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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

С понятието организационно развитие се означават етапите през които преминава 

всяка неправителствена организация в процеса на своето развитие. Може да се каже, 

че организационното развитие е начина по който организацията се променя, 

еволюира, развива се във времето, съобразно динамичната промяна на заобикалящата 

го среда. Това разбиране се основава върху допускането, че организациите, подобно 

на човешките същества, имат цикли на развитие, всеки от които се характеризира със 

свои специфични проблеми, кризи и начини за преодоляването им. 

Под организационно развитие се разбират и различните техники и интервенции, които 

се планират и прилагат с цел да се подпомогне или улесни въвеждането на 

планираните закономерни изменения в структурата, процедурите и човешките 

ресурси вътре в организацията. 

Организационното развитие е планиран дългосрочен процес и изисква 

систематизирана периодична оценка, развитие на програма и мобилизация на 

ресурсите (финансови, технически, човешки) в отделна структурна единица или в 

неправителствената организация като цяло. 

Организационното развитие на „Сдружение за прогресивна и отворена 

комуникация“/СПОК/ е процес, който включва усилията за подобряване на 

различните дейности в организацията. Анализира формалната и неформалната страна 

на организацията, нейната стратегия, управленческата и изпълнителната структура, 

както и институционалната култура на екипа и управляващите органи на 

организацията. На тази база се планира институционалното изграждане на СПОК и се 

формира системата за самооценка и оценка на постигнатата степен в 

организационното израстване, което е базирано на: оценката на ползвателите, на 

членовете на екипа и управителните органи на организацията за постигнатите 

резултатите, водещи до изпълнение на целите, мисията, лидерството и качеството на 

организация и културата на управление.  

Цел на изготвяне 

Сдружение за прогресивна и отворена комуникация (СПОК) е неправителствена 

организация, състояща се от експерти, професионалисти, студенти, обучители и 

други.  

Целта на „План за развитие“ е да оцени текущото състояние на организацията: 

артикулиране на мисията на плана за развитие, потвърждаване на подкрепата от 

участниците в сферите, където Планът се представя добре; идентифициране на 

сферите, където се наблюдава нужда от подобрение; и да се осигури реалистична 

дългосрочна рамка за работа, която да насочва прилагането на дейностите, спомагащи 

и засилващи по-слабите сфери на услуги на Плана. 

Планът за развитие е проектиран да бъде разбираем документ, свързан с дейностите за 

5-годишен  период от време, с начало 2015 година. Този документ служи като 

наръчник за подобряване представянето на дейностите по Плана. Документът е 

създаден с намерението да бъде представен на служителите, работещите и 

доброволците към СПОК, преглеждан и преразглеждан периодично, за да се отнася 

адекватно към приоритетите и условията в страната.  

 

Въпросът за принципите и начините на взаимодействие между публичната власт и 

неправителствените организации (НПО) е честа тема на дебат през последните 

години. Сериозна крачка напред се прави през 2001 година с приемането на Закона за 



 

 

юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Законът обаче урежда само правния 

режим на възникването, структурата, дейността и прекратяването на ЮЛНЦ. 

Продължава да отсъства ясно заявена позиция от страна на държавата (изразена в 

политически, стратегически или нормативен документ) за ангажимента й към 

развитието на гражданското общество и НПО. Знак за такъв ангажимент е 

предоставената през 2005 г. възможност НПО да кандидатстват на конкурсен принцип 

за финансиране на свои проекти със средства от държавния бюджет. Принципите и 

процедурите на разпределянето на средствата обаче остават недостатъчно ясни и 

прозрачни, а обемът на разпределените средства намалява от 800 000 лв. през 2005 до 

малко над 200 000 през 2011 г., получени от едва 6 НПО. От 2012 г. бюджетни 

субсидии за НПО, разпределяни на конкурсен принцип, няма. В множество свои 

анализи Българският център за нестопанско право (БЦНП) посочва добри примери на 

взаимодействие между държавата и НПО в страните от Централна и Източна Европа. 

Тези анализи, както и две изследвания на БЦНП през 2011 г., стават основа за нова 

целенасочена кампания за създаване на единна стратегия за подкрепа на НПО от 

страна на държавата.  

 

РАЗДЕЛ I: ЦЕЛИ, КОИТО СИ ПОСТАВЯ СПОК ПРИ УЧРЕДЯВАНЕТО СИ 

а/ да подпомага хора от различни възрастови групи и техните дейности, свързани с 

насърчаване на ученето през целия живот и усъвършенстване на техните 

професионални качества и компетентности като езикови и компютърни умения, 

инициативност, предприемачество, междукултурен диалог, развитие на социални и 

граждански умения; 

б/ да способства за утвърждаване на европейските ценности, за стимулиране на 

младежката инициатива и устойчивото развитие на обществото; 

в/ да защитава правата на лицата, пострадали от домашно насилие и създаване на 

условия за социалната им интеграция и личностна им реализация; популяризиране 

сред гражданското общество на начини и средства за  противодействие срещу 

домашното насилие; специализирано въздействие върху извършителите на домашно 

насилие за промяна на поведението им; 

г/ да организира предоставяне на равни възможности и социална интеграция на хора с 

увреждания, представители на етноси и малцинства – роми, бежанци, имигранти и др.; 

д/ да разширява полето на социалното партньорство за даване на възможност за 

участие на широк кръг представители на институции и неправителствени 

организации, работещи в областта на предоставянето на услуги на представителите на 

различни етноси и малцинства и хората с увреждания; 

е/ да повишава благосъстоянието на деца, лица с увреждания и възрастни хора и 

тяхната реинтеграция в обществото; 

ж/ да управлява, разработва и предоставя интегрирани социални услуги за рискови 

групи; 

з/ да осъществява превенция срещу социална изолация и дискриминация на уязвимите 

групи граждани, както и предоставяне на възможности за социално-икономическа им 

реализация; 

и/ да взаимодейства с органи и институции на централната и местната власт и да ги 

подпомага при изготвяне на стратегии и политики; 

й/ да участва в различни инициативи на структурите на гражданското общество и да 

подпомага бизнеса в рамките на своите компетентности и експертиза; 



 

 

к/ да съдейства за по-доброто предвиждане на бъдещите потребности от умения и 

постигане на по-голямо съответствие между уменията и нуждите на пазара на труда; 

л/ да подпомага изграждането на по-тясна връзка между сферите на образованието и 

труда; 

м/ да подобрява качеството и съдейства за опазване и възстановяване на околната 

среда в регионален и международен мащаб;  

н/ да способства за популяризиране на добри практики за обмяна на опит и 

информация, включително в областта на проекти и проектна дейност, финансирана 

със средства от Европейски програми и фондове; 

о/ да разработва и тества иновативни подходи, методики и други инструменти, 

ориентирани към подобряване на обучението, функционирането на гражданското 

общество и достигане на европейска кохезия; 

п/ да създава екипи от научни изследователи, да провежда изследвания и 

научноизследователски разработки; 

р/ осигурява международното сътрудничество, за да се улесни достъпът до най-

добрите изследователи и най-добрите източници на експертен опит в световен мащаб; 

с/ да сбособства за изграждане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж чрез 

иновации, знания и умения; 

т/ да разработва нови знания и принос към уменията, които са в основата на 

висококачествени научни изследвания и иновации, както и насърчаването на високите 

постижения на ЕС; 

у/ да участва в мрежи на организации със сродни цели. 

 

РАЗДЕЛ II: УСЛОВИЯТА В БЪЛГАРИЯ 

След широк консултативен процес с НПО, през януари 2012 г. БЦНП, съвместно с 

министъра по управление на средствата от ЕС, инициира дискусия за необходимостта 

от държавна политика, подкрепяща развитието на гражданското общество. През 

февруари 2012 г. със заповед на министър-председателя се създава работна група, 

включваща представители на държавни институции и НПО, чиято основна задача е да 

разработи цялостна визия и стратегия за развитието на гражданските организации в 

България. През май проектът на Стратегията е публикуван за обществено обсъждане, 

а през юни се провежда и публична дискусия, посветена на Стратегията, с участието 

на НПО. В резултат на съвместните усилия на представители на НПО и държавните 

институции на 5 септември Министерският съвет приема Стратегия за подкрепа на 

развитието на гражданските организации в Република България за периода 2012– 1 

http://www.bcnl.org/bg/articles/969-оценка-на-механизма-за-разпределяне-на-средства-

от-бюджета- на.html 5 2015 г. 2 Към Стратегията е приета и Визия за създаване на 

Механизъм за финансиране на гражданския сектор 3. През декември 2012 

Министерският съвет приема и План за изпълнение на мерките по Стратегията. 

Визията на Стратегията е: „Гражданските организации в Република България са 

активни, независими, устойчиви и свързани с хората”. Стратегията се базира на 

принципите на партньорство, взаимно уважение, независимост, гражданско участие, 

прозрачност и публичност и предотвратяване на конфликт на интереси. Документът 

предвижда три мерки (с посочени към всяка от тях дейности):  

Мярка 1. Изграждане на работещо партньорство между държавата и гражданските 

организации;  



 

 

Мярка 2. Постигане на финансова устойчивост за гражданските организации в 

България;  

Мярка 3. Създаване на условия за гражданска активност. Органът, който се предвижда 

да координира и следи изпълнението на Стратегията, е Съвет за развитие на 

гражданското общество към министър-председателя, който се подпомага от 

администрацията на Министерския съвет. Създаването му е и една от първите 

планирани дейности. В Съвета се предвижда участието на представители на 

политическо ниво на ключови министерства и държавни структури и представители 

на гражданските организации, които те самите излъчат по специално определен ред. 

Планът за действие на Стратегията изброява общо 20 дейности по трите мерки, като 

определя отговорни институции, срокове и очаквани резултати.  

 

Индекс за устойчивост (2014 г. – България) 

През 2014 г. неправителствените организации в България работиха в обстановка на 

политическа несигурност. Тя се породи в резултат на протестите през 2013 г., които 

призоваваха за реформи и промени в правителството, и на европейските избори през 

май 2014 г., които управляващата партия загуби. 

През последната година настъпи слабо подобрение по отношение на достъпа на НПО 

до финансиране. Това обаче се дължи на краткосрочна чуждестранна помощ, а не на 

промяна във финансиращата среда в дългосрочна перспектива. Финансирането по 

линия на Европейското икономическо пространство (ЕИП)/Норвежкия финансов 

механизъм и на Българо-швейцарската програма за сътрудничество приключви в края 

на 2015 г. и единствената институционализирана държавна подкрепа за инициативи на 

НПО остават средствата за неправителствения сектор, управлявани от няколко 

министерства. През 2014 г. бяха регистрирани 1446 нови сдружения и 283 нови 

фондации. Така общият брой на регистрираните организациив България достигна 

почти 40 000. 

 

 

 

Корпоративните дарители могат да приспадат до 10% от печалбата си за направени 

дарения на организации за общественополезна дейност. При физическите лица, 

процентът от годишния доход за такива дарения, който може да бъде приспаднат е 5. 

НПО са освободени от общински данък върху даренията. Поради ново тълкуване на 

закона от данъчните власти обаче, много общини изискваха неправителствените 



 

 

организации да декларират пред общината всяко получено дарение, независимо от 

размера му. Това се правеше въпреки че даренията не се облагат с общински данък. 

Независимо от факта, че Националната агенция за приходите разработваше нов 

формуляр, който да позволи едновременното деклариране на няколко дарения, НПО 

бяха притеснени от намеренията на властите и обременяващото задължение да се 

подава декларация за необлагаеми дарения. Този проблем беше решен с измененията 

и допълненията към Закона за местните данъци и такси, приети през декември 2014 г., 

които освободихаорганизациите от изискването да декларират даренията. 

Неправителствените организации могат да осъществяват пряко стопанска дейности и 

да получават приходи от продажбата на стоки или услуги. Те имат право да участват в 

тръжни процедури. Някои организации обаче имат проблеми (понякога с години) със 

забавени плащания по договори с държавни възложители. Държавата налага и 

административни тежести във връзка с използването на средства от фондовете на ЕС, 

като отказва да приема разходи на неясни основания (например разходи за кръгла 

маса вместо за семинар) и изисква публикуване на обяви за всички планирани 

покупки, независимо от стойността им. 

Продължават да са недостатъчни усилията за взаимодействие с местните общности. 

Не е  ясно доколко неправителствените организации осъзнават колко важно е да бъдат 

привличани хората за участие в дейностите им въпреки че има организации, като тези 

в областта на опазването на околната среда, които работят с местни поддръжници. От 

друга страна, в България доброволчеството се развива, като доказателство за това е 

огромният брой хора, които се включиха в облекчаване на бежанската криза и във 

възстановяването на щетите от наводненията. Много от тези дейности обаче не се 

осъществяват с помощта на неправителствените организации, а доброволците се 

организират самостоятелно или чрез кампании, инициирани от телевизионни станции 

или от общините. На този етап неправителствените организации нямат капацитета да 

управляват всички, които желаят да полагат доброволчески труд, или дори да 

поддържат инициативи, изискващи голям брой доброволци. Поради несигурното си 

финансиране, много неправителствени организации все още не извършват 

стратегическо планиране. Според някои дарители обаче, благодарение на увеличения 

обем на финансирането през 2014 г., повече организации са започнали да се занимават 

с тази дейност. Според годишно вътрешно проучване на Националната мрежа за 

децата, намалява броят на работещите в НПО. Служителите често се местят от една 

организация в друга поради организационна нестабилност. Липсата на постоянно 

финансиране за персонала води до това някои НПО да функционират най-вече като 

институции за управление на проекти. Продължава практиката служители на 

организацията да бъдат членове на управителните съвети. Освен това, тъй като 

повечето организации все още са млади, учредителите обикновено упражняват 

съществено влияние върху дейността на организацията. Неправителствените 

организации поддържат офис, само когато изпълняват проекти, които им осигуряват 

финансиране. В много случаи те използват различни информационнокомуникационни 

технологии, включителносоциалните мрежи и имат достъп до евтин софтуер. 

 

 



 

 

 

Резонният въпрос, който възниква след подобни заключения е: възможно ли е 

устойчиво общество без устойчив НПО сектор? Когато става дума за реализация на 

концепцията за устойчиво развитие в една страна, в един регион, в едно селище не 

може да се пренебрегва влиянието на неправителствените организации, които са 

сравнително нови актьори, но вече признати за неотменна част от постигането на 

устойчивото развитие на обществото. Те осигуряват обучение и експертиза; участват 

в определянето на дневния ред на обществото, включително чрез предлагане 

алтернативи на развитието; предоставят социални услуги на рискови групи; 

подпомагат решаването на значими за хората икономически и екологични проблеми и 

лобират пред местни и държавни институции; съдействат за откритост и прозрачност 

на управлението...Дали обаче самият неправителствен сектор е толкова устойчив, 

колкото са очакванията на неговите лидери и на гражданите? 

В страните в преход се наблюдава следният парадокс: ако НПО искат да влияят на 

държавата, те трябва да се доближат до нея и тогава по-лесно се дистанцират от 

функциите си на гражданско общество. Ако останат твърдо на позициите си на 

гражданско общество, те лесно биват маргинализирани и не им се дава достъп до 

процеса на дефиниране на политиките за развитие. Ето защо малкото автентични 

граждански организации в България, които защитават интересите на хората, дори и 

днес трудно се отърсват от подозренията в клиентелизъм и съпричастност към т.нар. 

“преразпределителни коалиции” (М.Олсън). 

Друг парадокс е високото самочувствие на НПО на фона на ниското обществено 

доверие към сектора и слабата му загриженост за общността. При изследване 

мотивите за участие в структурните фондове авторите на  Националния доклад за 

2006г. „Готови ли сме за фондовете на ЕС?” отбелязват ограниченото присъствие на 

функцията на застъпничество на НПО. Ниският ранг на мотиви като представяне на 

интересите (9%) и познаване на нуждите на целевите групи или на района (6%) 

разкрива, че НПО не са достатъчно мотивирани да допринасят за регионалното и 

местно развитие или за развитието на общността. “Това, освен като парадокс, може да 

бъде окачествено и като значителен проблем, както и да бъде счетено за знак, че и в 

момента голяма част от НПО са абдикирали от някои от основните си функции”, 

коментират авторите (Национален доклад 2006:73). Никак не е случайно, че според 

изследване на “Болкан асист“ - само 3,4% от хората се сещат за смислена гражданска 

организация в тяхната община, която да е допринесла за подобряването на условията 

на живот през последната календарна година. 

 

РАЗДЕЛ III: НОРВЕЖКИЯТ ОПИТ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА НПО 

VOKSNE FOR BARN е национална организация с идеална цел, работеща за 

психичното здраве на деца, основана през 1960 г. Съществуват около 3000 членове, 15 

местни съюза и 300 омбудсмана. Главният офис е в Осло и персонала там е 35 човека. 

Нашата визия е, че всички деца трябва да имат сигурно детство. Нашите ценности са 

любов, грижа и участие. 

Работим с деца директно, с родители и професионалисти и целите ни са както 

поощряване и превенция, така и рехабилитация.  

 

Норвежката политика спрямо НПО  



 

 

В Норвегия съществува корпоративно общество, което означава, че НПО получават 

помощи за работа по политически цели, дадени от правителството  и от общините. 

Това означава, че на НПО се гледа като на корпоративен партньор от страна на 

политиците. Всички възможни грантове са обявявани публично и всички организации 

могат да кандидатстват. Другият вариант е кандидатстване и участие в тръжни 

процедури. 

В повечето планове за дейности за различни проблеми в нашето общество, 

правителството включва и НПО, с цел – постигане на желаните промени. 

За да се работи професионално и на основа солидни знания в различни области, 

засягащи психичното здраве на децата, ние имаме нужда също така и от достатъчен 

практически опит. Това трябва да включва и ползвателите на нашата работа – в случая 

децата и родители. VOKSNE FOR BARN е потребителска или ползвателска 

организация в сферата на психичното здраве, това е и виждането на властите. 

Създаване на организацията 

В началото на 90-те е необходимо да се промени стратегията на организациите, което 

се дължи на промените в отношението на хората към членските организации. Тази 

промяна показва, че хората искат да бъдат активисти по даден проблем и да взимат 

участие в дадена  промяна в обществото, към която проявяват интерес. 

Важна промяна е и признаването, че НПО-тата могат да работят по професионален 

начин, дори и на доброволни начала по даден проект. Това налага и иновация и 

развитие на организацията. 

Традиционният начин за основаване на организация е да се формира регионален офис, 

който да следва местни доброволчески групи. Вместо това, Voksne for barn започват 

да кандидатстват за проекти, които биха могли да развият техните  дейности. По 

същото време правителството и парламента пускат в действие 10-годишен план за 

действие по темата за психично здраве в Норвегия (1999-2008). Този план също 

допринесе значително за развитието на Voksne for Barn. 

Най-големият и най-значим проект в началото, е проекта „Изход – младежта от 

насилствените групи“ – 1997-2000 г. Той е финансиран от много министерства и 

главната цел е да се спре създаването и появата на нео-нацистки групи, които са  

основен проблем тогава. Проектът е успешен и програмата приклюви през 2004 г. 

В момента Voksne for barn са се посветили на работата в тази сфера, с родители и с 

различни насилствени групи, вкл. и джихадисти. 

 

РАЗДЕЛ IV: НЕОБХОДИМ ЛИ Е МОНИТОРИНГ НА СПОК  

Същност: Мониторингът е систематично и продължително/периодично събиране, 

анализ и използване на информация с цел управленски контрол и вземане на решения. 

Целта на мониторинга е да осигури ефективно и ефикасно управление на 

организацията и нейната пряка дейност. Той предоставя навременна информация за 

планираната и извършената работа за всички страни, участващи в управлението на 

организацията. Мониторингът е свързан преди всичко с изпълнението, осигурява 

вложените средства чрез дейности да се превърнат в резултати, анализирайки тяхното 

количество и качество. Първата стъпка с оглед реализацията на същински мониторинг 

е изготвянето на Оперативен план на организацията. При изготвянето на оперативния 

план трябва да се вземе под внимание, че определена дейност се състои от 

многобройни поддейности, които, колкото и да са важни, все пак не отнемат толкова 

много време. Ето защо, в зависимост от интензивността на определена дейност, в 



 

 

някои случаи могат да бъдат извършвани едновременно няколко или само една 

дейност. За да може да се отчете различната интензивност на отделните дейности, 

оперативният план трябва да е изключително подробен. Понякога е подходящо за по-

мащабните дейности да се изготвят подпланове. За да се отговори на изискването за 

прецизност, може в някои случаи да се наложи от разпределение на времето по 

месеци да се премине към разпределение по седмици, дори и по дни.  

a) Дефиниране на резултатите  

Целта на един план не се изразява само в реализацията на предвидените в него 

дейности. Най-важното е действително да се постигнат резултатите, които се 

преследват. Резултатите на ниво дейности на СПОК са само частични резултати. 

Същинските резултати са конкретните ползи за членовете, бенефициентите и 

крайните потребители. Резултатите следва да се дефинират преди началото на 

изпълнението. В противен случай може впоследствие да се наложи преформулиране 

на резултатите, с оглед последващо отчитане на ефективността. Резултатите следва да 

бъдат формулирани максимално точно. По възможност трябва да се определят 

количествени критерии за тях. Например: вместо „увеличаване броя на 

доброволците“, резултатът може да се формулира по следния начин: „до края на 2016 

г. броят на доброволците ще се увеличи от 18 на 25“. В този случай говорим за 

индикатор за постигането на резултата. Постигането на резултатите трябва да е 

измеримо и да се поддава на обективна верификация.  

     б)  Индикатори за мониторинг на СПОК 

Индикаторите за мониторинг са количествени мерки за постигнати резултати или за 

изпълнени цели на организацията и нейния стратегически план за развитие. 

Индикаторите за мониторинг се прилагат към всички форми, като особено внимание 

се обръща на най-ниското ниво – мярката и проекта в организацията. Индикаторите за 

мониторинг на СПОК са физически и финансови и са обвързани със специфичния 

характер на съответната институция, нейните цели и социално-икономическата, 

структурната и екологичната обстановка в страната или в нейните региони. Те 

осигуряват основата за разработване на адекватна система за мониторинг. 

Индикаторите за мониторинг показват:  

- конкретни цели – представени количествено там, където това е възможно – за общи, 

специфични цели, и тяхната взаимовръзка;  

- достигнатия етап на развитие като физическо изпълнение, резултати и доколкото 

това е реално – въздействието върху съответното ниво;  

- изпълнението на финансовия план.  

За да може да се наблюдава организацията и да се оценява нейното развитие в 

организационен и финансов план в сравнение с поставените цели, е необходимо да се 

използва система от индикатори, които трябва да бъдат определени предварително 

или в ранен етап на развитието на организацията, така че да могат да се съберат данни 

за тях.  

a) Индикатори за изходно състояние  

Данните за изходното състояние дават количествена информация за социално- 

икономическите условия в територията. Те се разработват в съответствие с целите на 

организацията и определянето им трябва да се направи така, че да покриват адекватно 

йерархията на целите, включени в стратегическия план на СПОК. В някои случаи е 

полезно да се събират специфични данни за членовете на организацията. По-

конкретните индикатори по сектор или размер могат да дадат по-пълно описание на 



 

 

членовете и да направят възможни сравненията с предишни интервенции или с 

инициативи в други райони. Освен това данните за изходното състояние позволяват 

определянето на количествени цели и оценката на вероятните ефекти (резултати или 

въздействия) на планираните действия. Те са задължителна предпоставка за това 

индикаторите на организацията да бъдат смислени. Данните за изходното състояние 

показват началните стойности, с които впоследствие се сравняват индикаторите за 

контекста или за въздействието. Те създават основата за: социално-икономически и 

стратегически анализи, въз основа на които се разработва стратегията на 

институцията; мониторинга на общия контекст; прилагането и установяването на 

измерими количествени цели; оценката на социално-икономическите въздействия на 

развитието на организацията. По принцип целите и съответните индикатори трябва да 

бъдат количествено измерими. Данните, които се използват за количествено 

определяне на целите на СПОК, обикновено са налице. Необходим е обаче елемент на 

преценка, който допълва обработката на данните. Количественото определяне може 

да използва данни за изходното състояние и еталони, изведени от предишни 

наблюдения и оценки, както и оценъчни данни. От оперативна гледна точка 

необходимото ниво на количествено определяне зависи от същността на 

интервенцията. Но често не е възможно да се измери прецизно целта, тъй като броят 

на бенефициентите предварително не може да се уточни. В тези случаи е по- добре да 

се установи набор от цели или да се разчита на косвени или качествени индикатори, 

чиито стойности могат да бъдат изяснени в процеса на прилагане на мерките. 

Финансовите и физическите данни се събират в съответствие със секторната 

номенклатура. Областите на интервенция – производствена сфера, човешки ресурси, 

базисна инфраструктура и разни, са класифицирани по категория и подкатегория с 

инвидиуален код. Освен това разбивката по категории е част от управленските и 

информационни дейности, свързани с организацията, и не измества разбивката, на 

която се основават приоритетите на организацията или специфичните въздействия и 

мерки, идентифицирани при оценките.  

b) Програмни индикатори  

Програмните индикатори са: индикатори за вложени ресурси, индикатори за краен 

продукт, индикатори за резултати, индикатори за въздействие. Индикаторите за 

вложени ресурси са свързани с разпределения бюджет на всяко равнище на развитие 

на Сдружение СПОК. Финансовите индикатори се използват за наблюдение на 

напредъка на финансовото изпълнение. Индикаторите за краен продукт се отнасят до 

дейностите. Те се измерват във физически или парични единици. Индикаторите за 

резултати представляват преките и непосредствените ефекти, генерирани в резултат 

реализацията на целите от организацията. Те дават информация за промените, които 

влияят върху поведението на членовете на организацията. Тези индикатори също 

могат да бъдат физически или финансови. Индикаторите за въздействие 

представляват последствията от изпълнението на стратегическия план на 

организацията извън непосредствените ефекти върху нейните членове. Могат да бъдат 

дефинирани две понятия за въздействията – специфични и общи. Специфичните 

въздействия се проявяват след известен период от време, но са пряко свързани с 

предприетите действия. Общите въздействия са дългосрочни ефекти, оказващи 

влияние върху широка група от членовете и обкръжаващата среда. Измерването на 

втория тип въздействия е комплексно и често е трудно да се установят ясни причинни 

зависимости. За подпомагане на ръководните органи – Общо събрание, Управителен 

съвет, Председател при изготвяне на стратегическите документи за планиране на 

СПОК, Европейската комисия предлага списък на ключовите индикатори, който се 

базира на категоризацията на областите на интервенция. Идентифицирани са групи от 

индикатори по отношение на продуктите, резултатите и въздействията в основните 



 

 

области на дейност и по-ограничен набор от ключови индикатори, определени въз 

основа на тяхното значение и съответствие от гледна точка на основните приоритети 

на Европейския съюз. Предложените от Европейската комисия индикатори са 

разработени и се прилагат с цел по-добър мониторинг и оценка на проектите и 

програмите. Критериите, които се използват при избор на програмните индикатори са: 

уместност (на обикновени приоритети и цели); количествено определяне (възможност 

да се поставят цели и където е подходящо да се установи базис); надеждност 

(еднозначност на дефиниция и лекота на събиране); наличност (на базата на входни 

данни в системата за мониторинг). Използването на ключови индикатори спомага за 

разпространение на добрия опит в мониторинга, за подобряване на формирането на 

еталони, за осигуряване на по- надеждна информация и по-комплексна картина за 

Сдружението. 

c) Индикатори за изпълнение  

Индикаторите за изпълнение измерват междинните резултати в сравнение с 

първоначалните количествени цели на организацията. Те не са подходящи за 

сравнение на действителното ниво на изпълнение между различните дейности на 

СПОК. Тези индикатори се използват за измерване на изпълнението на бизнес плана 

или стратегическата програма на Сдружението. Индикаторите за изпълнение са 

свързани с три основни въпроса – ефективност, качество на управлението и 

финансово прилагане (изпълнение). При използването на програмните индикатори 

могат да се измерват понятията ефективност и ефикасност. Ефективността сравнява 

това, което е направено, с това, което е било първоначално планирано, т.е. тя сравнява 

дей-ствителните с планираните продукти, резултати и въздействия. Ефективността 

оценява доколко развитието на СПОК спомага за постигане на нейните цели. 

Ефикасността е съотношението между продукта, резултата или въздействието и 

вложението (ресурса), което е необходимо за постигането му, т.е. как ресурсите се 

трансформират в продукти и резултати. Показателите за ефективност и ефикасност 

могат да се прилагат за всеки етап на от развитието на НПО, т.е. по отношение на 

продукт, резултат или въздействие. Тези индикатори могат да дадат полезна 

информация на управляващите, наблюдаващите и оценяващите Оперативния план на 

СПОК, като им помагат да вземат решения за програмирането или промяната на 

ракурса на бизнес плана. Практическото измерване на тези съответствия е 

сравнително ясно, но съществуват редица трудности. Концепцията за ефективността 

като тенденция е ориентирана само към един от аспектите на програмните ефекти на 

организацията – очакваните положителни резултати. Изследването на ефективността 

включва въпросите за постигане на резултатите с по-малко ресурси и за генериране на 

по- голям резултат със същите ресурси. Във връзка с тези въпроси е и проблемът за 

сравнение на бизнес плана на организацията с нейните възможни алтернативи. Най-

голяма трудност тук е изборът на подходящи еталони. Тези еталони по възможност 

трябва да са установени предварително, за да позволят подходящи сравнения и да 

изяснят количественото определяне на целите в програмната фаза. Те обаче не могат 

да изместят индикаторите, генерирани от мониторинговата система. Обхватът на 

изпълнението покрива индикаторите за ефективността и ефикасността (включително 

и ефикасността на управление) и е дефиниран във връзка с концепцията за 

управлението на ресурсите и ефикасността и в контекста на административната 

промяна, насочена към резултати, качествено обслужване и удовлетвореност на 

потребителя. Индикаторите за мониторинг дават информация, която е полезна за 

подобряване на качеството и ефективността на подкрепата. Те трябва да бъдат 

подходящи и измерими на различни стадии на прилагането. Поради тяхната 

количествена същност могат да дадат препоръки за мониторинга. Анализът на 

индикаторите за мониторинг трябва да се съсредоточи върху качеството, 



 

 

количеството и целесъобразността им. Използването на индикаторите не винаги е 

лесно. Най-често срещаните проблеми са:  

 Може да има трудности при установяване на ясни причинно-следствени връзки 

между планираните действия, постигнатите резултати и въздействията от 

гледна точка на окончателните цели. В подобни случаи е целесъобразно да се 

използват методи за оценка на въздействието на дадена мярка върху 

определена група в сравнение със сходна (контролна) група, за която мярката 

не е прилагана.  

 Проблем може да представлява сложността на методите за измерване. 

Сравнително просто е измерването на продуктите и резултатите, тъй като те са 

доста близо до нивото на мярката. За разлика от тях въздействията трябва да се 

измерват извън оперативния контекст. Те не винаги са ясни и очевидни, което 

оказва влияние върху тяхното измерване. Освен това въздействията 

обикновено са комулативен ефект от различни мерки и това също усложнява 

анализа.  

 Възможно е да липсват данни във всички стадии на процеса на вземане на 

решение, например при бизнес планирането на организацията.  

 Възможно е да има проблем при комбинирането на някои индикатори. Докато 

финансовите индикатори могат да се намерят на всички равнища, физическите 

индикатори са по-трудни за събиране и често това не е подходящо. Това 

означава, че е важно да се подберат подходящи физически индикатори за всяко 

ниво на подкрепа, за де се измерват съответните количествени резултати и 

въздействия. Мониторинговите индикатори се разработват и се получават по- 

лесно, когато са свързани с мярка или проект. По-трудно е тяхното 

установяване и използване на по-високи равнища. Затова е важно не само да се 

определят инидкатори, но и да се използва количествена и качествена 

информация за различните нива на дейност на СПОК.  

 Важно е да се отчитат, доколкото е възможно, косвените и неочакваните 

ефекти, които оказват влияние върху резултатите и въздействията.  

Мониторинг на резултатите  

 При изпълнението на оперативния план възникват определени характерни за 

организацията проблеми: Заложените предварително цели не са изпълнени в 

100% размер;  

 Върху сътрудниците не се упражнява достатъчно контрол, поради което се 

допускат системни пропуски. Ето защо е необходим постоянен мониторинг 

върху процеса на работа и постигането на резултатите За тази цел всяка СПОК 

би трябвало да разработи собствени техники и методи. Следващите примери 

могат да предложат някои подходящи идеи:  

 Стратегическият и оперативният план се преглеждат редовно (например по 

повод заседанията на ръководството) и се проверява какво е постигнато, кои 

дейности са приключени, при изпълнението на кои от тях се забелязва 

изоставане, какво следва да се направи, за да се осъществи напредък при 

изпълнението на дейностите и постигането на набелязаните резултати;  

 Превръщане на годишния отчет в инструмент за мониторинг, като към всеки 

сектор от дейността на организацията се опише кои от набелязаните цели са 

били постигнати през отчетната година и кои не;  



 

 

 Въвеждане на ежеседмични и ежемесечни обсъждания със служителите, на 

които те докладват за резултатите от работата и представят писмен отчет за 

резултатите. По този начин се осъзнава необходимостта от личен принос за 

постигане на резултатите и се изгражда мотивация за по-ефективна 

организация на собствената работа.  

 

РАЗДЕЛ V: ОТЧЕТНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА  

СПОК се подчинява на строги изисквания за отчетност и публичност и като всички 

юридически лица с нестопанска цел трябва да представя финансовите си отчети в 

НСИ, съдебния и централния регистър на Министерство на правосъдието. 

Прозрачността обаче се затруднява от липсата на актуална информация на сайтовете 

на регистрите. Има данъчни облекчения, които облекчават съществуването на НПО, 

като нестопанската дейност не се облага с данъци, а стопанската дейност, извършвана 

от тях, трябва да бъде допълнителна, свързана с целите, и приходите от нея да се 

използват за постигането на тези цели - те обаче не се облагат с облекчение. 

Националният счетоводен стандарт регламентира изискванията за съставяне и 

представяне на счетоводните отчети на юридическите лица с нестопанска цел. За 

отчитане на сделки и операции, които не са уредени в този стандарт, се прилагат 

правилата на другите национални счетоводни стандарти.  

 Юридическите лица с нестопанска цел съставят индивидуален сметкоплан 

съгласно изискванията на Закона за счетоводството, Националния сметкоплан, 

Националните счетоводни стандарти и този стандарт. В индивидуалния 

сметкоплан се предвиждат сметки за отделяне на нестопанската от стопанската 

дейност, както и отделни сметки за отчитане на специфичните приходи и 

разходи, свързани с нестопанската дейност. Счетоводен баланс  

 Счетоводният баланс на юридическите лица с нестопанска цел се съставя в 

двустранна форма.  

 В статия "Други резерви" от пасива на баланса се записва сумата на резултата 

от нестопанска дейност, отразена в раздел V на Отчета за приходите и 

разходите.  

 Юридическите лица с нестопанска цел съставят отчет за приходите и разходите 

в двустранна или едностранна форма.  

 Разходите за дейността в Отчета за приходите и разходите се отчитат като:  

а) Разходи за регламентирана дейност,  

б) Административни разходи.  

 

 

 

 

РАЗДЕЛ VI: ИЗГРАЖДАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОНЕН КАПАЦИТЕТ ЗА 

ВЪНШНА КОМУНИКАЦИЯ  

Норвежкият опит за повишаване на осведомеността 

Наред с дейността на организация, Voksne for Barn имат активна политика насочена 

към практиката. Това е необходимо, за да се повиши информираността на детските 



 

 

условия относно психичното им здраве. Един от техните най-важни начини за 

постигане на това е публикуването на годишен доклад по конкретна тема за 

психичното здраве на децата. Тази година темата е "юноши и психично здраве", а през 

2014 г. темата бе „деца, които живеят в бедност“. Този доклад идва заедно с 

изслушването на децата разказващи своя опит, а също и традиционните реакции в 

отговор на промените, които са направени от правителството. Разбира се Voksne for 

Barn са много активни в медиите, а още по-важни за тях са техните Фейсбук 

последователи, които до момента са 25000. 

Комуникирането и влиянието върху другите, като умения и стратегии, включват 

много варианти на индивидуални и колективни действия. Тези действия могат да 

бъдат между хора, между организации, вътрешни за една организация, в писменни, 

устни, формални, неформални, публични, частни и други. Това се ресурси, които са 

необятно витални, често се използват свободно, но понякога при определени 

обстоятелства, могат да причинят доста загуби и травми. Предизвикателство е да 

съхраним равновесието между изкуството и майсторството при комуникиране и 

оказване на влияние, при най-малки загуби за организацията. Всеки служител в една 

организация притежава потенциала да подобри комуникацията и влиянието й. Всяка 

една организация може да повиши своя капацитет чрез по-добри комуникационни 

стратегии и действия за влияние върху другите. За постигането на ефективни промени 

в работната среда е необходимо СПОК да продължава да търси партньори и 

съюзници, за да има необходимото влияние върху процесите.  

 

Комунакционни стратегии и умения  

Най-добрият начин организацията да разбере какво трябва да направи, за да 

осъществява ефективна комуникация, е да се разработи комуникационен план. Планът 

трябва да се базира върху визията и мисията, целите на организацията, както и на 

вярванията и ценностите, които са важни за СПОК и целия екип, бенефициентите и 

другите ключови участници в процеса. Разработването на комуникационен план е 

възможно след като бъдат изяснени основните елементи за постигане на 

организационна ефективност като мисия, визия, цели, ценности. Предварителни 

въпроси: Какво искаме да постигнем чрез комуникацията? Защо искаме да 

комуникираме извън нашата организация? Ще използваме ли комуникацията, за да 

постигнем следните цели:  

o Подобряване на визията на СПОК в общността, града или региона; 

o Генериране на позитивно отношение и впечатление за СПОК чрез подобно 

медийно покритие; 

o Установяване на медийни контакти, с цел да се ползват при кризисни случаи, 

отнасящи се до нас като организация или до нашите бенефициенти;  

o Повишаване вниманието върху изпълняваните от нас програми и предлаганите 

от нас услуги във връзка с конкретна потребителска група;  

o Разгласяване на променено отношение между отделни членове на общността; 

o Генериране на подкрепа от страна на публични, ключови фактори, формиращи 

политиката и др.; 

o Генериране на финансова подкрепа; 

o Установяване и поддържане интерактивен диалог с най-важните за нас членове 

на общността. 



 

 

Как ще комуникираме с други организации и официални институции зависи както от 

нашите комуникационни процедури и правила, така и от техните. Ако искаме нашето 

послание да достигне до широка аудитория, ние се нуждаем от стратегия, която да 

включва работа с медиите. Подобна стратегия е скъпа, включващата финансови и 

човешки ресурси. Когато се планира разработването на комуникационен план е 

необходимо да се предвидят и разходите по неговото осъществяване. Нашият  

комуникационен план трябва да включва и оценка на постигнатата ефективност по 

отношение на нейното изпълнение.  

Приносът на връзките с обществеността за повишаване на организационния 

капацитет  

Има начини да повишим капацитета си чрез готовност да обменяме информация с 

основните официални институции и организации, когато се появят такива 

възможности. Необходими предварителни реквизити: Визитна картичка с лого на 

организацията; Профил на организацията, който включва мисия, цели, основни 

дейности, контакти за връзка, основни партньори. Изкуството на общуването с 

обществеността включва 90% подготовка и 10% вдъхновение в правилния момент. За 

нас е предимство да се възползваме от всяка една възможност да промотираме СПОК.  

Медиите и развитието на организацията  

Съзнателно създаване на личен контакт с репортер, издател или медия.  

Когато организацията организира провеждането на важни събития за общността, 

информация се разпространява до различни медии. Те ще преценят да ли 

информацията е ценна за тях  

Подготовка на материал от една страница относно дейността на СПОК и това, което 

ни прави уникални.  

Предварително информиране за това, което представлява интерес за медиите – 

вестниците и телевизиите отразяват ли дейността на други организации като нашата.  

Обединяване на усилия с друга организация или личности, които искат да отправят 

същото послание пред обществеността.  

Работата в мрежа - стратегия за растеж  

Работата в мрежа винаги е била ценна, защото предоставя възможности за 

комуникация и за удовлетворяване на потребностите от услуги извън границите на 

една организация. Работата в мрежа е механизъм за развитие на една организация, за 

постигане на нейните цели и мисия. Преди няколко години Фред Фишер проведе 

проучване, за да определи валидността на процеса на работа в мрежа, като социален 

процес, който спонтанно обвързва потребностите и ресурсите на индивидите и на 

общностите. Инициативата за провеждане на проучването се базираше на 

заключението, че съществуват мрежи и хора, които работят неформално в мрежа с цел 

да подпомагат търсенето на определени ресурси, не непременно в тяхната 

организация. Основни характеристики на работата в мрежа: 

• Работата в мрежа е процес, който означава че хората работят помежду си, а не 

организацията с отделния индивид.  

• Работата в мрежа означа подялба на власт и обмяна на ресурси.  

• Ефективният служител в работната мрежа счита, че всичко в общността е или може 

да бъде свързано с нещо друго.  

• Ефективният служител в работната мрежа знае кой от какво се нуждае.  



 

 

• Ефективният служител в мрежата не се притеснява, затова че другите може да не 

искат да участват в мрежата.  

• Ефективният служител в мрежат винаги търси и други възможности, когато някъде 

се е провалил.  

• Ефективният служител в мрежата си представя всяка една ситуация, като урок и 

възможност за обучение.  

• Ефективният служител в мрежата не работи, за да бъде компенсиран за своите 

усилия.  

Взаимоотношенията са доброволни и не се отразяват върху независимостта и 

автономността на тези, които работят в мрежа. Работата в мрежа представлява 

свободен и многопосочен обмен на информация, идеи, ресурси, в сравнение с 

формалния процес на комуникация 

Как да се научим да работим в мрежа?  

От разнообразните определения за това какво представлява работата в мрежа става 

ясно, че от особено значение са личните качества на участниците за осъществяването 

на външната комуникация на организацията.  

o Работата в мрежа ни позволява да обменим информация, идеи, контакти и 

ресурси.  

o Работата в мрежа ни помага да придобием знания и нови ценности, да развием 

умения, проницателност  

o Работата в мрежа ни предоставя възможност за подкрепа, когато се нуждаем от 

приятел, съвет или когато търсим друг начин да осъществим някаква наша 

идея. Тази подкрепа можем да я получим отвън, от хора, които вече са имали 

нашите проблеми и са ги преодолели.  

o Работата в мрежа ни дава власт и влияние и ни позволява ни да 

идентифицираме хората, които ще ни помогнат да отворим правилната врата, 

могат да бъдат наши ментори или да ходатайстват за нас, помагат ни да бъдем 

забелязани в обществото.  

o Работата в мрежа е единствения начин да се отправим на откривателско 

пътешествие – хората, които работят в мрежа общуват и пътуват без визи, без 

пътни карти, не губят връзка помежду си. Ако поискат могат да обиколят 

света, без да напускат дома си. 

 

 

 

РАЗДЕЛ VII: УПРАВЛЕНИЕТО НА ПОМОЩИТЕ ОТ СТРУКТУРНИТЕ 

ФОНДОВЕ   

Според регламентите на ЕС „страните членки са длъжни да осигурят обширно и 

ефективно участие” на регионални, местни и други държавни органи, икономически и 

социални партньори, както и “други подобни и компетентни организации“ в 

планирането, изпълнението, наблюдението и оценяването на европейските фондове. 

Националните регламенти, включително Закона за регионално развитие, също 

предполагат “включване на подходящи партньори” в управлението на финансовата 

помощ на ЕС. На практика обаче, от Брюксел констатират, че в България „не всички 

ангажименти на правителството на практика се изпълняват напълно: организираното 



 

 

гражданско общество не е включено ефективно в процеса на консултации, при 

определяне на процедурите за прилагане и мониторинга по изразходване на 

средствата”.  

Констатациите, изразени в цитирания документ преди няколко години и отвън, 

откриваме и днес, отвътре – в Становището на Института за зелена политика по повод 

на Стратегията за устойчиво развитие. Те отразяват не само неустойчивостта на НПО 

сектора, но и на партньорството между държавата – НПО - бизнеса – местните власти 

и медиите, т.е. между основните партньори в процеса на развитие.  

Въпреки това бъдещето ни на страна, член на ЕС, обещава нови възможности за 

устойчивост. Те показват първо, че политиката за регионално развитие е част от 

политиката за социално-икономическо развитие, насочена към пълноценна 

интеграция на българското общество в европейските структури; и второ, че 

реализацията и е невъзможна без приобщаването на всички заинтересовани страни, 

включително на НПО сектора. Разбирането на този процес като „win-win” сделка (“аз 

печеля–ти печелиш”) между държавата, обществото и НПО сектора е от 

стратегическо значение за устойчивостта на разработваните и изпълнявани политики.   

Оценките за силните и слабите страни на българския НПО сектор са силно 

поляризирани. Няма съмнение обаче, че въпреки зависимостта от външни донори, 

финансовата неустойчивост, ситуативния профил и предмет на дейност, логистичните 

дефицити, нестабилния организационен капацитет и необходимостта от подобряване 

на обществения имидж на НПО, надеждите са сега, след приемането на България в 

ЕС, да се засили подкрепата за НПО и да се запълни вакуума, резултат от оттеглянето 

на другите донори.  

 

 

РАЗДЕЛ VIII: ФИНАНСИРАНЕ  

Основната цел е диверсифициране и устойчивост на източниците на финансиране. 

За нейното постигане е необходимо: 

- Разработване на нови гъвкави стратегии за привличане на средства; 

- Интензифициране усилията за редовно участие в конкурси по различни европейски и 

други международни програми; 

- Усъвършенстване на финансовия мениджмънт; 

- По-ефективно и целево изразходване на финансовия ресурс за програмна дейност и 

ограничаването разходите по издръжка на организацията; 

- Устойчиви контакти с потенциални и български и чуждестранни донори; 

- Осигуряване на целево финансиране за поддържането на постоянните дейности на 

организацията; 

- Разработване на иновативни продукти и услуги, които да се промотират пред бизнес 

общността; 

- Активизиране и разнообразяване дейността на СПОК за постигане на по-високи 

финансови резултати. 

 



 

 

 

 

 

 

Какво се фианнсира по оперативните програми 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ресурсите не само в България, а и почти навсякъде са ограничени, а нуждите на 

хората стават все по-големи. Дори в развитите държави социалното разслоение и 

бедността са големи. За нас като общество е много важно да виждаме всички 

потенциални налични ресурси и да ги използваме по възможно най-ефективния начин. 

Една от най-големите ползи от наличието на международни донори в страната в 

момента е, че те финансират нови модели за решение на социални проблеми, с които 

държавата няма капацитета или политическата воля да се справи. Инвестициите им са 

насочени тъкмо към сфери, в които има криза на решенията или липса на креативно 

мислене, като ромската интеграция или образованието например. Държавата няма 

нито енергията, нито ресурса да експериментира с подходи и тъкмо затова опитът на 

неправителствените организации е ценен. Ако те открият работещ модел в социалната 

сфера, институциите могат след това да го разпознаят, приложат и подкрепят.  

Външното финансиране развива гражданския сектор не само със средствата, които 

отделя, но и защото го мотивира да разнообразява източниците си на финансиране. 

Норвежкият механизъм например инвестира в обучения по финансова грамотност и 

устойчивост на гражданските организации - сфера, слабо развита досега. Заедно с 

финансирането се осигурява и достъп до външна техническа и експертна помощ. 

Изгражда се капацитет за подкрепа на местното развитие в социалната сфера, 

образованието, подкрепа за малкия и средния бизнес, гражданско участие и други. 

Създава се възможност да се установят контакти и да се изградят мрежи за съвместна 

работа с други организации от региона и в европейски мащаб. 



 

 

 

Неограничено финансиране – Норвежкият опит 

В допълнение към ограничено финансиране за конкретни области, проекти и 

програми, Voksne for Barn работи с доходи и от други източници. Това позволява да 

се харчат пари според собствените приоритети. Въпреки това, те трябва да покажат, 

че използват средствата ефективно в района, за който искат подкрепа. 

В момента има 5 основни начини за получаване на неограничен доход. 

1. Телемаркетинг от блока за продажби на организацията - продажба на реклами за 

фирми от всякакъв вид. До преди 2 години те се публикуват в списанието на 

организацията, но вече се публикуват на сайта www.vfb.no. В момента общият доход 

на организацията е 5 милиона (НОК) годишно и имат 2-ма  професионалисти, наети да 

работят с него. 

2. Директни писма, изпращани до имена и адреси от базата данни на организацията – 

3500 адреса. Това дава доход на организацията от 1 милион (НОК) на една година. 

3. Доходите от членски внос дават от около 1 милион(НОК). 

4. Voksne for Barn е организация, която работи за знания и информация относно 

психичното здраве. Продукти като книги, брошури, плакати и картички се продават с 

нарастващ брой и бюджета на организацията ще бъде над 1 милион (НОК) тази 

година. Тук можем да се види, че имат потенциал за приходи, но трябва непрекъснато 

да се добавят нови продукти. 

5. Voksne for Barn получава 2 големи субсидии - от Дирекция по здравеопазване и 

Дирекция за децата и семейството - общо 3,3 милиона (НОК) за 2015-та  година. В 

допълнение общо 0,5 милиона (НОК) са дарения от различни области и общини. 

Също така ограничените субсидии дават доход за администрация и всички 

обслужващи дейности, като част от техния бюджет. 

През последното десетилетие са получили  подаръци под формата на завещания, 

които са помогнали изключително много на ликвидността на организацията и също 

функционират като техни парични кредити, тъй като много от ограничени и 

неограничени грантове пристигат в края на годината. Voksne for Barn разполагат в 

момента с 12 милиона (НОК) като собствен капитал. 

 

РАЗДЕЛ IX: ПОЛИТИКИ - ОТ ВИЗИЯ КЪМ ВЪЗДЕЙСТВИЕ  

Най–общо казано политиките са формални условности, които организацията е 

определила, за да се управляват бъдещи действия. Предварителни въпроси:  

1. Как да се окаже влияние върху формиране и утвърждаване на политики от 

публичните управляващи институции, които подкрепят НПО в изпълнение на техните 

мисии.  

2. Как да се минимизира или елиминира негативния ефект от сегашното отношение на 

публичните институции към НПО.  



 

 

Когато се спомене термина политика, често в съзнанието ни изплуват следните 

асоциации: • стратегически планове; • начин на обявяване на публични решения • 

утвърдени становища на управителни институции • позиция по време на преговори 

между две и повече страни • становище, намерение • решение, което не е обявено 

публично и за него знаят само тези, които са го утвърдили и считат себе си за “важни 

при формиране на политически решения”. Формирането и изпълнението на политики 

са процеси, които често отразяват различни реалности, в сравнение с това което сме 

очаквали. Много често публичните политики са просто едни неосъществени 

намерения и никога не достигат до крайните бенефициенти.  

Какво да предприемем? Как СПОК да участват във формирането на политики и по 

какъв начин да влияем на факторите, от които зависи изпълнението на утвърдените 

вече политики?  

При формиране на нова политика действията, които трябва да се предприемат, са 

специфични и се различават от действията, които трябва да се предприемат по 

отношение на вече утвърдени норми и политики. Необходимо е: 

• Да сме запознати с процеса на формиране на политика във вашата общност. Как се 

утвърждават политиките, кой е отговорен за това, какви видове дискусии предшестват 

утвърждаването на политиките. Не сме единствената организация, която иска да влияе 

при формирането и изпълнението на политиките в едно общество.  

• Да бъдем про-актвини по отношение политики, които пряко засягат нас и нашите 

бенефициенти.  

• Да бъдем подготвени да отговорим на потребностите на хората, които формират 

политиките по всякакъв начин, съобразно нашите възможности. Публичните 

институции също се нуждаят от подкрепа, когато трябва да прокарат законодателна 

инициатива или са контролирани по някакъв начин по време на изпълнеието.  

• След като бъдат утвърдени политики, които пряко засягат дейността на СПОК, 

трябва да продължим да участваме в процеса на тяхното изпълнение. 

 

Дългосрочна организационна политика 

За да се определи организационното развитие на едно НПО е важно да има ясна 

дългосрочна организационна политика, която да регламентира процесите и да 

осигури ефективна система за контрол на реализираните дейности и постигнатите 

резултати.  

Стратегическо планиране на организацията включва: 

 Стратегията като план, който уточнява цялостното развитие на 

организацията в бъдещето. 

 Стратегията като намерение от своя страна насочва действията на 

организацията за постигане на набелязаните резултати. 

 Стратегията като стил, специфицира поведението на организацията при  

определени бъдещи ситуации. 

 Стратегията като позиция, маркира положението на организацията  

в конкурентната среда.  

Стратегията на организацията е дългосрочната перспектива, която очертава 

нейната еволюцията във времето. Тя е инструмента осигуряващ ефективното 

управление на НПО в условията на пазарна икономика и маневрата, която ще създаде 

бъдещите пазарни позиции, базирани на  успешното адаптиране на организацията към 



 

 

обкръжаващата я среда. Стратегията е и иновацията, указваща линията за 

осъществяване на нововъведенията в организацията. 

Освен всичко казано до тук, дългосрочната политика трябва да включва: планиране, 

изграждане и управление на информационна система, чрез която да се съхранява и 

систематизира събраната информация свързана с реализацията на проекта и текущата 

отчетност на постигнатите резултати. Необходимо и системно да се регистрират 

изпълнените дейности и техните индикатори, свързани с текущото реализиране на 

проекта, да се спазват административните процедури и да се осигурява необходимата 

информираност на потребителите и прозрачността на процесите. От друга страна 

политиката трябва да осигурява възможности за отчитане, регистриране и вземане на 

мерки срещу възникнали заплахи и/или очаквани проблеми, като създава система за 

управление на риска. За да може да бъде реализирано всичко това е особено важен 

човешкия фактор, неговата квалификация, административен капацитет и активност. За 

да се гарантира качеството на избора, трябва да има изработени ясни правила за 

подбор на специалисти и експерти, след което те да бъдат обучени и запознати със 

съществуващите и действащи политики и правила на НПО. Необходимо е да се 

изгради ефективна организационна структура на неправителствената организация и да 

се формира култура на поведение от страна на нейния екип, за да се създаде 

положителна мениджърска/управленска практика и се натрупа организационен опит. 

Особено важно в този процес е ръководството на организацията да се информира 

периодично за протичащите на европейско и национално равнище процеси, които са  

свързани с изискванията и възможностите за финансиране на организацията, за 

работата в мрежи и т.н. По този начин ще се организира реализацията на 

разработената, одобрената и реализиращата се дългосрочна политика на 

организацията, като се обезпечи ресурсно управлението и мониторирането на процеса. 

Реализирането на стратегията на едно НПО означава превръщане на стратегическите 

намерения в стратегически действия. Това изисква създаване на подходящи условия 

във вътрешната среда на организацията и ефективен мениджмънт. За да стане това 

факт от особено значение е формирането на умения свързани с управлението на 

човешкия ресурс, с разпределянето на ролите в екипа, тяхното организиране, контрол 

и функционирането на системата поощряваща и санкционираща положителните и 

отрицателните резултати.   За да може тази система да бъде задвижена е необходимо 

да се осигури строга финансова отчетност, базирана на одобрения от съответната 

програма бюджет и осчетоводяването на всички приходно-разходни документи на 

НПО свързани с реализацията на дадения проект. За ефективното управление на НПО 

е важно са се създаде не само административна компетентност и ясни правила, но и да 

се осъзнае отговорността, да се изгради екипност и чувство за принадлежност у 

ползвателите при предоставяне на различните услуги. В това направление 

индикаторите отчитащи организацинното развитие са: връзките с обществеността, 

сътрудничеството с донори, степента на използване на местните ресурси, 

сътрудничеството с публичните власти, отношенията с други НПО и фирми, 

отношенията с бенефициентите и др.  

 

 

РАЗДЕЛ X: ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ НА НПО В СФЕРАТА НА 

ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ 

Изграждане на капацитет на НПО за работа в сферата на психичното здраве – 

потребителска организация за деца и родители – норвежкият опит 



 

 

Норвежката система и структура за психичното здраве на децата може да бъде 

представена така: 

 

 

Фигурата обяснява, че поощряването на здравеопазването и дейностите, свързани с 

това, трябва да бъдат насочени към всички деца (на 100%), около 20% от тях ще имат 

нужда от превантивна намеса за определен период от време и евентуално 5-10% ще 

имат нужда от лечение и подкрепа, услуги за закрила на детето и т.н. Фигурата също 

показва кои нива на управленско ниво са отговорни за различните интервенции.  

Участието на ползвателите (деца и родители) и рехабилитацията се считат за важен 

елемент във всички интервенции на всички нива. За Voksne for Barn – бидейки 

ползвателска организация в сферата на психичното здраве и услугите и грижите за 

деца, родители и семейства – трябва да срещне нуждите за присъствие и участие на 

представители във всички тези среди. 

В добавка, много е важно да се дефинира кои дейности и интервенции са полезни и 

биха могли да бъдат доказателствено основани и на практика. 

В плана за действие за психично здраве 1999-2008 се адресира и послание за промяна, 

нова структура, участие на тези към които е насочен проекта и повишаване на 

компетенциите и капацитета за да може да бъде помогнато на повече деца. 

Voksne за Barn бе призната като организация на потребителя за психичното здраве на 

децата от 2000 година. 

Организацията започват да работят за насърчаване на здравето в училищата през 

първата учебна година за всички деца. Програмата, която избират е „Приятелите на 

Зипи“. Тя започва работа през 2005 г като все още продължава от първа до четвърта 

година в началното училище и е реализирана в повече от 600 училища в цяла 



 

 

Норвегия. Това е световна програма с повече от 1 милион деца, които са част от нея и 

в момента се прилага в България. 

Вторият етап в пирамидата показва особено активното участие в работата за деца, 

чиито родители имат психични заболявания или злоупотребяват с вещества. Знаем, че 

те са високо рискова група, предразположена към развитие на депресия и психични 

заболявания като цяло. Voksne for Barn работи върху закон за правата на децата до 

информация и подкрепа, когато те живеят в тези семейства. Това бе прието от 

Норвежкия парламент през 2010 г. В момента се обучават хиляди професионалисти в 

подпомагането на тези деца, но също така за подпомагане на родителя да бъде 

достатъчно добър, въпреки заболяването си. 

Горната част на картината показва децата, които се нуждаят от подкрепа или лечение. 

Те са отговорност на съответните служби, но Voksne for Barn организират своето 

участие, така че техните преживявания от получаване на услуги са обработени и се 

съобщават на професионалисти и политици. Организацията използва най-вече на 

методите на „Участието, Изучаването и Действието (PLA)“ при вземането на доклади 

от децата.  

Имат около 300 местени омбудсмани за психичното здраве на децата. Те са 

доброволци, които работят за психо - социалните нужди на децата на местно ниво. 

Всички те са обучени от Voksne за Barn. 

 

Увеличаване на компетентността на професионалисти, работещи за и с децата 

От 70-те години до сега Voksne for Barn работят за обучението на професионалисти. 

На ранен етап обучават професионалисти на национално ниво в местните здравни 

центрове за насилие и неглижиране на децата. Днес имат много програми, които са 

доказателство, за начина по който се обучават специалисти. Техните училищни 

програми са сред тях. В допълнение - имат интервенции/програми за работа с деца, 

които имат родители с тежко психично заболяване или злоупотреба с наркотични 

вещества. Срещат хиляди професионалисти, които се обучават всяка година в 

различни интервенции. Тези програми могат да бъдат финансирани от 

правителството, но също така и от самите общини. 

Повишаване на осведомеността 

Наред с дейността на НПО, Voksne for Barn имат активна политика, насочена към 

практиката. Това е необходимо, за да се повиши информираността на децата относно 

психичното им здраве. Един от техните най-добри начини за постигане на това е 

публикуването на годишен доклад по конкретна тема за психичното здраве на децата. 

Тази година темата е "юноши и психично здраве", а през 2014 г. темата е „деца, които 

живеят в бедност“. Този доклад идва заедно с изслушването на децата, разказващи 

своя опит, а също и традиционните реакции в отговор на промените, които са 

направени от правителството. 

Разбира се, Voksne for Barn са много активни в медиите, а още по-важни за тях са 

техните  Фейсбук последователи, които до момента са 25 000. 

 



 

 

РАЗДЕЛ ХI: СЪЩНОСТ НА МЕНИДЖМЪНТА 

Под мениджмънт разбираме процес на поставяне и постигане целите на 

организацията, чрез изпълнението на четири основни функции: планиране, 

организиране, мотивиране и контролиране (Баргол). 

Мениджмънтът е дейност, целяща да увеличи потенциала на хората и да координира 

усилията им за постигане на определени цели (Кинорд). 

Мениджмънтът е процес на работа със и чрез другите за постигане целите на 

организацията в условията на променящата се околна среда (Дракър). 

Управлението (мениджмънта) е процес на въздействие (и взаимодействие) върху 

дадена система за поддържането й в определено състояние (поведение) и в 

съответствие с обективните закономерности на развитието и реализацията на 

поставените пред нея цели. 

В своята основа, управлението може да бъде дефинирано като осигуряване на НПО на 

(бизнес или всяка друга нституция) условия да използва своите ресурси по най-

ефективния и най-ефикасния начин, за да постигне поставените цели. Целите могат да 

се разглеждат като цели за НПО като цяло или като специфични цели на даден проект, 

екип или отдел. 

За да се постигнат тези цели е необходимо да се обезпечи ефективното управление на: 

 Обхвата; 

 Организацията; 

 Времето; 

 Разходите; 

 Качеството;  

 Комуникацията; 

 Риска. 

   За да се планира добре обхвата е необходимо да се:  

 Поставят ясни и реалистични цели; 

 Осигурят подходящите за изпълнение на плана ресурси; 

 Планира в партньорство; 

 Разработване на добри системи и процедури за организиация и мониторинг; 

 Управлява времето и се съобразяват регламентираните срокове; 

 Приемат ясни стандарти и конкретни очаквания; 

 Наблюдава качеството и количеството на извършената работа; 

 Извършват различни подобрения и промени свързани с динамично 

променящата се обстановка. 

Управлението на времето е съществен елемент от практическия мениджмънт в хода 

на реализацията на проекта. „Чрез него се подреждат и координират усилията за 

своевременното постигане на резултатите и целите на проекта.” (Р. Пенчев). То 

предполага ефективно разпределянена времето на: изпълнителния директор и на 

останалите експерти по проекта, както и доброволците, подизпълнителите и самите 

участници. 

Планирането на времето изисква: 

 Определяне на времето за изпълнение на планираните дейности;  

 Установяване на оптималните срокове за изпълнение на планираните дейности;  



 

 

 Оптимизация срока за изпълението на проекта. 

  

Управлението на "времевия" ресурс на проекта е свързано с:  

 Планиране на работата от страна на екипа; 

 Съставяне на работен график - общ и персонален; 

 Следене за изпълнение на задачите в планираното време; 

 Справяне с проблемите, които забавят процеса на работа. 

  

 

 

Норвежкият опит при управление и планиране на работата 

 

Организацията работи за подпомагането на психиатрични клиники за деца, поощрява 

детското здравеопазване и осигурява превенции, по отношение на децата с психични 

проблеми. 

Факти за децата в Норвегия: 

- 20% от децата се нуждаят от повече подкрепа в по-кратък или по-дълъг период 

от време 

- 11-12% от децата имат родители с тежки зависимости от наркотични вещества 

или психични отклонения 

- 5-6% от децата получават подкрепа от социалните институции 

- Едно от най-стресовите условия за децата, свързано с психичното им здраве, е 

разводът на родители им 

- 56% от хората прекарват 13 години в училище спокойно, което е голям спад в 

процентите 

Какво е постигнала организацията за 55 години? Примери 

- Позволено е на децата да бъдат с родителите си, ако са настанени в болница 

- Закон против злоупотребата (физическа и психическа) върху децата 

- Обучени стотици професионалисти, що се отнася до деца, чиито родители имат 

сериозно заболяване или наркотични зависимости – нов закон за интересите на 

детето 

Психично здраве на децата в Норвегия 

- 1,2 млн деца в страната 

- 10 годишен Национален план за действие за психично здраве – общност и 

специалисти 1999-2008 

- Психично здраве в училище – от 2010 и до сега 

- Поощряване на психичното здраве на всички деца 

- Превенция – рискови групи – общности 

- Лечение на психично здраве 

Сфери на работа: 

- Участие на деца и младежи 

- Родителска подкрепа – телефонна линия за помощи/консултации по е-мейл 

- 2 училищни програми – Приятелите на Зипи – в повече от 600 училища и 

„Училище на мечтите“ 

 

 



 

 

Voksne for Barn 

Създадена е Национална кампания за деца, чиито родители са психично болни или 

злоупотребяват с алкохол и с наркотици (COPMI) 

Индивидуално наблюдение/проследяване на индивиди/семейства, където подрастващ 

е включен в насилствени групи (Exit) 

 

Voksne for Barn – Национална мрежа за доброволци 

Застъпничество от името на децата 

Спомагане за слагане на интересите на децата на преден план 

 

Важно за развитието на добро психично здраве 

- Да познаваш своите собствени чувства и да бъдеш готов да говориш за това 

- Да намираш начини да се справиш с това и да посрещаш предизвикателствата 

по по-добър начин 

“Kunnskapsløftet” – последната правителствена програма за по-добро училище 

„Целта е да се образоват и подготвят деца, подрастващи и пълнолетни за посрещането 

на задачите и задълженията в живота заедно с другите. Всеки ученик ще има 

умението да се грижи за себе си и за своя живот и в същото време ще има 

възможността и желанието да помогне на другите.“  

 

Психично здраве в училище – програма 

Всички ученици имат правото на позитивна психична среда, която поощрява здравето, 

развитието и обучението. Училището трябва активно и систематично да работи по 

посока поощряване на позитивната психична среда, така че, всеки ученик да изпитва 

сигурност и социална принадлежност.  

 

Развитие на „Приятелите на Зипи“ 

- По-добра среда в класовете 

- По-добри научни постижения 

- По-малко тормоз и изключване 

- По-добро сътрудничество между учениците 

Целите на програмата  

- Опознаване и говорене за чувствата 

- Намиране на начини да се почувстват по-добре, когато нещо е трудно 

- Взаимна подкрепа 

Сътрудничество с родители в програмата 

Цели: да се даде на родителите познание за това какво учат децата в Зипи 

Засилване на ученето на децата и трансфериране на познанията в ежедневни ситуации 

Засилване на диалога между училище и дома и сътрудничество за „положителна 

класна стая“  

 

Сътрудничество дом-училище 

- Подкрепа на всеки един родители и дете в индивидуалните им нужди 

- Добър баланс в това, което училището ще осигури и това, което се очаква да 

правят родителите 

- Информация относно техните права и задължения, посещения в дома, ако 

родителите не идват на родителски срещи 

- Мултидисциплинарно сътрудничество (училища с други представителства на 

услуги) 



 

 

- Изслушване на опита на децата и родителите и да се поощри тяхното влияние 

над промените 

 

 

 

ПЛАНИРАНЕ ПРИ СПОК ЗА ПЕРИОДА 2015-2020 ГОДИНА 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН 

 

Запознаване на служителите с подходите за планиране, в отговор на възможностите за 

развитие и предизвикателствата; 

Повишаване на информираността за процеса на планиране; работата на 

професионалистите и бенефициентите; 

Подпомагащо обучение и повишаване професионалния капацитет (знания и умения) 

на служителите, експертите, доброволците; 

Поощряване на обмена на информация и опит; 

Работа с други организации в страната за приемането на общи цели. 

 

 

Оценка на дейността 

Този компонент представя критичен анализ. В условия на преобладаващ 

професионален контекст, с какви възможности/заплахи и силни/слаби страни се 

сблъсква организацията. 

 

Възможности 

1. Сътрудничество с други организации и групи. 

2. Повишаване медийното внимание към проблемите и дейностите, включени в 

целите на проекта. 

3. Обучителни курсове. 

4. Национално-политически интерес към дейностите на СПОК. 

5. Значителният брой представители, работещи по дейностите на организацията. 

6. Текущо състояние на администрация и законодателство в страната. 

 

Заплахи 

1. Текущо състояние на администрация и законодателство в страната. 

2. Ниско ниво на възможности за финансиране, особено за текущи, организационни и 

режийни разходи на СПОК. 

 

Силни страни 

1. Професионално лидерство. 

2. Възможност за нови членове/активисти. 

3. Впечатляващи резултати, що се отнася до иновативни разработки на методики, 

програми и обучения. 

4. Висока експертиза и иновативност на експертите. 

5. Разнообразни професионални квалификации на членовете и работен опит. 

6. Наличие на финансиране на проекти. 

7. Продължително участие на значителна част от членовете на СПОК, които имат 

влиятелни позиции на местно и регионално ниво. 

 

 



 

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СТРАТЕГИИ 

За постигане на предвижданите мисия и резултати, базирани на предишни опит и 

постижения, целите са представени по реда на акцентите, които поставят. Всяка цел е 

съвкупност от задачи и стратегии. Председателят на СПОК, отговорен за прилагането 

на стратегията за развитие, както и за подреждането по приоритети, отчита ресурсите, 

финансите и капацитета на персонала, включен в дейностите на организацията. 

 

ЦЕЛ 1: Подобряване/Повишаване услугите за експертите и служителите на 

СПОК 

Тази цел се фокусира въхру поддържането и разширяването на съществуващите 

услуги за членовете. Професионалните усилия за развитие трябва да бъдат 

продължени и разширени. 

 

Задача1: Подобряване/повишаване услугите за експертите 

 

Стратегии 

1. Периодичен Он-лайн бюлетин. 

2. Настояване за участието на студети и доброволци в изготвяне и представяне в 

бюлетина. 

3. Добавяне на фокус въхру всички дейности, отнасящи се към СПОК. 

4. Насърчаване на реклами в онлайн бюлетина, за да бъдат покрити разходите по 

публикуването му. 

5. Курсове и обучения за служителите. 

 

Задача 2: Създаване на възможност за вклюване на групи с особен интерес към 

фунционирането на СПОК 

 

Стратегии 

1. Установяването и извършването на дейности от страна на СПОК, с цел 

установяване на мрежа от професионалисти; участие в конференции, семинари, 

работни ателиета под егидата на заложените програми на СПОК; организирането на 

срещи на служителите на организацията, доброволци и експерти; подготовка на 

статии за е-бюлетина; координиране на дейностите. 

2. Организиране на планирани семинарни дейности. 

 

Задача 3: Повишаване услугите за доброволци, стажанти и студенти-

практиканти към СПОК 

 

Стратегии 

1. Осугиряване на младежко участие в дейностите на СПОК за планиране и 

организиране. 

2. Представителство на студенти на СПОК в университетите. 

3. Създаване и поддържане на програма за координация на стажове; осигуряване на 

информация относно стажантски позиции в сайта на СПОК. 

 

Задача 4: Привличане на нови членове 

 

Стратегии: 

А. Развитие на регулярно разпращане на покани към потенциални нови членове, 

включително брошури, онлайн покани в социалната мрежа и в сайта на 

организацията. 



 

 

Б. Насърчаване участието и включването на нови членове в основните дейности на 

СПОК. 

В. Иницииране на активно включване на нови членове. 

 

Задача 5: Увеличаване на уменията по планиране на регулярни надграждащи 

обучения 

 

Стратегии: 

1. Продължаващи дейности за планиране и организиране на тренировъчни програми 

за служители и експерти към СПОК. 

2. Поощряване на обновяването на обучителен екип. 

 

ЦЕЛ 2: Засилване на структурата на СПОК и администрацията 

Прилагането на работната програма зависи от организационната рамка. Нуждата от 

оценка на съществуващата рамка за изпълнявани дейности и нови възможности са 

основни за ефективността на стратегическото планиране.  

 

Задача 1: Продължаваща програма за развитие 

 

Стратегии:  

1. Провеждане на обучения за служителите. 

2. Наръчник за подготовка (включително политики и продецури, организационна 

информация) и предоставянето му на служителите на СПОК. 

3. Подготовка на административни политики и процедури, които се одобряват от 

Управителния съвет на организацията. 

4. Изследвания, насочени към заинтересовани страни и граждани. 

 

Задача 2: Бюджет и финансови практики 

 

Стратегии: 

1. Подготовка на бюджета и на финансовите политики: изготвят се от Управителния 

съвет. 

2. Дългосрочен план за финансиране. 

3. Актуални счетоводни документи. 

4. Мерки за подкрепа дейностите (дарения, спонсори). 

 

Цел 3. Влияние на СПОК 

За да бъде дейността по планиране и организиране на СПОК ефективна, 

председателят трябва да работи активно в обучението на служителите относно 

планирането и ролята, която биха могли да имат в създаването на ефективна и 

работеща организация. Тази цел може да бъде постигната с действия, повишаващи 

разбирането и съпричастността на служителите на СПОК, включително и в 

активизирането им. 

 

Задача 1: Развитие на активна програма 

 

Стратегии: 

1. Изследване механизмите за лобиране в областта на законодателството. 

2. Разширяване включването на СПОК в национални законодателни дейности. 

 

 



 

 

Задача 2: Увеличаване общественото внимание и информираност за дейностите 

на СПОК. 

 

Стратегии: 

1. Разпространяване на материали на обществото и таргет групите. 

2. Обновяване и разпространяване на брошури. 

3. Разширяване на медийните участия 

 

 

 

 

Литература: 

 Български център за нестопанско право, Стратегия за подкрепа развитието на 

гражданските организации в Република България 2012–2015 г.; Преглед на 

изпълнението на План за действие към Стратегията в периода 2012- 2015 г. и 

препоръки за актуализирането му. 

 Български център за нестопанско право, Индекс за устойчивост на НПО 2014 – 

България 

 Дирекция "Програмиране на средствата от ЕС" при МС. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


