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Кои сме ние 
 
 
Фондация “Помощ за благотворителността в България” (ФПББ) е учредена през ноември 
1995 година от водещи български фондации: “Еврика”, “Отворено общество”, “Св. св. 
Кирил и Методий” и СБФС. ФПББ работи в сътрудничество със своите учредители в 
България и е активен член на глобалната мрежа от CAF организации. 
 

ФПББ - Българският CAF, e част 
от CAF International - растяща 
мрежа от организации, които 
споделят визията и мисията на 
CAF. 
 

Нашата мисия 
 

Мисията на ФПББ е да насърчава 
развитието на благотворителността 
в България, да привлича ресурси за 
благотворителни цели и да съдейства на дарителите да постигнат максимална ефективност 
от благотворителната си дейност.  

CAF International работи за: 
• насърчаване и развитие на 

дарителството по света; 
• изграждане ресурсите на 

неправителствения сектор; 
• спечелване доверието на обществото и 

дарителите към сектора; 
• изграждането си като център за 

компетентност и информация по 
финансови и благотворителни въпроси. 

 

 
Каква бе за нас 2000?  
 
Изминалата година бе петата от нашето създаване, годината, която започнахме по-зрели и 
по-целеустремени. Освен с празнуването на нашата годишнина, 2000 завърши и с 
подробна равносметка за постиженията и целите ни. През 2000 дойдоха новините за 
успешно финансиране на три наши програми - една двугодишна и две тригодишни. Набра 
скорост изпълнението на две от тях - изследване и насърчаване на фирмената 
благотворителност, финансирана от Фондация “Мот” и финансиращата програма 
“Партньори”, част от Програма “Демократична мрежа”; увеличихме контактите и 
популярността си сред различни сектори. Това, което по-трудно се показва в цифри, но се 
забелязва ясно през годината, е повишеното самочувствие на екипа, ясната визия за 
предстоящото, стимулиращото предизвикателство на новаторството, риска и трудността в 
работата ни. От април фондацията има нов управителен съвет, който отразява 
разнообразието от умения и обществени позиции, нужни за изпълнението на целите от 
тригодишния план 2000-2002. През годината направихме и пълна оценка на степента на 
институционално развитие на ФПББ и съставихме план за организационни подобрения. 
Благодарение на финансирането на Института за устойчиви общности по Програма 
“Демократична мрежа”, ФПББ има възможност да подобри финансово-счетоводните си 
системи, да увеличи контактите си с бизнес сектора и широката общественост чрез 
членство в асоциации и помощ от подходящи консултанти. 
В следващите няколко страници ще се опитаме да представим накратко най-значимите за 
нас моменти от изминалата година и да интерпретираме тяхната роля пред вас.  

 

 
Първата част от отчета се отнася за изпълнението на програмните цели, записани в План 
2000. Фондацията си постави следните Задачи за годината: 
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1. Прецизиране на продуктите и услугите за НСО. 
2. Подготовка на среда за предоставяне на услуги за бизнес дарители. 
3. Повишаване на авторитета и позициите на ФПББ като водеща нестопанска организация. 
 
Работата по задачите се осъществяваше в полето на три основни програми: 
 
І. Финансова и правна информация - финансово-правни консултации и обучение на 
НСО и Благотворителна депозитна схема 
 
ІІ. Дарителски програми - управление на програми за финансиране на НСО и за развитие 
на междусекторни отношения 
 
ІІІ. Информация - изследвания, публикации и поддържане на ФПББ база данни. 
 
Освен с програмните дейности, ФПББ имаше активни дейности в областта на 
институционалното си развитие, подпомагане индивидуалното развитие на служителите, 
маркетинг дейности и връзки с обществеността. Тези дейности са предмет на втората част 
от отчета. 
 

Последната съдържателна част е заключение и се отнася до бъдещите планове и развитие 
на програмите на ФПББ и на самата организация, според настоящия план за 2001 година. 

 

Приложени са списъци на екипа, управителния съвет и финансиралите ни организации. 
Благодарим на всички, които ни подкрепят! 

И така нека започнем прегледа с най-важните числа от годишния баланс.1

 
Таблица 1. Баланс на основните фондове и проекти през 2000г. 
       Остатък 

`99 
Приходи 
`00 

Преки 
разходи`00 

Админ. 
разходи ‘00 

Баланс 
‘00 

Благотворителни фондове:      
Антикризисен фонд 13028 3890 16691 227 0 
Фонд “Спешна операция” 2098 468 1588 114 864 
Дарителска линия “Лъкатник” 11000 0 8212 550 2238 
Дарителска линия посолство Токио 1787 0 0 0 1787 
Програма “Чарити ноу хау” 0 35229 29230 832 5167 
Дарения от САЩ 0 1397 236 350 811 
Проекти на ФПББ      
Фондонабиране, модели КАФ (ФОО) 3069 0 3069 0 0 
Програма “Партньори”(ПДМ) 0 40359 24574 15785 188 
Фирми и благотворителност (Мот) 0 29077 8600 13489 6988 
Институционален проект (ПДМ) 0 5000 2530 0 2470 
      

общо 30982 115420 98518 31347 18726 

                                                           
1 В края на доклада са приложени счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи 
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ЧАСТ А - ПРОГРАМЕН ОТЧЕТ 
 
І. Финансова и правна информация - финансово-правни консултации и обучение на 
НСО и Благотворителна депозитна схема  
 
Целта на програмата е предоставяне на надеждна и навременна информация и консултация 
на НСО по финансови и правни въпроси, касаещи функционирането на организацията, 
връзката й с дарители и финансиращи институции, финансовото планиране и отчетност. 
Тази конкретна цел е директно свързана със стратегическа цел от тригодишния план на 
ФПББ да допринесем за укрепването на капацитета и финансовата стабилност на 
българските НСО.  
Основните извършвани дейности през годината бяха: индивидуални консултации и 
специализирани обучения, в края на периода започна работа експертна консултантска 
група по “дарителство по ведомост”. 

• Финансови и правни консултации 

Два пъти седмично са определени часове за консултации, когато представители на НСО 
могат да получат безплатно съвет и информация по интересуващи ги правни и финансови 
въпроси. През годината бяха консултирани 38 организации. Най-често задавани въпроси: 
• регистрация на нестопанска организация; 
• възможности за стопанска дейност и произтичащи от това промени и задължения; 
• финансова отчетност - текуща и годишна; 
• митнически въпроси; 
• отчитане на дарения от чужбина; 
• в края на годината: въпроси около новото законодателство за НСО. 

На базата на анализа на получаваните въпроси, координаторът на програмата състави 
съдържанието на специализираните курсове и семинари по финанси, организирани през 
годината. Съчетанието между безплатни консултации и платени обучения се оказва 
успешно. 
 

• Специализирани обучения 

През годината бяха проведени един семинар за стопанска дейност на НСО и три курса по 
финансово управление на НСО за неспециалисти. Подготвен беше и семинар по 
счетоводно годишно приключване на НСО, който се проведе в началото на януари 2001. 
Курсовете и семинарите са успешни в съдържателен и във финансов план. Има сериозни 
заявки от страната за “гостуващи семинари и курсове”.  

 

Семинар “Стопанска дейност на НСО” 

Еднодневен, проведен през април 2000, участници: 32 организации. Лектори: Иван Дочев и 
Евгени Рангелов. 

 
Програма: 
Статут на юридическите лица с нестопанска цел: 

 - нормативна уредба  
 - приходи от регламентирана дейност 
 - разходи за регламентираната дейност 
 - административни разходи 
 - счетоводни отчети 
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Стопанска дейност на юридическите лица с нестопанска цел: 
 - счетоводно отчитане  на приходите  
 - счетоводно отчитане  на разходите 

- формиране и данъчно облагане на печалбата от стопанската дейност         
- отчитане на взаимоотношенията по социалното и здравно осигуряване 

Курс “Финансово управление на НСО” 
 
Курсът е с продължителност 10 лекции и 2 практически упражнения по 2 учебни часа. 
През 2000 г. бе проведен три пъти- юни-юли, октомври и ноември, участваха 31 
организации (капацитетът на курса е 10-12 участника), водещ курса: Беатриче Маврова. 
 
Програма: 
І. Общи финанси. 

1.  Финансов правилник на НСО. 
2.  Правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари. 
3.  Процедури за боравене с проекти съдържащи конфликт на интереси. 
4.  Видове счетоводство - управленско и оперативно. 
5.  Приходи на юридическите лица с нестопанска цел. 
6.  Разходи в НСО. Документи за разходи (фактури, командировъчна заповед, договори) 
7.  Материални дълготрайни активи. 
8.  Нематериални дълготрайни активи. 
9.  Данъчни задължения на НСО. 
10.  Данъчни облекчения за получени и предоставени дарения. 

ІІ. Бюджетиране. 
1.  Организационно бюджетиране. 
2.  Проектно бюджетиране. 

ІІІ. Обобщение и отчитане според българското законодателство. 
ІV. Обобщение и отчитане според изискванията на донорите. 
V.  Стопанска дейност. Промени в Организацията и счетоводството 
VI. Мониторинг. Как да използваме мониторинга за подобряване на организацията? 

1.  Как ни оценяват при кандидатстване? 
2.  Оценяване на проектите още в стадия на кандидатстване. 
3.  Оценяване на организацията, която кандидатства 
4.  Избор на методика за наблюдение и оценка  
5.  Подбор на оценителите. 
6.  Процесът на оценяване. 

VІІ Практически задачи и казуси. 

• Експертна група “дарителство по ведомост”  
 
Целта на групата е да подготви обосновка на различни аспекти от приложението на схема, 
позволяваща редовно дарителство от месечните трудови възнаграждения на  лица, 
работещи на трудов договор. Групата от една страна анализира сегашната правна рамка, а 
същевременно подготвя предложения и обосновка на промени, които биха 
благоприятствали развитието на схемата. С тези мотиви, групата ще допринесе за работата 
на по-голямата група за промени в данъчното законодателство, организирана от Ресурсен 
център на НПО и ICNL България и други партньорски организации. През 2000 година 
групата бе сформирана и се срещна два пъти. Предстои сериозна работа през 2001 предвид 
неуспеха на НСО-предложенията пред парламента през декември 2000 г. 
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ІІ. Дарителски програми - управление на програми за финансиране на НСО и за развитие 
на междусекторни отношения 
 
Целта на програмата е насърчаване на участието на фирми и граждани в дейността на 
неправителствените организации и създаване на предпоставки за финансова стабилност на 
НСО. През 2000 ФПББ работеше за тази цел чрез: реализиране на програма за 
финансиране на проекти на НСО “Партньори”, развиване на близки отношения с 
асоциациите на бизнеса, индивидуални срещи с бизнеса и общи бизнес дискусии. 
 

• програма “Партньори”  
 
ФПББ се стреми да се развива като фондация, осъществяваща програми за финансиране на 
НСО със специфичен облик. С програма “Партньори”, ФПББ стана една от 13 
организации-партньори на американския Институт за устойчиви общности, който 
изпълнява за България Програма “Демократична мрежа” на Американската агенция за 
международно развитие. 
Програмата на Фондация “Помощ за благотворителността в България” ПАРТНЬОРИ 
финансира дейности на български неправителствени организации, работещи в една от четирите 
приоритетни за програма “Демократична мрежа” области:  

 
А. Изграждане на мрежи за социална защита  
Б. Защита на природата и околната среда 
В. Укрепване на демокрацията 
Г. Икономическо развитие 

Както показва самото име, ПАРТНЬОРИ е програма, която се основава на сътрудничеството и 
обединението на ресурси и идеи. Вярваме, че българските НСО чрез своите познания, гъвкавост и 
финансов принос все по-убедително се изявяват като фактор на местното развитие и партньор на 
държавата и бизнес сектора. Програма ПАРТНЬОРИ предоставя финансова помощ, която 
стимулира връзките с другите сектори и използването на местни ресурси. В тази връзка програмата 
има три основни цели:  
 

1. Да финансира проекти от регионално значение, които имат дълготраен ефект и предлагат 
необходими услуги в четирите приоритетни области;  

2. Да подпомогне развитието на финансовата и програмната устойчивост на НСО чрез изграждане 
на подходящи взаимоотношения с държавния сектор и бизнеса; 

3. Да насърчи участието на обществеността и стимулира мобилизирането на ресурси в страната, в 
полза на НСО. 

 
Тези цели намират реализация в основния принцип на програма Партньори - частично финансиране 
на проекти, което да стимулира НСО да търсят допълващите средства, нужни за осъществяването 
им. За програмата най-доброто свидетелство за нуждата от проекта и гаранция за ефективността на 
гражданските организации е спечеленото доверие и привлеченото участие и подкрепа от местната 
общност.  
 
ФПББ ще търси допълнителен ефект от финансиращата програма като обобщава опита от 
междусекторните сътрудничества в нови стратегии за въздействие върху факторите, влияещи на 
благотворителността - качество на НСО, дарителска култура, национална и регионална политика. 
 
През 2000 година ПАРТНЬОРИ обяви два кръга за финансиране на проекти на неправителствени 
организации: през месец юни - за предложения в сферите “Усъвършенстване на мрежите за 
социална закрила” и “Опазване на околната среда” и през месец декември - за предложения в 
сферите “Икономическо развитие” и “Укрепване на демокрацията”. 
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Какво бе свършено през 2000 г.? Стартът на програмата бе бърз и резултатите са видими: 
 

• през март поръчахме проучване на приоритетните за НСО нужди в областите 
“укрепване на демокрацията” и “икономическо развитие” с цел определяне на 
тези теми, които да финансираме във втория кръг. Изпълнител - Политологичен 
център. Проведени бяха 11 срещи, като в дискусиите участваха 135 
представители на НСО; 

Таблица 2. Приоритети в области демокрация и икономическо развитие 
(резултати от проучването на Политологичен център, март 2000 г. 

укрепване на демокрацията икономическо развитие 
Подобряване на гражданския контрол върху 
работата на общинската администрация 

Подкрепа за разработване на регионална 
икономическа стратегия 

Противодействие на корупционни практики Повишаване на информационната осигуреност 
на местните фирми и граждани 

Подобряване предоставянето на услуги на 
гражданите от страна на общината 

Защита на конкуренцията и потребителите  

Застъпничество и кампании Насърчаване развитието на перспспективни за 
региона бизнес сфери 

• април - 6 информационни срещи за областите “социални мрежи” и “опазване на 
околната среда”188 участници, 90 консултирани НСО; 

• 5 юни - 122 организации подадоха кандидатурите си, на обща стойност над 2 
милиона лева; 

• 11 проекта бяха подбрани за финансиране - 5 социални и 6 екологични; 

Таблица 3. Списък на одобрените проекти и НСО 
Сдружение с идеална цел “ Център Мария” 
Горна Оряховица 

“Заедно срещу насилието над жени и техните 
деца” 

Фондация “Сирак”, София 
 

Общински център за защита правата на детето - 
Благоевград 

Асоциация “Детско сърце”, София 
  

Изграждане на служба за социална защита на 
хронично болни деца и семействата им 

Национален център за социална рехабилитация , 
Регионално бюро - Бургас 

Програма за социална интеграция на млади хора 
с увреждания 

Клуб “Отворено общество” - Стара Загора  “Когато до всяко добро същество застане поне 
още едно” 

Младежка екоорганизация “Родопи”, Широка 
лъка 
 

Информационно осигуряване на екотуризма в 
Средни Родопи 

Сдружение с нестопанска цел “Зелени Балкани”, 
Пловдив 

Опазване на Черния лешояд 

Екологично сдружение “Златишка котловина”, 
Пирдоп 

Младежка еко мисия “Ранената природа има 
нужда от нас” 

Обществен център за урбанизъм и околна среда, 
Благоевград 

Маркиране и естетизиране на велосипедна алея 

Фондация “БлуЛинк”, София 
 

Граждански практики за достъп до екологична 
информация 

Народно читалище “Светлина “ гр.Поморие 
 

Изграждане на зелена зона в промишлената част 
на гр. Поморие- квартал “Свети Георги” 
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• обявихме втория кръг за финансиране и през октомври и ноември проведохме 8 
информационни срещи. Участваха 187 организации, около 30 консултирахме 
индивидуално; 

• 8 декември - 65 организации подадоха проекти в областите “демокрация” и 
“икономическо развитие” 

  

• бизнес контакти  

• бизнес кръгла маса “За социалната ангажираност на бизнеса в България” 
ФПББ отбеляза петата си годишнина като събра представители на 14 водещи фирми в 
България, 3 бизнес асоциации и 3 нестопански организации на дискусия за социалната 
отговорност на бизнеса, проблемите на дарителството в България, ролята на организации 
като ФПББ. На срещата представихме и най-важните изводи от проучването на 
благотворителната дейност и нагласи на 300 фирми в България, които послужиха за 
отправна точка на индивидуалните изказвания и дискусията. Сред най-активните фирми 
бяха: British Airways, Unilever Bulgaria, Astra Zeneca, Aventis Pasteur, Xerox Bulgaria, 
Албена Инвест Холдинг, Домейн Бойар.  

Основни изводи от срещата: 
⇒ Българският бизнес създава блага, работни места, плаща данъци. Благотворителната дейност на 

фирмите е естествена част от инвестицията, която те правят в хората и обкръжаващата среда; 
⇒ Присъстващите представиха примери на своя ангажираност по здравни и социални проблеми; 

за защита на децата, инвалидите; за насърчаване на гражданската активност; 
⇒ Партньорството с държавни институции и граждански организации е условие за по-добрия 

успех и ефективност на социалните проекти на фирмите; 
⇒ Държава и общество дължат признание на българския бизнес за социалната му ангажираност; 
⇒ Когато става въпрос за благотворителност и дарения, държавното признание означава закони и 

правни насърчения, които да осигурят дългосрочен и устойчив бизнес интерес; 
⇒ В България нестопанските организации не са се изявили пред бизнес лидерите като стабилен и 

ефективен партньор, който ще скъси пътят до нуждаещите се. А нуждата от подкрепа е явна; 
⇒ В “структурирането” на благотворителността в България съществен принос могат да имат 

подобни дискусии, обществени кампании и ролята на организации като ФПББ. 

• партньорства 

Активността на ФПББ да информира бизнеса за услугите, които ФПББ предоставя 
заинтересуваха през годината British Airways и Албена Инвест Холдинг, които получиха 
помощ при определяне на получателите на коледните си дарения. Постепенно ФПББ по-
убедително ще предоставя на бизнес дарителите: 1) помощ при ориентиране сред 
благотворителните нужди и получатели и 2) помощ при планирането на благотворителна 
дейност за по-продължителен период и за желани от фирмите резултати. 

• членство в бизнес асоциации 

През 2000 г. ФПББ стана член на Американската търговска камара. Камарата предостави 
специални отстъпки за нашата организация, а Институтът за устойчиви общности 
финансира членската такса. 
 

• Фонд “Спешна операция”  
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Фонд “Спешна операция” е дарителска сметка, учредена през 1998г. от КНСБ и ФПББ в 
полза на деца, нуждаещи се от спешна медицинска помощ, чиито 
семейства не могат да покрият медицинските разноски. Фондът 
отпуска парични помощи за закупуване на медикаменти или за 
болнично лечение в страната и чужбина. Въпреки скромните 
размери на даренията, фондът е почти единственото място, където 
такива молби се приемат и разглеждат. Фондът през 2000 година 
разпредели набраните в предишни години средства и организира 
коледна кампания, която набра 865 лева (около 410 щ.д.). Радостното е, че ФПББ успя да 
преброи над 450 дарители, макар тази година сумите на техните дарения да бяха по-малки; 
слабият финансов резултат, обаче, показа нуждата от нови подходи в набирането на 
средства. Първоначално, нашите планове са свързани с развитие на “дарителство по 
ведомост”. 

През 2000 г. 9 деца 
получиха 

финансова помощ 
от фонда, на обща 
стойност 1600 щ.д. 

 

• “дарителство по ведомост” 
 
Методът на дарителството по ведомост дава свобода на всеки работещ по трудов договор 
да определи честотата и размера на своя принос, без да прави значителни 
“пожертвования”. Същността на този дарителски механизъм има две характеристики - 
отчисленията на минимални за индивидуалното възприемане суми и регулярността на 
даренията. В края на ноември 2000 г. ФПББ постигна споразумение с управителите на 
няколко от големите ресурсни и подпомагащи нестопански организации в страната за 
предлагане възможностите на схемата на техните служители. Освен самата ФПББ към 
схемата се включиха: 
Фондация “Ресурсен център на НПО в България” 
Съюз на българските фондации и сдружения 
Фондация “Старт за ефективни граждански алтернативи” 
Фондация “Отворено общество” 
 
До края на годината “дарителите по ведомост” бяха 22. Очакваме през следващата година 
сключване на още договори с НСО. Главната задача ще бъде използване на този пример за 
рекламиране на схемата пред корпоративни служители. На бизнес срещата на 15 ноември, 
ФПББ получи заявки за интерес от страна и на фирми. 
 

• завършек на хуманитарния Антикризисен фонд  
 

През 2000 ФПББ завърши работата по програмите на Антикризисния фонд, започнали през 
1997г. с общ бюджет от 433,000 USD. 2000г. започна с баланс от 13,028 USD, разпределен 
по две програми: Схема “Животоспасяващи ваучери” и Програма “Малки проекти”. 

 

Програма “Болници” 

През 2000г. ФПББ завърши работа по договорите с ІІ градска болница-София (в края на 
проекта бе закупен нов колпоскоп) и Общинска болница-Лом; сключи нов договор с 
Общинска болница-Левски, който също приключи до края на годината. По решение на УС 
резервът на схемата бе дарен на Общинска болница-Сливен за частично финансиране на 
закупуване на 12 канален електрокардиограф. Схемата помогна през годината за лечението 
на 82 души 
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Таблица 4. Антикризисен фонд: баланс на програмите (в USD): 

Програма Програмен 
бюджет 

Разпределени 
1997-99 

Разпределени 
2000 

Баланс 

“Болници” 190,103 181,887 8,216 0

Програма за 
удвояване  

133,957 133,957 0 0

Отворена схема 59,940 59,940 0 0

Малки проекти 32,500 27,915 4,585 0

Административни 
разходи  

16,500 16,273 227 0

Общо 433,000 419,972 13,028 0,00

 

Програма “Малки проекти” 

Програмата цели да насърчи предприемчивостта на НСО в експериментирането и 
набирането на средства. По нея се финансират хуманитарни проекти с бюджет до 2,000 
USD, 50% от които са предоставени от бизнес организации или граждани, а останалите 
50% - от ФПББ. Тази програма и направените препоръки при оценката й през май 1999, 
послужиха за основа при създаването на по-обширната и прецизна програма “Партньори”. 

През 2000 ФПББ получи 13 кандидатури, всички те бяха одобрени, но финансиране успяха 
да привлекат 6 организации. С това приключи фондът от 32,500 щ.д. и общият брой на 
финансираните проекти достигна 43. 
 

 
  Таблица 5. НСО, финансирани по Програма “Малки проекти” 
 

име отпусната сума щ.д.
Фондация "Борба с рака" 995
Център за правата на човека  Карлово 980
Семейство с един родител Пловдив 187
Дружество за подкрепа лишени от свобода 599
Фондация Бъдеще 21 век Пловдив 1,020
ФПББ Детски рай 2000 695
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ІІІ. Информация - изследвания, публикации и поддържане на ФПББ база данни. 
 
Програма “Информация” на ФПББ е целенасочено усилие за събиране и разпространение 
на информация относно развитието на неправителствения сектор, отношенията с другите 
сектори - както в България, така и в чужбина. Програмата подпомага и захранва с 
информация другите две програми на Фондацията. 
 
• Изследване на фирмената благотворителност 
 
През месец септември ФПББ проведе за първи път в България национално проучване на 
дарителската дейност и нагласите за даряване на българския бизнес. Изпълнител бе 
Политологичен център, София.  
Интервюирани бяха представители на 295 фирми. Кой дарява, за какво дарява и защо 
дарява бяха основните въпроси, на които търсихме отговор. 

 
Следват накратко позитивните данни, наречени от нас бели лястовички: 

 60% от бизнеса у нас е ангажиран с благотворителност по един или друг начин. А само 
една четвърт от фирмите, към които са се обръщали с молба за дарение, са отказали да 
дарят.  

 Контактите между дарител и получаващ дарение в повечето случаи се запазват и 
отношенията са добри. Само  4% от дарителите не смятат да даряват отново по 
причина некоректност от страна на получилите дарение.  

 След като вече са извършили дарение, фирмите разбират, че този акт на 
благотворителност им носи ползи, каквито те не са очаквали предварително – 
одобрение на клиентите и одобрение на служителите.  

 Опровергава се тезата, че бизнесмените не дарявали, защото срещали вътрешната 
съпротива на персонала, който се противопоставял на това, че средства се попиляват за 
благотворителност, а не за заплати.  

 Почти всички, които досега са проявявали благотворителност, имат твърдото 
намерение да продължат тази си дейност. 

 
Положителните нагласи, обаче, съвсем не омаловажават изтъкнатите от анкетираните 
бизнесмени проблеми в тази област:  

• Обезпокоително е преимуществото на дарителство, насочено към частни лица, вместо 
към нестопанските организации, които са логичният посредник между тези нуждаещи 
се лица и бизнес средите.  

• Като правило фирмите в България нямат утвърдена политика по отношение на 
благотворителността и не планират ресурси за даряване.  

• Липсата на ефективни и популярни икономически механизми, които да тласкат 
фирмите към благотворителност, говори за твърде лоша държавна политика в тази 
област. Най-утвърденият по света механизъм за повишаване на благотворителността – 
данъчните облекчения, са непознати за 44,7% от фирмите у нас. Още по-
обезпокоително е, че 78,4% от запознатите с механизмите на данъчните облекчения при 
благотворителност заявяват, че нормативната база се нуждае от промяна.  

• Механизмите в областта на благотворителността като цяло не са пазарни. Най-често  
като причина се изтъкват моралните мотиви.  
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• Фирми, които традиционно даряват на дадени институции или лица, едва ли биха се 
съгласили да променят дарителската практика в нечия друга полза, дори и да научат, че 
социалните проблеми на тяхната група са разрешени, и че има други, които много 
повече се нуждаят от подкрепа в дадения момент. 

 
Данните от проучването бяха огласени по време на бизнес срещата на 15 ноември, 
организирана от ФПББ по случай нашата пета годишнина.  На пресконференция през 
декември с участието на политолози и социолози, журналисти и политици, опитахме да 
анализираме информацията от проучването и да потърсим как то се формулира в 
искания за промени и действия. Във ФПББ сме доволни, че събудихме много и различни 
мнения - за разговори, спорове и преговори имаме нова, изборна година. 
 
През 2001 докладът на проучването ще бъде представен и на английски език. 
 
• бюлетин ПАРТНЬОРИ  

През годината издадохме 5 броя на бюлетина, като в края на годината увеличихме обема от 
8 на 12 страници. Последният, шести за годината брой, ще излезе в 16 страници през 
януари 2001.  

Какво разказвахме в “Партньори”? 

• разказвахме за успешни и разнообразни кампании за набиране на средства - 
акцията “Подайте ръка на дете”, отзвукът й при Дружеството за защита правата 
на детето, благотворителните празнични кампании на “Партньори за местно 
развитие” Девин, детските акции в Стара Загора, събирането на пари за строеж 
на детски дом в Чехия, собствените акции на ФПББ “Детски рай” и др. - все с 
цел да предизвикаме въображението на читателите и желанието и те да опитат; 

• осигурихме финансово-правни консултации по конкретни счетоводни въпроси, 
третиране на дарения, извършване на стопанска дейност, социални и здравни 
осигуровки, съставяне на бюджет, новото НСО законодателство; 

• представихме непознати или много нови за България дарителски модели и 
техники - какво означава социално отговорен бизнес, как фирмата насърчава 
дарителските жестове на служителите си, какво е социално инвестиране, кои 
програми подпомагат социалните предприемачи, какви финансови схеми 
въвеждат най-бедните страни в света в борбата си с бедността и др.; 

• с гостите на клуб “Партньори” разговаряхме за: гражданите и корупцията, 
законите и участието на НСО, медиите и НСО, дарителите и НСО; 

• позволихме си и малка автореклама: обявявахме възможностите на 
обучителната ни програма и за финансиране на НСО проекти, обявявахме 
финансираните проекти. 

Бюлетинът използва публикации от изданията на КАФ Великобритания и КАФ Русия, за 
които много благодарим!  

Отчитаме като добър белег многото писма и желания за получаване на бюлетина, за 2001 г. 
си поставяме високи цели за неговото съдържание, оформление и разпространение! 
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• ФПББ база данни  

С помощта на финансиране от Фондация “Отворено общество” бе разработена рамката на 
ФПББ база данни. Продуктът е под Access и постоянно ще бъде попълван и обновяван. 
Най-добре през годината “тръгна” частта с данни за НСО и финансиращите ни програми.  

Информацията вече послужи и на други организации, които я поискаха - Център “НПО 
срещу бедността” и MSI. 

 
• нови издания  на ФПББ 

През октомври завърши няколкомесечната работа по второто, актуализирано издание на 
Нестопанския сектор в България, доклад за състоянието на сектора в България, от 
международната серия на подобни публикации на КАФ Великобритания. Работата бе 
възложена на Росица Кабзева, Политологичен център (благодарим за доброволното 
сътрудничество за актуализирането на политико-икономическия обзор!) и Людмила 
Атанасова, Фондация СЕГА - подготвила актуализацията на частта за състоянието на 
нестопанския сектор. Резултатът е изключително ценен заради събирането на едно място 
на данните от проучвания и анализи на сектора в повече от 10 доклада и представлява най-
последната снимка (септември 2000) на динамично развиващия се сектор на НСО в 
България. 

Докладът се разпространява на английски език, за български организации са предвидени 
отстъпки от пазарната английска цена. 

 

По случай навършването на пет години от своето създаване, през ноември ФПББ издаде 
празнична брошура, на български и английски език, която разказва за нашите ценности и 
мисия, както и за най-големите, според нас, успехи през годините - заедно с българските 
дарители, за българските благотворителни каузи и организации. 
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ЧАСТ Б - ИНСТИТУЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

 

Организационна оценка и план за организационни подобрения 

През март започна процес на институционална оценка, който беше подпомогнат от 
Института за устойчиви общности в рамките на програмата за укрепване на 
организационния капацитет на подпомагащите организации на Програма “Демократична 
мрежа”. С помощта на специално изработена матрица и консултант (Мариана Милошева) 
екипът на ФПББ разгледа и оцени различните области и ресурси на организацията и 
степента на развитието им. Приоритетните за развитие области бяха консултирани с 
учредителите и новоизбрания управителен съвет. Институтът за устойчиви общности 
подкрепи частично плана за организационно укрепване, който бе продуктът на 
организационната оценка. 

Финансовата част на тази подкрепа включи: финансирането на две работни срещи на 
управителния съвет и екипа на ФПББ (едната бе проведена през юли), годишната членска 
такса в Американската търговска камара, подпомагане създаването на Бизнес 
консултативен съвет на Фондацията и консултанти (медиен консултант и консултант за 
връзки с бизнес сектора започнаха работа в подкрепа на екипа). 

Нефинансовата част от подкрепата включва индивидуализирано обучение на екипа според 
заявените нужди и подготовка и извършване на международен одит. 

Извършването на оценката и подготовката на плана за институционално укрепване, както и 
осигуреното финансиране, оценяваме като изключително полезно за структурирането на 
тези дейности, които по правило остават в сянката на програмната работа, но са важни за 
жизнеността на организацията. През април 2001 предстои нова оценка по същата 
методология, което ще позволи сравнение и отчитане на развитието. 

 

Екип на ФПББ -  обучение и развитие 

През годината екипът на ФПББ се увеличи с координатор и асистент по програма 
“Партньори”, нов счетоводител и програмен директор с акцент върху бизнес 
партньорствата и услугите за дарители. Това обновление бе съпроводено от богато и 
разнообразно обучение: 

• методи на институционална оценка, Бистрица, март 2000 - ЕБ* , РЖ 

• обучение за финансистите на подпомагащите организации, април 2000 - ЗД, РЖ 

• нестопанско право в ЦИЕ, Бистрица, май 2000 - ЕБ 

• обмяна на опит между финансиращите организации на Програма “Демократична 
мрежа”, Русе, юни 2000 - ЕБ, РЖ 

• набиране на средства, Москва, септември 2000 - РЖ, ПЦ 

• мониторинг на НСО и НСО програми, септември 2000 - ПЦ, РЖ 

• устойчивост на НСО в Централна и източна Европа, Будапеща, Унгария, септември 
2000 - ЕБ 

                                                           
* Легенда: ЕБ - Елица Баракова, ПЦ - Пенка Цветкова, РЖ - Руслан Жечков, ПП - Пламен Пейков, 
КЦ - Калин Цеков, ЗД - Зоя Димитрова 
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• похвати и схеми на финансиращи програми, Краков-Полша, октомври - ЕБ, РЖ 

• обмяна на опит с КАФ Русия, Москва, септември 2000 - РЖ, ПЦ 

• новото нестопанско законодателство, ноември, София - КЦ 

• обучения в КАФ Великобритания (включително: маркетинг, финанси, медии, Интернет, 
бази-данни, предотвратяване на пране на пари и др.), Кент и Лондон, феврурари, юни, 
юли, ноември 2000 - ЕБ, ПП, ПЦ 

През изминалата година в офиса на четвъртия етаж на Веслец 4 работиха  
Таблица 6. Екип на ФПББ: 

Елица Динева Изпълнителен директор 

Валентина Цолова, от март - Зоя Димитрова Счетоводител (на половин работен ден) 

Пенка Цветкова Координатор “Информация” 

Александра Калудова,  
от юли Пламен Пейков 

Координатор “Дарителски програми” 
Програмен директор 

Руслан Жечков Координатор Програма “Партньори” 

Калин Цеков (на половин работен ден) Координатор “Финансови и правни услуги”  

Мария Янкова (на половин работен ден) Технически сътрудник  

 

Медийни изяви 

През годината ФПББ имаше по-добро медийно представяне, в сравнение с миналата 
година. Основният извод е, че по-лесно намираме място в програмите на електронните 
медии и почти никакво в централния печат. Ето някои от по-важните прояви: 

• оповестяване на първи кръг на Програма “Партньори”- пресконференция в София, 
участие в телевизионни и радио програми в Благоевград, Бургас, Габрово, публикации в 
местния печат; 

• представяне на данните от проучването на 300 фирми - широко представяне в сутрешен 
блок на БНР, сутрешен блок на БНТ, специално предаване за ФПББ и дарителството по 
БНТ, “Пари за…”; 

• оповестяване на втори кръг на Програма “Партньори”- пресконференция в София, 
участие в телевизионни и радио програми в Стара Загора, Бургас, Велико Търново, 
Враца, публикации в местния печат 

• отразяване на петата годишнина на ФПББ и бизнес срещата - сутрешен блок на БНР, 
сутрешен блок на БНТ, телевизия “Седем дни”, Дарик радио; 

• отразяване на участието на ФПББ на изложение “Детски рай” и каузата за набиране 
средства за лечение на деца - сутрешен блок на БНТ, телевизия “Евроком”, в. Сега; 

С помощта на консултант, в края на годината ФПББ започна целенасочено информиране 
на подбрани журналисти с цел по-добър достъп до медийни изяви в бъдеще. 
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ЧАСТ В - ЗАКЛЮЧЕНИЕ И БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ 

 

През първата година от 3 годишния план (2000-2002) ФПББ си постави няколко важни и 
прости цели, които разграничаваха периода на работа предимно по хуманитарни програми 
от началото на възприемането ни като КАФ организация, със своя, специфична дейност. 
През изминалата година прецизирахме услугите си към НСО и сега предоставяме кръг от 
услуги с добро разнообразие - консултации, обучение и публикации по финансови и 
правни въпроси, финансиране на проекти, участие в Благотворителната депозитна схема. В 
отношенията си към другите два сектора фондацията беше с по-скромни амбиции, в 
сферата на проучването и опознаването. Организирахме изследване на благотворителната 
дейност на 300 фирми, а след повече от 30 срещи и една дискусия, контактите ни с бизнес 
лидерите са вече по-активни. По-ясни са и очертанията на дарителство-по-ведомост като 
важен проект на следващите години. Финансирането на фондация Мот и от Програма 
“Демократична мрежа” освен осигуряване на оперативната и програмната ни работа, дават 
възможност за организационно укрепване, обучение и участие на международни прояви. 

В светлината на тези постижения през следващата година акцентите на работата ще 
бъдат: 

1.  Разширяване на финансовите и правни услуги с темата набиране на средства; 
2.  Участие в партньорски дейности с бизнес-лидерите; 
3.  Лобиране на промени в законодателството, касаещи дарителството на хора по трудов 

договор; 
4.  Рекламиране на дарителството по ведомост след фирми и организации; 
5.  Успешна работа “на терен” - излизане извън София за регионална работа; 
6.  Организационни подобрения, свързани с разширяването на работата ни. 

 

Подкрепящи организации: 
 
• Институт за устойчиви общности, Програма “Демократична мрежа” на 
Американската агенция за международно развитие (програма “Партньори” и 
институционална подкрепа) 

• Charles Stewart Mott Foundation (изследване и насърчаване на фирмената 
благотворителност, въвеждане на “дарителство по ведомост”) 

• Charities Aid Foundation 
• Фондация “Отворено общество” (изследване на опита на CAF организациите по 
света и устойчиви модели за привличане на средства за българските НСО- завършване 
на проект от 1999) 
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Управителен съвет 
 
Председател: 
Майкъл Брофи (председател), изпълнителен директор на Charities Aid Foundation и член 
на УС на много  британски и други фондации. 

Членове: 
Антонина Стояновска, изпълнителен директор на Фондация за развитие на 
предприемачеството. 

Лидия Шулева, изпълнителен директор на Албена Инвест Холдинг. 

Катя Лещанска, журналист, Българско национално радио, Програма “Хоризонт”. 

Николай Младенов, изпълнителен директор на Европейски институт, София. 

Рада Маркова,  главен секретар на НДФ “13 века България”  

Стоян Александров, председател на Съюза на българските фондации и сдружения  
 
 
До 5 април, в управителния съвет бяха: 
 

Андрей Пръмов, изпълнителен директор на ФБК “Адлон Дисконт”. 

Валентин Митев, изпълнителен директор на ФРГО, представител на СБФС. 

Васил Велев, изпълнителен директор на фондация “Еврика”, председател на УС на 
инвестиционна компания IFI, преподавател в УНСС в София. 

Димитър Луджев, депутат, бивш член на Управителния съвет на фондация “Отворено 
общество”. 

Иван Станчов, екс-посланик на България във Великобритания, председател на фондация 
“Карин дом”, общественик с многобройни участия в благатворителни инициативи. 

Михаил Тачев, главен секретар на Международна фондация “Св. св. Кирил и Методий”, 
член на УС на ФРГО, член на ИБ на СБФС.  
 
 
КОНТРОЛЕН СЪВЕТ: 
Атанас Гочев, преподавател в Университета за национално и световно стопанство в 
София, член и консултан на много неправителствени организации; 
Ина Лулчева, адвокат и член на “Български адвокати за  правата на човека”; 
Лидия Милева, главен счетоводител  в Център за изследване на  демокрацията. 
 

 

Координати за контакт: 

Фондация “Помощ за благотворителността в България” (ФПББ) 
ул. Веслец 4, вх.А, 4ти етаж, София 1000 
тел./факс 981 1901, 987 1574, 989 40 82 
ел. поща: bcaf@intech.bg 
Интернет страница: www.CAFonline.org/bcaf/ 


