 2019 се случи за 
8-ми път! Поредната страхотна група от вдъхновяващи 
млади активисти, готови да изучат всичко, за да 
повдигнат планините на гражданската промяна. 

Граждански будилник е нашата програма за 
насърчаване на младите творци, които чрез силата на 
социално ангажираното изкуство разказват за правата 
ни и ги показват през техните творби. Специален 
фокус тази година бяха детските работилници в 
рамките на Гражданската културна седмица 2019, 
които проведохме с Център АЛОС. В трите ателиета 
се включиха 50 ученици от III до V клас (между 9 и 11 
години), които през своите творби илюстрираха какво 
са за тях правата. Изложба с рисунките и колажите на 
малчуганите беше представена в 120 ОУ „Г.С. Раковски“.

През 2019 творбите на 21-те отличени автори в 
конкурса „Граждански будилник“ включихме в 
изложбата „Събуждане: Правата през погледа 
на изкуството“ и показахме на открито в 
емблематичната градинка „Кристал“.

• Кандидатствали – 85 автори със 171 творби:

• Отличени творби - 35

Специални благодарности към журито на конкурса: 
Марин Бодаков, Силвия Чолева, Стефан Иванов, 
Зарина Василева, Велина Мавродинова, Розалина 
Буркова, Николай Димчевски, Минчо Тодоров, Веселина 
Николаева, Мирослав Маринов, Христина Ташева.

ФОТОГРАФИИ

77
ТЕКСТОВЕ

58
ИЛЮСТРАЦИИ

36

КАНДИДАТИ

259

НАГРАДЕНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ

14

ОБЩО
ФИНАНСИРАНЕ

65 328 лв.

Интерактивна инсталация по време на откриване 
на изложбата „Събуждане: Правата през погледа 
на изкуството“ – по идея и реализация на 
Destructive Creation
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Къщата на гражданските организации 
се затвърди както като място за учене, 
така и като място за вдъхновение: 

Обучителна програма

През пролетта и есента на 2019 г. Къщата отново 
се оживи с хора, търсещи знания и умения за 
гражданския сектор. Темите в Обучителната програма 
на Къщата - защита на личните данни, кампании 
в социалните мрежи, финансово управление, 
маркетинг за НПО и др., привлякоха не само хора от 
граждански организации, но и активни граждани, 
търсещи нови възможности за развитие.

Поредицата „Вихрогонци“ привлече към общността 
на Къщата нова енергия на търсещите приключения 
хора, които носят в себе си общата кауза да са 
посланици на доброто чрез това, което правят.

Активизиране на организациите

През 2019 г. работихме за стартирането на няколко 
нови инициативи, които да активизират нова 
гражданска енергия и подкрепа за организациите:

България дарява – коалицията от 12-те организации, 
обединени от идеята да насърчат дарителството 
и подкрепата за граждански каузи, направи 
първото си издание през март 2019 г. БЦНП беше 
координатор на първото издание, в което: 

• Над 120 Каузи се регистрираха на платформата

• Над 50 000 лева бяха дарениза една седмица

Друга обещаваща инициатива е насочена към 
подкрепа на доброволчеството. 10 организации 
подписаха меморандум, с което се ангажираха 
да реализират национална кампания за 
подкрепа на доброволчеството през 2020 г. 

Партньорството ни със Столична община беше важно 
в рамките на коалицията от над 30 организации, с 
които заедно организирахме форум за качеството 
на социалните услуги. В него водеща роля имаше 
гласът на потребителите и техните семейства. 

В края на 2019 г. започнахме нов проект, насочен 
към създаване на граждански хъбове в Софийския 
университет и Пловдивския университет, 
чрез които ще активизираме на енергията на 
студентите и организациите в полза на хората. 

С фондация ПАЦЕП стартирахме нова инициатива „За 
гражданите и техните организации“, чрез която ще 
работим за подобряване на правната култура на НПО и 
информираността на хората за това какво правят НПО. 

С Форум Гражданско участие през 2020 ще 
подобрим Входа за гражданите – обществените 
консултации и инструментите на хората в процеса 
на вземане на решения на местно ниво. 

УЧАСТНИЦИ

81
ТЕМИ

6
СЕСИИ

18
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Настоятелство: 

1. Велина Станчева Тодорова – Председател 
2. Цвета Евгениева Попова 
3. Цветана Иванова Чуклева 
4. Любен Гурков Панов 
5. Станислав Максимов Сираков 
6. Надя Рабхат Шабани–Панова 

Екип: 

• Надя Шабани, Директор 
• Павлета Алексиева, Програмен директор 
• Анна Адамова, Програмен директор
• Елена Калинова, Финансов директор 
• Пламен Тодоров, Административен директор 
• Айлин Юмерова, Правен консултант
• Здрава Воденичарова, Координатор  

Социално предприемачество 
• Захари Янков, Правен консултант 
• Радина Банова, Правен консултант 
• Пенка Панамска, Офис Мениджър 
• Надя Христова, Сътрудник Къщата 

на гражданските организации

Награди

БЦНП получи юбилейната награда от Националния 
алианс за социална отговорност за цялостен принос 
в развитието на националните партньорства, 
социална политика и услуги в България. 

Получили финансиране

Програма “Предприемачество за 
нестопански организации”

Партньорства„
Много се радвам, че заедно застанахме зад добри каузи.

За нас е привилегия да работим заедно!“

Представител на компания партньор, с които работим за популяризиране      

на социалното предприемачество

Специални благодарности на партньорите ни:

БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО

ВВФ- Световен фонд за дивата природа 8 000

Фондация “Инициатива за социално 
израстване” 8 000

Сдружение “Операция Плюшено мече” 8 000

Сдружение “Бъдеще за децата” 8 000

Фондация “Нашите недоносени деца” 8 000

Общо 40 000
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Финансови отчети
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„
Пожелавам ви много нестихващ и неподвластен от 

външни (политически най-вече) въздействия етусиазъм и 
упоритост в трудната мисия да отстояваш правата на 
най-уязвимите и беззащитни лица. Успех на целия екип.
Вие сте носители на промяната и са налице резултати.“

Участник в конференцията „Българското правосъдие за деца – 30 години 

след приемане на Конвенцията за правата на детето“.


