
 

 

 

 

Лятното училище се организира в рамките на проект „Продължаваща и разширена подкрепа за организациите на 

гражданското общество", финансиран от Фондация „Америка за България". 

 

Лятното училище за НПО Аркутино 2016 се осъществява с подкрепата на    

Представяне на обучителните модули 
 

Обучението ще включва 6 обучителни модула и менторска програма. Обучителните 

подходи са: 

� пленарни презентации; 

� работа в групи; 

� интерактивни практически занимания по всяка тема; 

� индивидуални консултации; 

� дискусии; 

� работа по конкретни казуси с помощта на ментори. 

 

Модул 1: Законодателство за НПО 

 

Първа част: От идеята до работеща организация 

Лектор: Павлета Алексиева 

В тази част ще научите за изискванията, когато правите промени в структурата на 

своите организации, ще разберете как се вземат решения и как да се предпазваме от 

конфликт на интереси, какви са допълнителните регистрации, които са задължителни, кое 

се наказва от закона и др.  

Ще имате възможността също така да разберете доколко и при какви условия 

нестопанските организации могат да извършват стопанска дейност, за какво следва да 

плащат данъци, как да ги декларират, къде следва да отчитат дейността си. Тази малко 

скучна правна материя ще се опитаме да представим по забавен и разбираем начин, 

използвайки често появяващи се в нашата практика запитвания и ситуации. Освен това ще 

ви насочим откъде можете да намерите литература по разглежданите теми и ще поработим с 

вас върху конкретни практически казуси. 

 

Втора част: Изпити по никое време 

Лектори: Надя Шабани и Павлета Алексиева 

Интерактивна викторина едновременно изпитваща и научаваща участниците по теми 

от дейността на неправителствените организации, традиционно разбирани като по-

екзотични и не толкова познати, но пък свързани с конкретни законови изисквания и 

регистрации. Също така ще имате възможност да научите любопитни и интересни факти, да 

разширите познанията си по нестопанското право отвъд българските граници.  

 

Трета част: Предстоящи промени в регистрацията на НПО  

Лектор: Любен Панов 

Това е нова тема в лятното училище 2016 за „сверяване на часовниците” на 

участниците с актуалните промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел и 

бъдещата регистрация и пререгистрация на НПО в Агенцията по вписванията. 

 

Модул 2 : Финанси за НПО 

Финансова устойчивост на НПО. Планиране и бюджетиране 

Лектор: Любен Панов 

Искате да организирате събитие – а знаете ли какво трябва да направите първо и кога 

да започнете с подготовката? И още по-важно – знаете ли колко ще ви струва и колко пари 

да бюджетирате? Тази сесия е за всеки, които организира дейности или харчи пари… 
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Нещо повече ще си поговорим за доброто финансово управление, как да се 

предпазим от злоупотреби, имаме ли нужда от финансов резерв и как да го използваме, 

какви финансови възможности предоставя стопанската дейност или как да поддържаме 

организацията си в „добро финансово здраве”. 

 

Модул 3: Гражданско участие в законодателния процес 

 Първа част: Определение за застъпничество. Застъпнически процес. Как да защитим 

своята позиция. 

Лектор: Любен Панов 

 В последните няколко години въпросът за това как гражданите могат да влияят върху 

решенията, които държавните институции вземат, става все по-актуален. Питаме се все по-

често трябва ли да организираме многохилядни протести, за да изразим своята позиция или 

има мирен начин, чрез който да влияем върху политиката и актовете на държавата. Как се 

застъпваме, какви аргументи да подготвим, ще споделим с вас, като почерпим примери от 

нашия близо 15 годишен опит.  

Втора част: Законодателния процес – къде да се включим ние?. „Упражнение“ по      

гражданско участие. 

Лектор: Надя Шабани 

Кои са етапите на законодателния процес и кога да се включим, за да имаме възможност за 

влияние? В тази сесия ще видите какви са възможностите на всяка неправителствена 

организации да изрази своята позиция или да направи предложение по подготвен 

законопроект или друго важно решение. Най-важното – ще се упражним.  

    

Модул 4: Планиране на дейности за най-добри резултати 

Лектор: Георги Генчев 

Всеки ден ние си поставяме конкретни цели, които искаме да постигнем – от това да 

изглеждаме добре, например, до това да получим повишение на заплатата. Предприемаме 

съответните действия, например посещение при фризьор и сериозен разговор с началника. 

В резултат имаме прекрасна прическа (и всички ни заглеждат с възхищение) и най-накрая 

можем спокойно да изтеглим кредит за нова кола. Ежедневно оценяваме себе си и 

постиженията си – замислете се колко пъти си казвате „успях“ или „не стана“. Защо тогава 

като пишем проекти или планираме стратегически все ни се струва (или ни казват), че не 

сме убедителни? В тази част от модула ще ви обясним как да планирате разумно, 

реалистично и убедително. Ще ви научим как да предвидите оценката на постигнатото още 

в самия процес на планиране. Ще ви помогнем да бъдете ценени и оценявани високо от 

обществеността и от дарителите. 

 

Модул 5: Стратегии за набиране на средства 

Гост - лектор: Итка Несръстова, Чехия  

 Набирането на средства не е за вашата организация, защото… Тази сесия ще се опита 

да ви покаже, че грешите. Ще имате шанса да чуете лично от човека, който е бил отговорен 

за набирането на средства в Greenpeace Чехия как да организирате дейностите по набиране 

на средства. Ще научите кои са най-важните неща, които не трябва да забравяме при 

набирането на средства, как да привличаме нови дарители и още много други практически 

съвети. 

 

Модул 6: Комуникации за НПО 

Първа част: Как да разказваме за себе си на човешки език  

Лектор: Ралица Николова 

Как организациите комуникират каузите си? Увлечени ли са от проектния език и 

прекаляват ли с думички като мисия, визия, цели, бенефициенти, индикатори, устойчиви 

резултати? Ралица Николова, редактор на НПО портала, четящ десетки текстове на 

организации на ден ще ви посвети в тайнствата на „човешкия” език и ще ви изкуши да го 

ползвате по-често, разказвайки за организациите си. 
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Втора част: Петте най-важни неща, които НПО трябва да знаят при работа с 

компаниите 

Гост – лектор: Аурубис 

Как неправителствените организации да комуникират с компаниите? Какво е 

корпоративна социална отговорност и как се изгражда успешно партньорство с бизнеса? 

Полезни примери и тънкости в комуникацията ще научите от първа ръка от една от 

успешните и социално отговорни компании в България. 

 

Модул 7: Менторска програма 

Ментори: Надя Шабани, Павлета Алексиева, Ралица Николова 

Менторската програма ще ви даде възможност да упражните на практика знанията, които 

придобивате по време на лятното училище, при това веднага. За целта ще бъдете разделени 

на малки екипи. С подкрепата и насоките на експерт на БЦНП екипите ще измислят заедно 

стратегии и проекти за решаване на предварително поставени задачи, като прилагат 

уменията си за застъпнически инициативи, презентиране и другите теми, които Лятното 

училище покрива. Модулът продължава през цялото обучение, като накрая ще се 

организира представяне на решенията. Най-добре разработените и представени пред 

участниците ще бъдат наградени. 

 

 

 


