Доклад
за дейността
на фондация “Помощ за благотворителността в България”
за периода 16 ноември 1995 - 31 декември 1996 год.

Институционално развитие и укрепване.
Учредяване и регистрация.
На 16 ноември 1995 год. г-н Майкъл Брофи и представители на Съюза на българските фондации
и фондациите “Еврика” “Отворено общество” и “Св. св. Кирил и Методий” подписаха
учредителните документи, приеха устав на фондация “Помощ за благотворителността в
България” и избраха в непълен състав Управителен съвет и председател на УС на
фондацията. За стартиране дейността на новоучредената фондация от учредителите бяха
предоставени дарения на обща сума от 500 хиляди лева. Фондация “Чаритиз Ейд” Великобритания предостави нецелево дарение на стойност 5 хиляди британски лири.
Фондацията бе регистрирана на 25 януари 1996 год.
На 14 февруари 1996 год. се състоя заседание на Съвета на учредителите, на което съгласно
изискванията на Устава за представителство се попълни състава на първия Управителен съвет,
в който влязоха следните личности:
1. Андрей Делчев - Министерски съвет.
2. Андрей Пръмов - финансови среди
3. Валентин Митев - Съюз на българските фондации и сдружения.
4. Васил Велев - фондация “Еврика” - председател на УС на ФПББ.
5. Димитър Луджев - фондация “Отворено общество”
6. Любомир Тодорв - Министерство на финансите.
7. Майкъл Брофи - фондация “Чаритиз Ейд” - Великобритания
8. Милети Младенов - БНБ
9. Михаил Тачев - МФ “Св. св. Кирил и Методий”
На 18 март 1996 год. се състоя първото заседание на Управителния съвет, на което се избра
Изпълнителен директор на фондацията, приеха се основни документи и се разискваха важни
въпроси касаещи бъдещата дейност на фондацията през първата година от нейното
съществуване.
Бе дадена пресконференция, на която се представи фондацията, посочиха се целите и
приоритетите, които ще водят ръководните й органи при формиране политиката и дейността на
фондацията през първата година от нейното съществуване.
Стратегически план, Бюджет и Оперативен план за 1996 год.
На заседание на УС на 18 март 1996 год. бяха приети Стратегически петгодишен план на
фондацията и бюджет за текущата 1996 год. Оперативният план бе приет по принцип, а
фактическото му приемане стана в оперативен ред след изготвяне на оперативен план с
подкрепата на г-н Майкъл Брофи и експертното съдействие на фондация “Чаритиз Ейд” в
лицето на Морис Кронли, през месец август.
Офис.
През първите месеци от своето съществуване - 16 ноември 1995 г. - средата на май 1996 г.
фондация “Помощ за благотворителността в България” разполагаше с бюро под наем. ФПББ бе
приютена от фондация Развитие на гражданското общество, чийто изпълнителен директор бе
основен вдъхновител на идеята за нейното създаване. Разрастването на дейността и на двете
организации направи трудно и обременяващо едно по-нататъшното съжителство.
Разрастването на щатния състав на ФПББ, разгръщането сферата на дейности, натрупването
на книжнина изискваше независимо офис простанство.

На този етап това се оказа задача извън бюджетните възможности на новата организация. Бяха
потърсени възможности за временно ползване на офис съвместно с друга НСО срещу
минимално заплащане.
Въпросът с офиса намери своето частично и временно решение на заседание на УС на 10 май
1996 год. Съгласно решение на УС ФПББ се премести в офиса на СБФС на “Оборище” 44. За
ползването на офис пространство от 6 кв.м. площ - две работни места бе подписан договор за
наем на обща стойност 200 000 лв. за целия период от 01.06.1996 - 31.12.1996 год. в която сума
влизаха и всички останали разходи - ток, отопление, вода, телефон. Съгласно споразумение
копирната техника се ползва за текущи административни нужди. При необходимост от
размножаване на големи количества материали по проекти и др. подобни ФПББ ползва външни
услуги срещу заплащане.
Набиране на средства.
Освен проекта одобрен от ФРГО, чиято основна цел е създаване на ФПББ, самата ФПББ има
одобрени нови пет проекта за периода от своята регистрация до ноември 1996 год.
Съгласно експертната оценка за проекта на ФПББ по програмата ФАР-микропроекти, той е
поставен на трето място от всички спечелили финансиране проекти.
Добро начало е фактът, че 47 хиляди лв. от набраните целеви дарения са дарение, направено
от български гражданин, което е обнадеждаващо за започване на активна работа за разкриване
на благотворителни сметки на граждани през 1997 год.
Офис оборудване и обзавеждане.
Техническото оборудване на фондацията се оказа много по-бавно разрешим въпрос от този за
офиса. Липсата на собствена техника водеше до неефикасно уплътняване на работното време,
до необходимост да се остава в офиса късно вечер, след работното време на служителите на
СБФС, което бе единствения начин да се ползва необходимата техника. Това водеше до
натрупване на умора у персонала.
Благодарение помощта на фондация “Отворено общество” и “Чаритиз Ейд” през месец юли
ФПББ се сдоби с два компютъра, CD - ROM устройство, принтер, факс апарат, лап-топ.
Със средства, отпуснати от ФРГО по проект са закупени мебели за обзавеждане на четири
работни места за фондацията.
Персонал.
Пред вид одобреното щатно разписание за първата година от съществуването на фондацията
бяха назначени служители в състав: изпълнителен директор - Таня Петрова, програмен
директор - Георги Павлов - на половин щат, счетоводител - Диана Анастасова - на половин щат
и програмен координатор - Елица Динева, съчетаващ и длъжностите секретар и касиер на
фондацията.
Поради липса на работно пространство счетоводната дейност се води извън офиса на
фондацията, което е нежелателно да продължи следващата финансова година пред вид
разширяващата се дейност на фондацията и потребност от по-чести консултации на
счетоводителя по различните проекти.
През 1996 год се проведе обучение на персонала на фондацията по програма организирана от
фондация “Чаритиз Ейд”. Обучението се проведе във Великобритания - Лондон и Кент, където
са разположени офисите на фондация “Чаритиз Ейд”. Служителите на ФПББ бяха обучени в
основни знания и умения, необходими за развиване на дейности и услуги за нестопанските
организации, аналогични на тези, които фондация “Чаритиз Ейд” предлага на нестопанския
сектор във Великобритания. Обучени бяха изпълнителния директор -10.01. - 11.02.1996 год. и
07.07 - 04.08.1996 год., програмния директор - 02.12.-14.12.1996 год., програмния координатор 06.05. - 21.05.1996 год. Обучението бе финансирано от Британския ноу хау фонд.
През посочения период фондация “Помощ за благотворителността в България” извърши
следните дейности по основните четири програми, залегнали в стратегическия и оперативен
план на фондацията:

I. Програма “Управление на ресурси”
1. Колективна инвестиционна схема.
През изминалата 1996 год. бяха направени опити за определяне на финансова институция, с
която да се разработи схема за управление на средства на нестопанските организации.
Бяха проведени пет семинара - два в гр. София и три в страната - Плевен, Бургас и Пловдив, на
които бе представена концепцията за Колективна инведсиционна схема /КИС/ и се изследва
отношението на благотворителните организации към КИС.
Бяха проведени индивидуални срещи с по-големи организации в София с цел по-подробно
разясняване предимствата на КИС и облагите за организациите от едно участие в КИС.
По поръчка на CAF - UK е направен анализ от KPMG на различни видове финансови схеми за
управление на благотворителни средства.
II. Програма за дарители.
1 и 2. Развитие на отношения с британски и американски компании в България.
Бяха проведени срещи с британски компании, клиенти на фондация “Чаритиз Ейд” и имащи
дейност в България.
Създадена е база данни със следните параметри: адрес, лице за контакт, сфера на дейност,
потребности и интереси, спонсорство, дарения, влияние на икономическата обстановка в
страната върху дейността на компанията.
Бе проучена възможността за съвместни бъдещи проекти и бе получено уверение за участие в
бъдещи проекти от общ интерес за страните.
Положителен резултат от проведените срещи е, че представителите на компаниите са
запознати с възможностите да даряват по дарителските схеми, договорени с фондация “Чаритиз
Ейд”. На този етап имаме моралната подкрепа на тези компании, между които такива като
KPMG, Price Waterhouse, Glaxo Wellcomе. Имаме изявена готовност за участие в мероприятия на
ФПББ.
От направените срещи стана ясно, че компаниите нямат средства, предвидени за чисти
дарения. Средствата, които се предоставят за благотворителни цели и за спонсорство на
обществени прояви са от фонд “Реклама” или “Други”. Те са твърде незначителни пред вид
потребностите на благотворителните организцаии от средства и финансова подкрепа. Не
отговарят на политиката на ФПББ да се правят дарения с данъчни облекчения.
Бе отправено предложение до медиите за публикуване на интервюта с представители на
британски компании за запознаване обществеността с провежданата от тях социална политика.
Предложението бе изтълкувано като опит за скрита реклама.
За преодоляване на този проблем бе договорено с асоциация “Критерии” през следващата 1997
год. да се разработи съвместен проект с цел регулярно, позитивно и пълно информиране на
обществеността за социалната дейност на чужди и български компании в България.

3. Среща на български и чужди бизнесмени в София.
Организацията и провеждането на срещата бе отложино нееднократно от PWBLF, като
последната дата от която оттеглиха своето участие като инициатори и организатори бе 19 март
1997 год.
Няма осигурено финансиране на проекта.
4. Българите във Великобритания.
Във връзка с изпълнението на проекта (сщ. проект2 и3) бе направено запитване до Данъчните
власти във Великобритания дали при изтичане на дарения извън страната, дареният губи
правото си да получи платените по това дарение данъци.
Бе потърсена подкрепата на българския посланик в Лондон, г-н Тафров с цел мероприятието да
се организира под неговия патронаж.
Сериозни затруднения срещнахме при издирване на адреси за контакт на българи, живеещи и
работещи във Великобритания.
Предвидено бе срещата да се състои след аналогична среща в Лондон за Индия, чийто модел
да бъде следван от срещата за България. Индийската среща не се състоя, което отложи и
българската.

5. Благотворителен бал.
Не бе осигурено финансиране на мероприятието. ФРГО и фондация “Отворено общество”
обещаха средства за организацията на бала. Поради напредване на времето без основните
въпроси за финансирането и патронажа да са намерили своето решение, мероприятието бе
отложено за 14 февруари - денят на св. Валентин. Събитията от 10 януари направиха тази дата
невъзможна. Друга добра дата е 20 април, в който ден си дават среща католическият Великден
и православният Цветница.
6. Партньорство с местните власти.
По проекта няма осигурено финансиране.
Бяха проведени разговори с АСТАF - организация с опит в изграждане на отношения с местните
власти и с познания за България. Отговорът за участие в съвместен проект бе отрицателен.
Проведени са разговори с експерти от CAF по микро- и макро-проекти на програмата ФАР с цел
изчистване целите и структурата на проекта за постигане максимален ефект при изпълнението
му.
На този етап сме в процес на търсене на партньор, за предпочитане от UK, тъй като можем да
разчитаме на помощ от нашите колеги от CAF.
Данъчна среда.
1. Посещение на трима държавни служители.
Едноседмично посещение на представители на правителството във Великобритания с цел:
1. Запознаване с благотворитения сектор във Великобритания, неговата структура, мисия, място
в обществото и дейности.
2. Запознаване с ролята на Правителството за подпомагане развитието на благотворителния
сектор. Ползата, която правителството има от съществуването на устойчив и перспективен
благотворителен сектор в страната.
3. Запознаване с ролята на Благотворителната комисия, като посредник или “мост” между
Правителство и благотворителен сектор. Структура, организация и дейност на
Благотворителната комисия.
4. Запознаване с ролята на Парламента и парламентарната комисия по неправителствените
организации за подобряване правната и данъчна среда на работа на благотворителните
организации.
Посещението на г-дата Андрей Делчев и Любомир Тодоров се проведе от 04.02 до 11.02. 1996
год.
Програмата по посещението бе организирана и осъществена с помощта на фондация “Чаритиз
Ейд”-Великобритания.
Разходите по посещението на държавните служители и председателя на фондация “Помощ за
благотворителността в България” бяха поети от Британския ноу хау фонд.
В резултат от посещението От г-дата Андрей Делчев и Любомир Тодоров бе изпратено писмо до
г-н Питър Хардман, представител на Британския Ноу-хау Фонд за България, в чийто текст се
изразява интерес към създаване на аналогична Благотворителна комисия у нас. Във свое второ
писмо до г-н Питър Хардман г-н Андрей Делчев подчерта потребността и стъпките за
получаване на ноу-хау от Великобритания при създаването на такава комисия.
По същото време се проведоха редица консултации и срещи между представители на фондация
“Чаритиз Ейд” - Великобритания, Благотворителната комисия и Британския Ноу-хау Фонд с цел
проучване на възможности за финансиране на проект за създаване на Благотворителна комисия
в България. Този проект ще бъде придвижван и за в бъдеще с подкрепата и съдействието на г-н
А. Делчев, началник отдел “Правен” към Министерски съвет.
2. Комисия за благотворителните организации.
Проектът е договорен с Британския ноу хау фонд. CAF- UK е пред получаване на финансиране
на проекта. ФПББ ще асистира на CAF- UK при изпълнението му.

3. Конференция на ФПББ.
На 04.07.1996 год. в НДК, гр. София бе проведена конференция на тема “Фондация “Помощ за
благотворителността в България” и българският благотворителен сектор.
Конференцията премина по приложената към доклада програма и участници.
Бяха поканени представители от държавния, бизнес, нестопаски сектори на обществото и
медиите.
На поканени и присъствували бяха разпратени пакети с информация за фондация “Помощ за
благотворителността в България”, както и текста на лекциите, изнесени на конференцията.
Пакет от материалитебе разпратен на членовете на УС своевременно.
4 и 5. Карта на приходите на средства и карта на проблемните области.
От CAF - UK бе финансирано издаването на книга за нестопанския сектор в България.
Книгата обединява двата проекта в един. Договорено е с фондация “Отворено общество” да
финансира увеличаването на тиража с 500 броя от книгата, които да бъдат разпространени чрез
клубовете на “Отворено общество” в страната.
Екип от експерти, запознати с проблемите на нестопанския сектор в България в продължение на
два месеца актуализираха информацията за състоянието на сектора днес.
Събраните материали и анализи бяха обработени от ръководителя на екипа и автор на книгата Ст. Николов. Очакваме експертна оценка на трима експерти и придвижване на проекта.
3. Семинари за набиране на средства.
През месец септември ФПББ проведе 4 семинара (София, Плевен,Бургас, Пловдив) с три
основни цели:
1. Представяне дейността на ФПББ пред широката публика на благотворителните организации
от страната.
2. Набиране на средства от американски източници на финансиране (фондации, компании,
граждани).
3. Представяне на КИС и други схеми за управление на финансови ресурси.
Семинарите преминаха при интерес по.голям от очаквания и при предвидени 120 участници,
семинарите бяха проведени пред 180 организации. По искане на клуб “Отворено общество” Сливен, ФПББ проведе допълнител семинар в Сливен пред 30 организации от Сливен и
региона.
Разходите по организацията и провеждането насеминара бяха поети от клуб “Отворено
общество”.
Участниците от всички семинари попълниха анкета, чиито резултати бяха представени на
членовете на УС на заседанието на УС на 27.10.1996 год.
V. Връзки с обществеността и печатни материали.
Учредяването на ФПББ, както и посещението на държавните служители и изпълнителния
директор на ФПББ бяха отразени в изданието на CAF-UK, сп. “Благотворителност”.
След първото заседание на УС на ФПББ на 18 март бе дадена пресконференция в Агенция
“Балкан” с цел огласяване мисията и идеалните цели на новосъздадената фондация. На
пресконференцията г-н Майкъл Брофи, член на УС на ФПББ подчерта уникалността на услугите,
които ФПББ ще предлага на благотворителните организации в България. Събитието бе
отразено във в. “Континент”.
На конференцията на ФПББ на 04.07.1996 год. бяха поканени журналисти да отразят събитието.
Конференцията намери отражение в новините на канал 1 на БНТ.
Семинарите, проведени в София и провинцията бяха широко отразени в средствата за масова
информация в това число местни ТВ канали, за които бяха взети интервюта от гостите от CAF -

Америка. След приключване на цикъла семинари бе излъчено интервю по програма “Хоризонт”
на БНР.
В изданията на нестопанския сектор (ФРГО, СБФС и фондация “Отворено общество”) излязоха
редица публикации, разкриващи целите, дейността и проведените мероприятия на ФПББ.
Бе подготвена и отпечатана дипляна за КИС на ФПББ.
Бе отпечатана папка за пакет презентационни материали на ФПББ с цел лесна и евтина
подмяна на информацията в пакета пред вид твърде ранния етап от съществуването на ФПББ.
Подготвена и в процес на отпечатване е брошура на ФПББ, чиято корица и вътрешен дизайн
бяха представени за одобрение от УС на ФПББ на заседанието от 27.10.1997 год.
За периода от едногодишното си съществуване ФПББ създаде контакти и поддържници на
благотворителната идея сред български и чужди представители на държавния, нестопанския и
бизнес сектори. По- трудни за привличане остават журналистите, но това е проблем не само на
ФПББ.
Доклада изготвил:
Таня Петрова
/изпълнителен директор/

