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Кои сме ние 
 
Фондация “Помощ за благотворителността в България” (ФПББ) е учредена през 
ноември 1995 г. от водещи български фондации: “Еврика”, “Отворено общество”, 
“Св. св. Кирил и Методий” и Съюза на българските фондации и сдружения 
(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. 
 

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. 

 

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.  
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Каква бе за нас 2001 година 
 
Изминалата година бе динамична, емоционална и често непредвидима.  
 
Проведохме 3 нови конкурсни кръга от финансиращата ни програма “Партньори”, 
финансирахме и работихме с общо 59 организации. Направихме над 20 срещи в 
градове в цялата страна. Обучението по финансово управление за НСО вече 
достига и до организации извън София. Консултирахме и обучихме по правни и 
счетоводни въпроси над 100 представители на НСО. Застъпвахме се за промяна в 
данъчното законодателство и успяхме да постигнем по-големи облекчения за 
дарителите. Постигнахме ключов напредък с дарителството по ведомост – 89 
души от стопански и нестопански организации станаха дарители. Засилихме 
контактите и връзките си с бизнес сектора.  
 
През юни се преместихме в нов офис, направихме значителни технически 
подобрения на компютърната мрежа, а през септември офисът ни бе разбит и 
цялата ни техника бе ограбена. Това бе може би едно от най-тежките изпитания 
за нас, имайки предвид както липсата на техниката, така и още по-тежката загуба 
на информация. Това причини неизбежно забавяне на работата и трябва да 
отбележим, че превъзмогването на този проблем в най-кратки срокове стана 
възможно благодарение на усилията на целия екип, макар и в намален състав. 
Тук е мястото и да благодарим на CAF (UK) и ИУО, които ни подкрепиха 
финансово, за да възстановим липсващата техника – една наистина навременна и 
безценна подкрепа. 
 
В екипа ни настъпиха някои промени  - приехме Людмила Атанасова и Марина 
Токушева за програмни координатори, а Руслан Жечков замина на работа в 
Будапеща, Унгария, където работи по екологична програма за България и 
Румъния. Яна Рупева стана наш технически секретар. Старият ни счетоводител 
Зоя Димитрова ни напусна, но намерихме нов – Камен Георгиев. 
 
Изпълнителният ни директор Елица Баракова роди син Петър, а докато тя се 
радваше на майчинството, Пенка Цветкова пое задачата на временно изпълняващ 
длъжността. 
 
Случиха се промени и с някои членове на Управителния съвет. След 
парламентарните избори през м. юли Николай Младенов бе избран за член на 
новия парламент, а Лидия Шулева - за вицепремиер и министър на труда и 
социалната политика.  
 
Успяхме ли напълно? Не, но сме уверени, че успехите са повече от неуспехите. 
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Програми 
 

Стратегически цели от 3 годишния план на ФПББ 
 
ФПББ работи: 
1. Да допринесе за укрепването на капацитета и финансовата стабилност на 
българските НСО. 

2. Да осигури значителна финансова подкрепа за български благотворителни 
каузи чрез своите програми за финансиране на НСО. 

3. Да подпомага увеличаването на участието на бизнеса в благотворителни 
инициативи и повишаването на ефективността му. 

4. Да информира държавния и бизнес сектора и обществеността за дейностите и 
нуждите на НСО и да работи за подобряване на средата за НСО и техните 
дарители. 

 
 
Задачите, които си поставихме за 2001 г. 

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

трудов договор; 
• Рекламиране на дарителството по ведомост след фирми и организации; 
• Успешна работа “на терен” - излизане извън София за регионална работа; 
• Организационни подобрения, свързани с разширяването на работата ни. 
 
 
Работата през изминалата 2001 г. се осъществяваше в полето на четири основни 
програми: 
 
І. Финансова и правна информация - финансово-правни консултации и 
обучение на нестопански организации и благотворителна депозитна схема, 
застъпничество за промени в законодателството. 
 
ІІ. Подкрепа на НСО-  управление на програми за финансиране  и обучение на 
нестопански организации и за развитие на междусекторни отношения. 
 
ІІІ. Насърчаване на фирмената благотворителност – партньорство с бизнес 
асоциации и бизнес лидери, развитие на дарителството по ведомост, обучения и 
срещи с фирми и корпорации. 
 
ІV. Връзки с обществеността и партньорства – информиране на настоящи и 
потенциални партньори, сътрудничество, изследвания, публикации и поддържане 
на база данни. 
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Финансова и правна информация 
 
Координатор: Калин Цеков 
 
Целта на програмата е предоставяне на надеждна и навременна информация и 
консултации на НСО по финансови и правни въпроси, касаещи функционирането 
на организацията, връзката й с дарители и финансиращи институции, 
финансовото планиране и отчетност.  
 
Подцели  

• Да утвърдим предлагането на информационните продукти: рубрика в 
бюлетин “Партньори”, индивидуални консултации, курсове и 
специализирани семинари. 

• Да активизираме участието си в секторни експертни групи в областта на 
данъчната реформа с акцент върху предложения, които биха помогнали на 
развитието на идеята за дарителство по ведомост и цялостната данъчна 
среда за НСО. 

• Да разработим специални дейности, които ще помогнат информирането на 
нестопански организации и други заинтересовани относно новото НСО 
законодателство. 

 
Основните дейности, извършвани през годината, бяха: индивидуални 
консултации и специализирани обучения, застъпничество. 
 
Финансирането на програмата е осигурено от фондация “Чарлз Стюърт Мот” и 
Канадския фонд за местни инициативи. 
 

1. Обучения за НСО  (платени) 
 

• Счетоводство и счетоводен контрол  
Проведохме два семинара по счетоводство. В първия - на 9 януари - се включиха 
представители на 22 НСО, които заплатиха по 39 лв. на човек, общо 858 лв. 
Допълнително, без да заплащат такса, участваха и 11 от финансираните от нас 
организации. Вторият семинар бе на 13 декември и в него участваха 36 души, 
които заплатиха по 46 лв. такса-участие, общо 1656 лв. 
 
• Програма “Финансов мениджмънт” 
През м. март ФПББ получи 5740 щ.д. от Канадския фонд за местни инициативи за 
провеждане на 7 семинара – обучения по финансов мениджмънт в страната. 
Срокът за изпълнение на проекта бе до края на месец юли. Бяха организирани и 
проведени 7 тридневни семинара Пловдив, Плевен, Варна, Стара Загора, Видин, 
Бургас и Велико Търново. Проектът покри разходите за хонорари, материали и за 
издаването на книжка по финансов мениджмънт. Поради икономии на средства в 
края на м. юли поискахме продължение срока на проекта. Получихме одобрение 
през септември и организирахме още две обучения. Те бяха проведени през 
октомври в Хасково и Благоевград. Така изпълнението на проекта завърши с 
организирането на 9 обучителни семинара. Общият брой на участниците възлиза 
на 136 души, като на практика географски бе покрита цялата страна. Приходите 
на ФПББ от такса участие възлизат на над 2500 лева.   
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Книжката по финансов мениджмънт, издадена в тираж 500, получиха всички 
участниците в обученията. Извън тях тя беше разпространявана на цена 5 лева. 
Към настоящия момент това първо издание е почти изчерпано.  
Отчетът към Канадския фонд бе подаден през ноември и одобрен.  
ФПББ обмисля продължаване на този успешен начин на предоставяне на услуги 
срещу заплащане и през следващата година.  
 
 

2. Индивидуални консултации (безплатни) 

През цялата година предоставяхме безплатно на представители на нестопански 
организации - след предварително записан час за консултации - съвети и 
информация по интересуващи ги правни и финансови въпроси. За целия период 
бяха консултирани 50 организации.  

Най-често задавани въпроси: 
• пререгистрация на организации по ЗЮЛНЦ; 
• 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. 

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. 
 
 

3. Застъпничество за по-добра законова среда за нестопанските 
организации и бизнес дарителството. Правна рамка на дарителството 
по ведомост. 

 
През месец март на група експерти бе възложена задачата да изготвят анализ на 
възможностите за въвеждане в България на дарителството по ведомост. Борислав 
Цеков (тогава старши експерт – юридически съветник в Народното събрание, сега 
народен представител от НДСВ) бе отговорен за подготовката на правния анализ 
и сравнителната характеристика. Евгения Ценова (Данъчни и юридически услуги 
на Ernst&YoungAFA) изготви анализ на доходите и данъците и предостави 
икономическа мотивация за такива данъчни намаления. Докладите им бяха 
готови в края на месец юли. С тях ФПББ се включи в изработването на общото 
предложение за данъчни промени, което беше подготвено от съвместната 
експертна група, инициирана от Ресурсен център, Български център за 
нестопанско право и ФПББ.  
Издаден бе сборник изследване и анализи “Данъчна среда за ЮЛНЦ в 
обществена полза – действащо законодателство, бъдещи промени и фискално 
отражение”, съдържащ предложения за промени в ЗОДФЛ, ЗКПО, ЗДДС, 
Правилника за прилагане на Закона за митниците и ЗМДТ. Сборникът бе 
предоставен на Министерски съвет, Президента на Република България и 
народните представители от Бюджетна комисия, Комисия по правни въпроси и 
Комисия по въпросите на гражданското общество. Предложенията получиха 
положителното становище на Комисията по гражданско общество.  
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В резултат на застъпническата кампания бяха направени промени в ЗКПО и 
ЗОДФЛ, като облекчението за извършено дарение беше повишено от 5% на 10%, 
в случай че дарението е в полза на организации в обществена полза. 
Предложението за промяна в ЗДДС бе отхвърлено заради липса на готовност от 
страна на данъчната администрация, а останалите предложения предстои да 
бъдат разглеждани. 
 
В рамките на застъпническата кампания, проведена от трите организации, взехме 
участие в пресконференция и кръгла маса за представяне на предложенията за 
създаване на данъчна рамка, насърчаваща нестопанските организации, работещи 
в обществена полза. 
 
ФПББ организира национална кръгла маса на тема “Предложения за правна 
уредба на дарителството по ведомост в България”, която се проведе на 22 
ноември 2001 г. в Националния дворец на културата. Основно място в нея - наред 
с представянето на опита на фондацията в този тип дарителство - беше отредено 
на доклад, изготвен от депутата Борислав Цеков, който съдържа предложения за 
допълнения в три действащи закона с цел стимулиране на индивидуалното 
дарителство и по специално – дарителството по ведомост: 
- в ЗОДФЛ - предложение да бъдат въведени данъчни облекчения за лицата, 

които правят дарения от своите заплати. В сегашния си вид ЗОДФЛ създава 
условия за неравнопоставено третиране на физическите лица по отношение 
на данъчните облекчения за дарителство – работещите по трудови 
правоотношения, не могат да ползват облекчения, когато са извършили 
дарение. Така е пренебрегнат един от най-съществените принципи на 
данъчното облагане, а именно – този за равнопоставеност на доходите на 
лицата, към които се прилага една и съща данъчна скала. 

- В Кодекса на труда – предложение да се въведе правото на работещите по 
трудов договор, чрез едностранно волеизявление под формата на декларация 
пред работодателя, да решават какви суми и за какви благотворителни каузи 
да бъдат отчислявани от заплатата им, както и на коя нестопанска 
организация да бъдат превеждани. 

- В ЗЮЛНЦ – предложение за създаване на т.нар. “дарителски агенции” – 
нестопански организации с по-особен статут, които да посредничат между 
индивидуалните дарители по ведомост и организациите преки изпълнители на 
дейности в съответствие с дарителската им воля. 

 
Участие в срещата взеха депутатите Емил Кошлуков и Борислав Цеков, 
ръководители на три частни фирми и една НСО, чиито служители са дарители на 
ФПББ, представители на Булбанк, Овергаз, Pain d’or и Минерални води Банкя, 
както и на фондация “Еврика” и НДФ “13 века България”. В изказванията на 
участниците намериха място много актуални акценти, които ФПББ поставя в 
ежедневната си работа: необходимост от изграждане на съвременен, 
интелигентен и икономичен механизъм на дарителство; адекватен отговор на 
очакванията и интересите на дарителя (от чисто морален план, през възможен 
PR-ефект, до конкретна аритметика, свързана с данъчните облекчения); 
откритост, прозрачност и отчетност при набирането и разпределянето на 
средства; търсене на диалог и координация с работодателите от частния и 
нестопанския сектор, висши държавни институции и медии, за развитие на 
направените от ФПББ предложения в посока към същинска законодателна 
инициатива. 
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4. Благотворителна депозитна схема 
 
Основава се на опита и модела на CAF – Великобритания, която управлява повече 
от 1 млрд. щ.д. за благотворителни цели. Целта е да бъдат подпомогнати 
нестопански организации чрез участието им в Гражданско дружество “Помощ за 
благотворителността в България”. То дава право на всяка организация да сключи 
индивидуален договор за депозит с банката на Схемата по преференциални 
условия, договорени от Дружеството. Лихвеният процент е един и същ за всички 
организации, а минималната сума за участие в Схемата е 5 000 щ.д. Облагите от 
съвместния депозит се ползват от всички. Всяка организация има собствена 
банкова сметка, над която има пълни права. 
 
През юли 2001  г. за банка на Схемата бе избрана Българо-американската 
инвестиционна банка.  
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Подкрепа на НСО 
 
Координатори: Пенка Цветкова, Руслан Жечков (до юли 2001 г.), Людмила 
Атанасова (от септември 2001 г.) 
 
Целта на програмата е укрепването на нестопанските организации, програмната 
и финансовата им стабилност. Това ФПББ прави чрез програми за финансиране и 
обучение на НСО, иницииране на междусекторен диалог на регионално ниво. 
 
През 2000 г. с програма “Партньори” ФПББ стана една от 13 организации-
партньори на Института за устойчиви общности, който изпълнява за България 
Програма “Демократична мрежа” на Американската агенция за международно 
развитие. 
 

1. Програма “Партньори” 

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 
нестопански организации 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 нестопанските 
организации да търсят допълващите средства, нужни за осъществяването им - 
30% от стойността на проектите. 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.  
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През март 2001 г. ФПББ отчете първата година от финансиращата програма на 
Демократичната мрежа и беше една от първите партньорски организации, които 
подписаха договор за следващи 18 месеца.  
 
Първи кръг 
Финансирани са 11 проекта в областите “Изграждане на мрежи за социална 
защита” и “Защита на природата и околната среда”. Продължителността им е от 
октомври 2000 г. до края на ноември 2001 г.  
 
Втори кръг 
Спечелилите 10 проекта бяха одобрени за финансиране на заседанието на 
Управителния съвет на 27 февруари 2001 г. Те бяха в областите “Икономическо 
развитие” и “Укрепване на демокрацията” и ще завършат през февруари 2002 г. 
 
През 2001 г. програма “Партньори” обяви още три кръга за финансиране на 
проекти. 
 
Трети кръг 
През юли Управителният съвет обяви 22 проекта, спечелили конкурса в четирите 
сфери. 
 
Четвърти кръг 
В рамките на новия план за 2001-2002 г. ФПББ реши да обяви отделен кръг за 
проекти за информационни и застъпнически кампании. Целта на 
кандидатстващите проекти трябва да бъде по-доброто разбиране на ролята на 
НСО, подобряване на обществения образ и да съдържат елементи на 
застъпничество. С този кръг на програмата се търсят нетрадиционни похвати и 
нови идеи, които да разчупват стереотипи на публичното възприемане на 
нестопанските организации и да увеличават общественото доверие в тях. Този 
кръг бе експериментален и проектите бяха “освободени” от изискваните 30% 
принос.  
Конкурсът бе обявен на страницата на ФПББ, ел. листове на СБФС и Блулинк и 
чрез националните медии. Интересът към темата надхвърли многократно 
очакванията ни. Управителният съвет обяви 2 проекта, спечелили конкурса в 
конкуренция с 63 кандидати. 
 
Пети кръг 
В началото на септември стартира информационната кампания за пети кръг от 
финансиращата програма. На 4-ти декември експертите-оценители на свое 
заседание изготвиха предложение към УС на ФПББ за финансиране на 14 
проекта.  
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Кръг Брой 

финансирани 
проекти 

Средства, 
отпуснати от 

ФПББ 
(лева) 

Привлечен 
ресурс от  

организациите 
(лева) 

Първи 11 122 000 133 727 

Втори 10 88 679 54 593 

Трети 22 239 147 155 856 

Четвърти 2 54 284 15 553 

Пети  14 134 950 88 744 

общо 59 639 060 448 473 

(41,2% от общата 
сума) 

 

Информационните кампании включваха множество срещи с НСО в цялата 
страна. След всеки проведен кръг екипът набелязваше нови градове, в които да 
направи представяне на програмата – с оглед от кои региони е имало по-малко 
кандидати. 

Заедно с информационните срещи ФПББ проведе и традиционното обучение по 
мобилизиране на местни ресурси. Срещите бяха широко отразени в местните 
медии. Програмата бе анонсирана и чрез Българското национално радио, както и 
чрез Интернет сайтовете на ФПББ и СБФС. 

 
Индивидуални консултации  
Организациите-кандидати имаха възможност да получат индивидуални 
консултации по време на разработване на проектите им преди да ги подадат. 
През м. октомври П. Цветкова и Л. Атанасова проведоха 57 индивидуални 
консултации с организации, желаещи да кандидатстват в пети кръг на 
програмата. 
 
Организациите, чиито проекти не са одобрени, имаха възможност да получат 
препоръки за подобряване на техните предложения. Ииндивидуалните 
консултации се провеждаха от П. Цветкова, Р. Жечков и Л. Атанасова. 
От възможностите за индивидуални консултации се възползваха над 45 
организации, неодобрени в трети кръг, 12 организации от четвръти кръг и 18 
организации от пети кръг. 
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Втори кръг 
 
Икономическо развитие 
N Име на 

организацията 
Име на проекта Продължи-

телност 
(месеци) 

Бюджет 
(лева) 

Отпуснати 
от ФПББ 
(лева) 

1 
 

Българска 
национална 
асоциация на 
потребителите 

Център за защита на 
потребителите в град 

Русе 

11 17340 9880 

2 Сдружение”Център 
за развитие на 

община Златоград” 

Стимулиране на еко-
млекопроизводство и 

създаване на 
фирмени марки за 
качествено мляко 

12 11421 7996 

3 Сдружение 
“Агролинк” 

Стратегия за 
развитие на южната 
част на Витоша 

8 17856 8700 

4 
 

Информационен и 
учебен център по 

екология 

Насърчаване на 
алтернативен 

туризъм в Чипровска 
община 

9 5230 3660 

5 Сдружение “Свят за 
всички” 

Бизнес център по 
рибовъдство 

10 15803 9000 

6 Пирински 
туристически форум 

На село в Пиринския 
край 

8 21275 13975 

7 Фондация “Нов век” Регионално 
развитие-

предпоставка за 
присъединяване към 

ЕС 

8 8988 5000 

8 Индустриална 
стопанска асоциация 

Създаване на 
консултантски 
център за 

информационна 
осигуреност на 
местни фирми и 

граждани в областта 
на на социалното 
дело, финансите и 

маркетинга 

15 13122 9168 

 Общо 111 035 67 379 
 
Укрепване на демокрацията 
N Име на 

организацията 
Име на проекта Продължи-

телност 
(месеци) 

Бюджет 
(лева) 

Отпуснати 
от ФПББ 
(лева) 

1 
 

Младежки 
образователен 

център 

Мостове на 
доверието- 

12 14367 9300 

2 Благотворително 
дружество 

“Милосърдие” 

Защитна мрежа-2 12 17870 12000 

Общо  32 237 21 300 
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  Бюджет 
(лева) 

Средства от 
ФПББ  
(лева) 

Общо ( двете сфери)  143 272 88 679 
 
 
Трети кръг 
 
Икономическо развитие 

 Име Продължителност
(месеци) 

бюджет Средства, предоставени от 
ФПББ 

1 Българска Асоциация 
по балнеология 

9 16870 11 000 

2 АУРРИ – Шумен 12 19080 13 000 
3 РАО “Тракия” – Стара 

Загора 
8 14600 10 000 

4 Фондация “Мейдей” – 
Варна 

8 13520 9 500 

5 Партньори за местно 
развитие – Девин 

11 17371 10 000 

81 441 53 500
 
Защита на природата и околната среда 

 Име Продължителност
(месеци) 

бюджет Средства, предоставени от 
ФПББ 

6 МЕО “Екомисия” – 
Варна 

12 24262 16 500 

7 УАСО- София 12 12000 8 000 

8 Обществен фонд за 
развитие на Ловеч 

12 20650 13 000 

9 Фондация “Устойчив 
свят”- София 

10 18551 12 000 

Общо 75 463 49 500
 
Мрежи за социална защита 

 Име Продължителност
(месеци) 

бюджет Средства, предоставени от 
ФПББ 

10 Сдружение “Доверие”- 
Бургас 

8 16520 11 500 

11 Фондация 
“Съпричастие- Варна 

10 23104 11 000 

12 Сдружение Гаврош- 
Варна 

12 25820 12 200 

13 Фондация 
“Психологическа 

подкрепа” 

12 20387 13 387 

14 Сдружение “Икар”- 
Хасково 

12 24149 13 000 

15 Център Отворена врата 12 8233 5 760 
16 Сдружение 

Човеколюбие – 
Пазарджик 

12 7940 5 000 

17 Женски клуб Арммис 10 18580 11 000 

Общо 144 733 82 847
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Укрепване на демокрацията 

 Име Продължителност
(месеци) 

бюджет Средства, предоставени от 
ФПББ 

18 Фондация “Център за 
социално партньорство 

– Сливен 

10 16305 11 000 

19 Съюз на жените – 
Проксен – Казанлък 

12 31517 12 000 

20 Клуб Социално 
развитие – Добрич 

9 18820 12 500 

21 Фондация “Гражданско 
общество” – Бургас 

8 14420 9 800 

22 УН при СОУ “Д. Талев” 
– Добрич 

10 12304 8 000 

  Общо 93 366 53 300 
     

 395 003 239 147 
 
Четвърти кръг 
Информационни и застъпнически кампании 
1. Център “Образование за демокрация” – Пловдив, на стойност 26 740лв. 
2. Фондация “Балканска инициатива за граждански диалог” – София, на стойност 27 
544лв.  
 
В резултат на самооценката на ФПББ през юни и юли екипът на програмата реши, 
че би било полезно да се направи оценка и анализ на процедурите на 
програма, което да послужи при бъдещите планове за развитие на ФПББ в 
областта на финансирането на проекти. Идеята бе одобрена от ИУО и поставена 
като задача на екип от изследователи. На 24 септември ФПББ сключи договор за 
външна оценка и анализ на всички кандидатствали за финансиране проекти и на 
процедурите на програма Партньори.  
Целта на изследването е да покаже както състоянието и ресурсите на 
кандидатствалите НСО, така и да оцени качеството на услугите, предлагани от 
ФПББ в рамките на финансиращата програма.  
Изследването включва оценка на всички постъпили предложения от първите 3 
кръга на програма “Партньори” – 309 проекта, срещи с експерти-оценители на 
проекти и посещения на място из страната на неодобрени организации. Докладът 
от изследването съдържа препоръки към ФПББ за подобряване на политиката на 
финансиране, процедури и практики на финансиращата ни програма. В същото 
време дава картина за възможностите на българските НСО по отношение 
писането на проекти и уменията им за мобилизиране на местни ресурси.  

16



Фондация “Помощ за благотворителността в България”             Годишен доклад за 2001 г. 
 

 
Насърчаване на фирмената благотворителност  
 
Целта на програмата е да увеличаваме мотивираността за участие на бизнеса в 
дарителство и други социални дейности, като подпомагаме целенасочеността и 
ефективността на бизнес инициативите.  
 
Подцели  

• Развитие на близки отношения с бизнес-лидерите и подпомагане на 
техни инициативи, доказване на репутация и ефективност, спечелване 
на доверие 

• Развитие, рекламиране и постигане на готовност за стартиране на 
“дарителство по ведомост”. 

 
Финансирането на програмата е осигурено от фондация “Чарлз Стюърт Мот” и 
The Community Fund 
 
1. Проект “За устойчиво партньорство “ 
 
Координатор: Марина Токушева  
 
Целта на проекта е стимулиране на междусекторно партньорство чрез обучение 
на НСО за усъвършенстване на уменията им за мобилизиране на местни ресурси, 
срещи с представители на местната власт и местния бизнес на тема фирменото 
дарителство, проблеми и възможности. 
Проектът, финансиран от The Community Fund (по-рано под името Национална 
лотария на Великобритания), е съвместен проект с Фондация “Работилница за 
граждански инициативи” и Allavida - Великобритания (по-рано под името Чарити 
Ноу Хау).  
Партниращата организация ФРГИ има за задача да организира и проведе 
обучителните семинари за НСО, а ФПББ пое работата с бизнес средите и 
местните власти. 
Първата част на проекта пилотно обхваща Пернишка, Кюстендилска, 
Благоевградска и Софийска области, без София-град. От април 2002 г. ще бъдат 
обхванати и други региони. 
Проектът стартира през април 2001 г. със закъснение от един месец. 
Подготвителният етап включваше структуриране на екипа, разработване на 
материалите за обучителен модул за НСО за мобилизиране на местни ресурси и 
насърчаване взаимоотношенията с бизнеса. Подготвителната работа стана по-
интензивна след като през м. юни бе назначен координатор. През м. септември 
окончателно беше разработена обучителната програма. През октомври и ноември 
координаторът проведе 18 срещи с представители на бизнеса, 10 срещи с 
представители на местната власт и 10 срещи с представители на НСО в 
Благоевград, Гоце Делчев, Сатовча, Банско, Разлог, Кюстендил, Перник. Тези 
срещи помогнаха в голяма степен за идентифицирането на потребностите на 
местните общности. Резултатите от всички срещи могат да бъдат обобщени като 
позитивни, като голямата част от представителите на местните власти споделят и 
за наличие на добри, вече установени връзки с нестопанските организации по 
места. В същото време наличието на съвместни инициативи е доста неравномерно 
разпределено. В резултат на тези срещи бяха идентифицирани двама 
консултанти – един бизнесмен и един представител на местна администрация, 
които се включиха като лектори в обучението за нестопански организации. 
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Партньорската организация ФРГИ организира две обучения за НСО, в които ФПББ 
представи темата за данъчните облекчения при дарения. В тези обучения – 
едното през ноември, а другото през декември – участваха общо 34 НСО от 
Пернишка, Кюстендилска, Благоевградска и Софийска области. 
 
За следващата година планираме срещи с представители на бизнес средите с цел 
насърчаване на фирмената благотворителност.  
 
2. Дарителство по ведомост  
 
координатор: Пламен Пейков 
 
Дарителство на работното място, дарителство по ведомост или както във 
фондация "Помощ за благотворителността в България" най-харесваме да го 
наричаме - дарителство на малките суми, е чудесен начин за подкрепа на 
благотворителни каузи без сериозно да се товари бюджетът на фирмата. Той е 
познат навсякъде по света, негови “лоши” форми съществуваха преди и в 
България - като данък “самооблагане”. 
 
Дарителството по ведомост или методът “дарявай-когато-получаваш-заплата”, 
дава свобода на всеки работещ да определи честотата и размера на своя принос, 
без да прави значителни “пожертвования”. Служителят на фирмата определя 
също и на кои лица или организации и за какви благотворителни цели да бъдат 
предоставени дарените от него средства. Същността на този дарителски 
механизъм се изразява в две неща - в отчисленията на минимални за 
индивидуалното възприемане суми и регулярността на даренията.  
 
Тази схема е изключително сполучлива заради обединението на хора и техните 
дарения - тогава действително става възможно да се постигнат изненадващо 
добри резултати -  по-реалистични и по-устойчиви. 
 
Желаещите да участват в тази схема сключват с фондацията индивидуален 
договор за дарение. Тя от своя страна сключва споразумителен протокол с 
работодателя им, който се ангажира след всяко изплащане на заплати да й 
превежда по банков път сумата от доброволните удръжки на дарителите. ФПББ 
предлага 3 възможности за разпределение на събраните по този начин средства: 
лечение на деца от социално слаби семейства, опазване на околната среда и 
проекти на граждански организации в социалната сфера. От даренията за тези 
три каузи фондацията не отделя нито лев за покриване на административните си 
разходи, които са осигурени от други нейни проекти и програми. 
 
През изминалата година целенасочено бяха търсени контакти с нови фирми, 
които биха се включили в схемата “дарителство по ведомост”. 
Срещнахме се с ръководители и служители на 34 фирми, за да им представим 
схемата, като използвахме услугите на консултант по комуникации - Даниела 
Осиковска, Таурус Консултантс. 
 
В инициативата за дарителство по ведомост на фондация “Помощ за 
благотворителността в България” досега участват 89 дарители - служители на 
следните фирми и организации: 
 

1. Фондация “Помощ за благотворителността в България”    
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2. Ресурсен център на неправителствените организации   

3. Фондация “С.Е.Г.А.”         

4. Фондация за реформа в местното самоуправление     

5. “Интерпартнерс” АД           

(тази фирма е и дарител като юридическо лице, защото превежда 

удвоената месечна сума, събрана от нейните служители) 

6. “Суинг” ООД          

7. “Медия клуб” ООД         

8. Агенция “Таурус Консултантс”        

9. “Юниън медия” ООД (сп. “Егоист”)       

10. GfK – България          

11. “Дея” ООД          

12. “Радея” ЕООД          

 
Общият размер на месечните постъпления от даренията по ведомост е 523 лева.   
Събраната по този начин сума е близо 4800 лева, повечето от които са 
определени от дарителите за лечение на болни деца. С част от тези средства 
фондацията вече подпомогна три деца: седемгодишната Богдана и 
шестгодишната Мария от София, които се нуждаеха от дигитални апарати за 
слухопротезиране, и двегодишния Митко от Стара Загора, който страдаше от 
ретинопатия и се нуждаеше от очна операция в Германия. 
 
В още 2 организации имаме само по един дарител и институцията не желае да 
започне схемата за тях. Спряхме представянето между НСО, за да създадем първо 
бизнес пример, но имаме много добри перспективи за схемата в ААМР, ИУО, 
Делегацията на EC и др. 
 
 
През юни Джейн Банкс и Андреа ван Ситар от CAF ни посетиха и присъстваха на 
няколко от срещите ни с международни компании. Тяхното участие и препоръки 
бяха от голяма помощ и ние вярваме, че помощта на отдела на CAF ще бъде 
много по-добре насочена и конкретна. 
 
ФПББ стана пълноправен член на БФБЛ (българския форум на бизнес лидерите) и 
поднови членството си в Американската търговска камара. 
 
ФПББ работи по съставянето на първата в България публикация по темата за 
социалната ангажираност на фирмите, за благотворителността като 
стратегическа инвестиция. Тази книжка ще събере в едно чуждия опит и знания, 
правната рамка и отношението на българския бизнес към благотворителността. 
За целта привлякохме за мнение и участие някои от фирмите, с които вече сме 
осъществили контакт. Книгата ще бъде завършена и ще излезе от печат през 
март 2002 г. 
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Връзки с обществеността и партньорства 
 
Целта на програмата е да осигури навременно и цялостно информиране на 
партньори, потенциални партньори и широк кръг хора и организации за 
фондацията, капацитета и успехите ни. Проектите по тази програма следят 
постиженията и посланията на програмите ни да получават нужната публичност и 
се пази добре историята на фондацията. 
 
Подцели 

• Да развива и усъвършенства месечното издание на ФПББ - 
бюлетин “Партньори”. 

• Да разработва PR и медийни планове за атрактивно 
информиране на групи хора и институции. 

• Да подпомага с база данни, изследвания и публикации другите 
програми. 

 
Финансиране на програмата е осигурено от фондация “Чарлз Стюърт Мот” и 
Института за устойчиви общности. 
 
1. Бюлетин “Партньори” 
През периода бяха издадени 4 броя на бюлетина, финансиран от ИУО и фондация 
“Чарлз Стюърт Мот”. Подобрихме концепцията и дизайна му. В търсене на 
компетентни мнения и подходящи истории намерихме хора, които се занимават с 
бизнес или работят в местните администрации и не са пряко ангажирани с работа 
в нестопанския сектор, но имат отношение по темите и изказват ценни и 
критични мнения. Абонатите изказаха положително становище към новото лице и 
съдържание на изданието.  
С удоволствие предоставихме за препечатване наши материали, към които 
проявиха интерес колегите от списание “Жарава”, издавано от фондация ЖАР. 
Потърсиха ни от Комисията за гражданско общество към Парламента с молба да 
публикуваме тяхна обява за създаването на обществен съвет, което е още едно 
доказателство за значимостта на нашето издание.  
 
2. Интернет  
С помощта на СAF бе изцяло подменена и осъвременена Интернет страницата на 
ФПББ. Сега наличната информация в нея показва всички по-големи постижения 
на фондацията и дава информация за всички текущи програми, проекти и 
публикации. След посещението на Нийл Джоунс - директор на отдел Маркетинг в 
САF - UK, мислим в посока на представяне на повече информация за развитието 
на схемата “Дарителство по ведомост”.  
 
Постигнахме споразумение с един от най-популярните български интернет 
портали НетИнфо и започнахме представянето на новини в техните главни 
сайтове. През юли публикувахме в този портал наша анкета за ролята и 
функциите на нестопанските организации. 
 
3. Медийно отразяване и участия 
През периода всички основни дейности на ФПББ бяха отразявани своевременно в 
националните и регионални медии. Бе проявен интерес както към финансиращата 
ни програма, така и към схемите на дарителство и лобистката дейност за промени 
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в законодателството в полза на дарителството и те намериха широк отглас в 
пресата. Основните събития, отразени от медиите са: 

• Резултати от финансиращите ни програми; 
• резултати от действащи и приключили успешни проекти; 
• участието на ФПББ в експертната група за промени в данъчните закони; 
• правните и икономически анализи за възможностите за въвеждане на 

схемата на индивидуалното дарителство в България; 
• резултатите от въвеждането на схемата в България и кръглата маса, 

дискутираща “Предложения за правна уредба на дарителството по 
ведомост в България” както и фонд “Спешна операция”.  

 
Медиите, които отразяваха нашата работа и резултатите от нея: 
• Национални електронни медии – Българска национална телевизия – канал 1, 

bTV, НоваТВ, Дарик радио, Евроком, Българско Национално Радио, Радио 
Свободна Европа;  

• Национални печатни медии – вестник Труд, в-к 24 часа, в-к Капитал; в-к 
Дневник, в-к Ние жените, Демокрация, Пари +, Формат Тв, Монитор, Сега и 
Новинар – като част от нашето общо представяне и промоцията на 
дарителство по ведомост и проекти на финансирани от нас организации. 

• Регионални медии – множество интервюта, дадени от координаторите на 
програма “Партньори”, по време на информационната кампания на 
финансиращата програма, както и за обявяване на резултатите от нея, във 
всички региони, където финансиращата програма беше обявавана. 
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Организационно и институционално развитие 
 
И през 2001 г. Института за устойчиви общности подпомогна ФПББ с техническа 
помощ, обучение и институционален грант. През март-април 2001 година беше 
изработен нов годишен план за организационно развитие. Благоприятно е 
съвпадението със стартирането на новата голяма програма, финансирана от 
Националната британска лотария (Community Fund). 
 
През годината ФПББ имаше три редовни заседания на управителния съвет, две 
организационни срещи на УС и служителите и няколко заседания на комисиите на 
УС (финансовата, програмната и комисията по ПДМ). 
 
В средата на годината с KPMG беше договорено да извърши външен одит на 
ФПББ.  
 
 
План за институционални подобрения юли 2001- септември 2002 
 
След процедура за оценка на различни страни от организационното ни развитие, 
позната от миналата година, екипът разработи новия план за подобрения. 
Основни теми в него: 
• финансов консултант (недовършено от миналата година) - за подобрения в 

правилника и представянето на финансова информация. Допълнихме 
искането за счетоводна помощ за новия ни счетоводител на пълен щат; 

• три срещи на екипа с обучителна цел и две срещи - текуща и годишна на УС-
екип; 

• консултант по комуникации и бизнес консултант; 
• помощ за по-активна информационна работа - електронен бюлетин и др.; 
• членство в Българския форум на бизнес лидери и Американската търговска 

камара; 
• отпечатване на годишен доклад за 2001 г.; 
• помощ при пререгистрация по ЗЮЛНЦ. 
 
 
След обира на офиса направихме искане и получихме малък грант от CAF, който 
да покрие покупката на нова офис техника и възстановяването на 
информационните загуби. Остатъкът от него ще бъде добавен към полученото от 
ИУО за организационни подобрения и предвижда индивидуално обучение на 
хората от екипа според нуждите им и ще подпомогне индивидуалната мотивация. 
 
 
Срещи на управителния съвет и на екипа на ФПББ 
 
6-8 април, Боровец 
Участваха четирима члена на УС и целият екип. Срещата помогна за детайлно 
представяне и отчитане на работата пред членовете на УС и ангажирането им със 
съвети и участие по конкретни програми и дейности.  
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26-28 юли, Витоша 
На тази среща бяха обсъдени бъдещите планове за работа по всички текущи 
програми на фондацията по време на отсъствието на изпълнителния директор. Тя 
завъши с детайлно планиране на периода септември – ноемеври. 
 
27 октомври   
Тази среща на екипа имаше работен характер. Основната цел бе да снаправим 
анализ на извършеното през последните два месеца, да обсъдим възникналите 
трудности и да изготвим план график за робота до края на 2001г. Нейното 
провеждане се обуслови и от претърпените загуби на информация и оборудване, 
както и от необходимостта да запознаем новите членове на екипа с работата на 
фондацията. Особено внимание бе отделено на финансовите и отчетни въпроси, 
с оглед наличието на счетоводител на пълен работен ден. Обсъдихме и 
резултатите от финансовия одит и нуждата от нови по-стриктни правила, които 
да улеснят взаимодействието помежду ни.  
 
Финансов одит на ФПББ 
 
Финансовият одит бе договорен от ИУО като част от институционалната помощ, 
предоставяна на фондацията. След преговори Институтът избра KPMG да 
извърши одит на всичките 14 партньори на Програма “Демократична мрежа”. 
Целта на одита - освен да установи дали годишният отчет е вярно и честно 
представен, бе и да провери много подробно работата и финансовата ни 
отчетност пред ИУО и спазването на изискванията на Американската агенция за 
международно развитие.  
С воденето на финансите си ФПББ се нареди в групата на най-добрите от 
одитираните партньори. Наред със задоволството ни от потвърждението на 
добрата ни финансова надежност, ФПББ си направи и изводи за нужните 
подобрения: счетоводство на пълен щат, приемане на процедури за отчитане на 
отработеното време и единна система за остойностяване на нефинансовите си 
приходи. ИУО на работна среща в края на годината разгледа заедно с нас 
доклада и отново обеща консултантска и друга помощ. 
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Фондация “Помощ за благотворителността в България”             Годишен доклад за 2001 г. 
 

 
 
Заключение и бъдещи планове 
 
След като обобщихме годината, тук е видно, че тя бе добра за нас и вървяхме 
напред. Изпълнихме добре втората година от договора си с ИУО и се готвим да 
приключим работата през 2002 г. Започнахме с дарителство по ведомост и 
получихме добри резултати и известност на нашата идея. Възползвахме се от 
възможностите на Канадския фонд и разширихме финансовите обучения. Трудно, 
но вече започна и работата ни по насърчаване на местните партньорства в 
градове извън София. Спечелихме доверието на Мот за пореден път, като сега 
получихме покана за кандидатстване за грант за общи цели и в началото на 2002 
г. дойде новината за успеха. 
 
Какво не успяхме? Кандидатствахме неуспешно по три конкурса за 
администриране на програми  (Деца на улицата на Кинг Бодуен, Аксес и търг на 
ААМР) и с един проект. Загубихме много от борбата ни за липсващата ни 
информация. Не спечелихме данъчни облекчения за дарителите на трудов 
договор.  
 
Предизвикателства 
 
Въпреки настоящото добро позициониране на ФПББ и наличието на положителни 
индикатори за развитие, пред организацията се очертават няколко 
предизвикателства.  
Програма “Демократична мрежа” приключва през септември 2002 г. – сега тя е 
основният източник на финансиране за нас и неизбежно нейното отсъствие ще се 
почувства. Въпреки това след тази тригодишна финансираща програма ФПББ се 
превърна в една от водещите нестопански организации в тази област – 
натрупахме много опит и знания.  
В същото време 2003 г. ще е първата година на реализиране на новите 
стратегически цели, които ще си поставим. Тя ще бъде една от най-трудните 
години, с повече инвестиции и по-малко възвръщаемост.   
 
През следващата година основната цел на ФПББ ще бъде да подсигури и 
затвърди услугите и дейностите, които стартираха през 2000-2001 г. и които все 
още са в експериментален  и/или начален стадий.  
 
Накратко, целите които си поставяме, са:  
• Да разширим и обогатим програмата “Правна и финансова информация и 

консултации”.  
• Да подпомагаме и насърчаваме усилята на местни организации и инициативи 

за набиране на средства и мобилизиране на ресурси на местно ниво. 
• Да продължим да развиваме схеми за индивидуално дарителство. 
• Да насърчаваме по-активното участие на бизнеса в социално ангажирани 

дейности на общността. 
• Да се утвърдим ккато ресурсен център на информация и знания за взимащите 

решения и медиите.  
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