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Началото
Уважаеми читателю,
Добре дошъл в нашия свят – светът на дръзки идеи и сбъднати
планове. Щом си при нас, ти си смел, инициативен и си открил проблем,
който копнееш да разрешиш. С този наръчник се надяваме, че ще бъдем
полезни при реализирането на социално значимите каузи на младите хора.
Постарахме се в малък обем да съберем най-необходимата информация
при създаването, управлението и развитието на младежки
неправителствени организации. Надяваме се, че подходът „стъпка по
стъпка“ ще даде увереност на социално ангажирания млад човек да
вдъхновява и търси съмишленици, но и да мине през всички
административни процедури при регистрация и управление на формална
организация. Наръчникът съдържа информация за институциите и
документите, с които организацията работи, насоки при формиране на
екип, работа със заинтересовани страни и целеви групи. Дава варианти на
финансиране на неправителствени организации и ще помогне при
управлението на финансовия ресурс. Ако все пак имаш въпрос, чиито
отговор не намираш тук, ще се радваме да ти бъдем полезни като се
свържеш с нас. Нямаме самочувствието, че знаем всичко, но знаем кого да
попитаме.
Благодарим на членовете на екипа на Софийски ученически съвет,
които ни помогнаха при разработването на Наръчника и споделиха опита
си на устойчива младежка организация в рамките на проекта.
От екипа на проекта
Румяна Цветева
Сребрина Ефремова

Проектът
Проектът „Заетост и доброволчество за активни младежи“ се изпълнява
от фондация „Генерация“ в партньорство с Общински ученически клуб
„Екология и опазване на околната среда“ и със специалната подкрепа на
Софийски ученически съвет. Финансира се от Министерство на младежта
и спорта чрез Национална програма за младежта (2016-2020).
Основната цел е активизиране на гражданското участие и създаване
на умения за заетост на млади хора от Лом. Проектът си поставя за
задачи:

да осигури достъп до качествени младежки услуги за придобиване на
умения и компетенции за повишаване на пригодността за заетост на младите
хора и
да стимулира активността им в процеса на вземане на решения в града.

За постигане на целите са предвидени следните дейности:

Проучване на нуждите от обучение за заетост на младите хора между
15 и 29 години;
Провеждане на две обучения за развитие на умения за заетост;
Среща от типа „връстници обучават връстници“ на активни млади хора
от Лом с представители на Софийски ученически съвет – устойчива младежка
организация, която участва активно в процеса на вземане на решения в
столицата;
Създаване на ученически парламент в ПГ „Найден Геров“, гр. Лом

.
Настоящият наръчник е един от инструментите на проекта, които
осигуряват устойчивост на резултатите. Той се разпространява безплатно
в хартиен вариант и може да бъде намерен в електронен на страниците
на фондация „Генерация“ www.genera�on-bg.org и Общински ученически
клуб „Екология и опазване на околната среда“ www.ecoclub.gymnasium-lom.com, както и на фейсбук страниците на двете организации.
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Определението
Както подсказва и самото име неправителствена организация (НПО),
това е независима от местни, държавни или международни институции
организация. В българското законодателство дейността на НПО се
определя и регулира от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Нестопанска цел означава, че неправителствените организации не
генерират печалба, а приходите им от стопанска дейност (ако има
такава) се връщат като инвестиции в дейности. Т.е. ако вашата
организация продава предмети, предоставя услуги, за които й се
заплаща (например специализирани консултации, организиране на
събития и др.), спечелените средства трябва да бъдат инвестирани в
други дейности на организацията (закупуване на материали за творчески
работилници, издръжка на офис, банкови такси и т.н.).
Неправителствените организации обикновено възникват, за да разрешат
конкретен проблем в обществото – социален, екологичен или друг.
Например Грийнпийс работи за промяна на нагласите и поведението на
хората, за да защити и опази околната среда, Софийски ученически съвет
насърчава ученическото самоуправление, УНИЦЕФ организира
кампании в подкрепа на децата по цял свят, Български червен кръст
помага на хора в беда, включва се и организира доброволчески акции
при бедствия и т.н.
ЗНАНИЯ, ОПИТ,
ФИНАНСИ
ИДЕЯ,
ПРОБЛЕМ

УЧАСТИЕ НА
НПО, РЕШЕНИЯ
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Характеристиката
Колкото и да са различни НПО според начина им на управление, целите,
които си поставят, групите, с които работят, работещите и ефективни
организации имат общи характеристики:
На първо място това са доброволни организации. Членовете на
управителните и контролни органи заедно работят за постигането на конкретна
цел или разрешаването на проблем и го правят без да получават заплащане за
това.
Голямата част от НПО са малки организации с предимно хоризонтална
структура, бърза вътрешна комуникация и кратък процес на вземане на
решения. Това им дава възможност да са гъвкави и да отговарят навременно на
нуждите на целевите си групи.
Макар и да работят в условията на особен вид конкуренция помежду
си, НПО са отворени към създаване на партньорства с други организации и
институции. Самите те активно търсят съмишленици при решаване на
конкретни проблеми.
Организациите
са
носители
на
определени знания и умения, които другите
заинтересовани страни (например община,
образователни институции и т.н.) не
притежават. Екпертите в НПО сектора са
изключително
добре
запознати
с
проблемите на сферата,
в която работят и са в състояние да дадат
качествени и иновативни решения.
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Видове
Неправителствените организации биха могли да бъдат класифицирани
по няколко начина.
Според начина, по който са избрали да решават проблемите:

Благотворителни – такива, които са избрали подхода „отгоре-надолу“;
дейностите, които извършват са с почти никакво участие на самите
бенефициенти. Обикновено се грижат за набиране на средства за хора в нужда.
Oриентирани към предоставянето на услуги – включва организации с
дейности като здравни, образователни, услуги в специфични области,
например семейно планиране. Програмите са разработени от организациите,
но има участие от страна на бенефициентите (като участници в обученията, при
предоставянето на услугите и т.н.).
Насърчаващи участието – работят върху проекти за взаимопомощ,
където целевите групи (например местната общност) участват с предоставянето
на средства, инструменти, доброволен труд и т.н.
Работещи за овластяване – подпомагат включването на уязвими групи
в процеса на вземане на решения.

По териториален обхват:

Организации на местната общност – възникват за решаването на
конкретен проблем на място, например застрояване на зелени площи.
Регионални организации – представляват местни интереси. Такива са
например регионалните търговски камари.
Национални – например професионални организации (на фермери,
адвокати и т.н.).
Международни – SOS детски селища, Грийнпийс, WWF. На
местно ниво работят с партньорски организации или създават
собствени клонове.
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Формата
Сдружение или фондация? Какво да избера?
Българското законодателство или по-точно Законът за юридическите
лица с нестопанска цел, предвижда два вида организации – сдружения и
фондации. Всеки от тях може да бъде в частна или в обществена полза.
Ако ще работите за утвърждаване на духовните ценности, създаване на
устойчиво и отговорно гражданско общество или друго подобно и от
дейността ви потенциално би могло да се възползва цялото общество,
организацията ви е с обществена полза. Ако ще работите за решаването
на проблемите на определена група хора, то тогава ще е в частна. Такива
са браншовите организации, които работят само за интересите на
членовете си. Юридическите лица в обществена полза подлежат на
по-строг контрол (напр. от Министерство на правосъдието)..

ВИД
ОРГАНИЗАЦИЯ
ЕЛЕМЕНТИ

СДРУЖЕНИЕ

ФОНДАЦИЯ

Учредяване

Три или повече лица се
обединяват, за да извършват
обществено полезна дейност

Имущество, което е дарено за
извършване на нестопанска
дейност

Управление

Общо събрание (всички
учредители) и управителен
съвет (най-малкотри лица,
членове на сдружението)

Общо събрание (всички
учредители) и управителен
орган (може да бъде и
едноличен)

Цели,
дейности
Финансиране

Равноправни са, могат да определят едни и същи
Членски внос, проекти и
програми, дарения, стопанска
дейност и т.н.

Проекти и програми, дарения,
стопанска дейност и т.н.
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Регистрациите
Незаивисмо от избраната форма – фондация или сдружение, в частна
или обществена полза, организацията подлежи на няколко
задължителни регистрации.
Съдебна регистрация. Съдебното решение за вписване е документът,
който удостоверява, че организацията вече съществува. Регистрацията
става в районния съд по седалище на юридическото лице. Необходимите
документи са:
заявление от името на представляващия;
устав или учредителен акт (за фондациите е най-добре с нотариална
заверка);
протокол от учредително събрание;
образци от подписите на представляващите с нотариална заверка;
документ от банката за направено дарение или друг документ за
дарение с нотариална заверка (за фондациите);
удостоверение за уникалност на името (взима се от „Информационно
обслужване, таксата е 60 лв.);
платежен документ за платена държавна такса (плаща се по банков път
- 50 лв.).

БУЛСТАТ. В 7-дневен срок след получаване на решението за вписване на
съда трябва да направите регистрация в регистър БУЛСТАТ. Прави се в
Агенцията по вписванията по адрес на седалището. Държавната такса е
40 лв., а картончето, което ще получите, съдържа единен
идентификационен код, който се посочва за фактури, сключване на
договори и т.н.
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Централния регистър на НПО с общественополезна дейност към
Министерство на правосъдието. Важи само за организации,
регистрирани в обществена полза. Няма такса.
Дирекция „Финансово разузнаване“ в Държавна агенция
„Национална сигурност“. Важи само за организации, регистрирани в
обществена полза. Няма такса.
Има и допълнителни регистрации, които не важат всички организации.
Например ако искате да регистрирате спортен клуб, след като
сдружението е вписано в съда и сте преминали през другите етапи, ще
трябва да направите регистрация в спортна федерация. Таксите са
различни и се определят от самата федерация.

Документите
За да съществува и да бъде устойчива във времето, всяка организация
създава, утвърждава и при необходимост актуализира документи,
свързани с мисията й, текущата дейност или принципите, които
изповядва. Такива документи са:
Устав. Минималното съдържание на устава на сдруженията и
фондациите се определя от ЗЮЛНЦ /Закон за юридическите лица с
нестопанска цел/. Това е документът, в който са вписани освен основни
данни за организацията – име, адрес, правна форма, органи, така и
основните насоки на работата й като мисия, цели и средства за
постигането им (дейностите, които предвижда да извършва).
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Отчет на дейностите. Задължителен документ за всяка организация,
която е регистрирана в обществена полза. Всяка година се подава в
Министерство на правосъдието, заедно с годишния финансов отчет.
Добре е да се публикува на достъпно място, за да се запознае
обществеността с него.
Годишен финансов отчет.
Етичен кодекс. Незадължителен документ, който всяка организация е
добре да има и да е запознала обществеността с него. Той съдържа
основните принципи на работа с целевата група и партньори,
отношението към теми като спазване на правата на човека, екология,
корупция.
Всяка организация може да разработи свои вътрешни документи, които
да уреждат процеса на вземане на решения, правила за разходване на
средства и други. Работата в НПО сектора е динамична и често тези
правила и процедури са ясни и се спазават дори и да не са формално
разписани.

Управлението
Органите на управление на НПО са описани в ЗЮЛНЦ.
За сдруженията те са:
Общото събрание е от 3 физически или юридически лица (7 физически
или 3 юридически, ако е в обществена полза). То:
изменя и допълва устава;
приема други вътрешни актове;
избира и освобождава членовете на управителния съвет;
приема и изключва членове;
взема решение за откриване и закриване на клонове;
взема решение за участие в други организации;
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взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
приема бюджета на сдружението и др.

Управителният съвет е от най-малко 3 лица, членове на сдружението.
Той:
представлява сдружението, както и определя обема на
представителната власт на отделни негови членове;
осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване
изискванията на устава;
подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на
сдружението;
определя реда и организира извършването на дейността на
сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това и
др.

За фондациите те са:
Общото събрание при същите правила като сдруженията;
Управителен орган, който може да бъде колективен или едноличен
(управител) и действа според правилата за сдружения.

„Вътрешният живот“
Темпът на работа в неправителствената организация понякога е
препускащ и разделението на длъжности и работа често не е
най-важното. Така например изпълнителният директор в подготовката на
събитието може да е шофьор и хамалин, а в самия му ден да се изправи
пред огромна публика и да прави презентация за изпълнение на
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политики и стратегии. Въпреки това обаче вътрешните правила за
вземане на решения и контрол на изпълнението им трябва да са ясни, по
възможност разписани и сведени до знанието на всички служители,
сътрудници и доброволци.
Стратегическо планиране. Това е начин
главните действащи лица в организацията да
оставят за момент ежедневната работа, която
често не е креативна и вдъхновяваща и да
обърнат поглед към бъдещето. Да поставят
цели за следващата година, две или пет и да
мислят за начина, по който да ги постигат.
Добре е в процеса на планиране да участват
всички нива – както членовете на общото
събрание, така и тези, които се занимават с
оперативната работа в организацията –
управителен съвет, изпълнителен директор,
членовете на екипа дори и най-изявените
доброволци. Различните гледни точки и
постигнатото съгласие ще гарантират
устойчивостта на взетите решения.
Оперативен мениджмънт. Целта му е да изпълни взетите стратегически
решения. Т.е. да организира събитията, да осъществи контактите, да
направи проучванията и да състави материалите, които да отговарят на
целите, поставени по време на планирането.
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Целевата група
Организациите не съществуват сами за себе си, а за да работят за
разрешаване на конкретни проблеми на целевата си група. Особено това
важи за тези със социална насоченост, които са съсредоточени върху
нуждите на уязвими групи. Както при стратегическото, така и при
оперативното планиране устойчивата организация държи връзка с
дългосрочните и настоящите нужди на групите, за които работи. Добра
практика е периодичното изследване на нуждите и нагласите чрез
провеждане на проучвания и анализи. Ефективната работа на НПО
променя средата, което предполага и промяна на потребностите на
целевите групи, които би трябвало да се отразят в актуализиране на
подходите към задоволяването им.
Защо е важно да определим точно целевата си група?

По-добре посрещаме нуждите. По-лесно е да предложим решение за
хомогенна група, която познаваме добре.
Разходваме ресурсите ефективно. Няма (или е по-малко) дублирането
на изразходвани средства, защото може да работим с групи, с които не работят
други организации. Отблизо следим съотношението разходи-ползи.

Как определяме целевата си група?

Географски – дали ще работим за проблеми на регионално или
национално ниво;
Социо-демографски – според пола, годините, доходите и т.н.
Например има организации, които работят за защита на правата на момичетата
и жените;
Поведенчески – според начина на живот, потребление. Например
можем да работим за проблемите на младите хора, които не учат и
не работят.
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Прозрачността

УПРАВЛ ЕНИ Е

Изграждането на доверие към
организацията,
привличането
и
мотивирането на целевата група,
включването на местната общност в
инициативите и кампаниите на
организацията е невъзможно, ако тя не е обърната с лице към хората.
„Прозрачната“ НПО е защитена от съмнения относно намеренията и
действията си. Прозрачността има няколко измерения:
На управлението. Познаването на лицата на организацията е от ключово

значение за целевата група и партньорите. Информацията за това кой участва в
управлението и в оперативната дейност на организацията е от ключово
значение за изграждането на доверие.

На дейностите. За да е ефективна работата на организацията и да е в полза на

целевата група, информацията за дейностите, които планирате и изпълнявате,
трябва е достъпна. Не забравяйте да публикувате информация за тях на сайта си
и най - вече – на страниците в социалните мрежи. Резултатите от работата ви,
както и влиянието, което имате върху средата, също са от съществено значение
и е добре да бъдат докладвани по достъпен за вашата аудитория начин.

На източниците за финансиране. Гарантирането на независимост и
устойчивост идва и от начините, по които се финансират инициативите на
организацията. За това е добре да разнообразите както начините (чрез
дарения, членски внос, стопанска дейност, проекти и т.н.), така и източниците
на средства. И е добре информацията за това да бъде достъпна на интернет
страницата ви. По този начин ще неутрализирате всякакви съмнения за
външно влияние върху дейността си.
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Лидерът
Вие сте запалени по своя идея, виждате проблем и знаете как да го
разрешите. Честито, вие вече сте лидер. Но какво се очаква от лидера
при управлението на организацията?
Никой не казва „световен ръководител“, наричаме го „световен лидер“.
Това показва, че за да си успешен, да управляваш успешна организация,
само да ръководиш не е достатъчно. Хората не искат да бъдат
управлявани, те искат да бъдат водени. ЛИДЕРСТВОТО Е ВЛИЯНИЕ.
Нива на лидерство
По право. Хората ви следват, защото са задължени. Това е входното ниво, на

което сме назначени.

Взаимоотношения. Хората ви следват, защото го искат.
Резултати. Хората ви следват заради това, което сте направили за

организацията. Имате обща цел.
Възпроизводство. Хората ви следват заради това, което сте направили за тях.
На това ниво те са лоялни към вас.
Уважение. Хората ви следват заради това, което сте и това, което
представлявате. Достигането дотук може да отнеме цял един живот.
Най-важното, което трябва да запомните е, че ЛИДЕРСТВОТО СЕ УЧИ!

Етичният лидер
Етично лидерство е да познаваш собствените си ценности и да имаш
куража да живееш с тях във всяка сфера на живота си в интерес на
общото благо.
Целите и желанията на етичния лидер са по-маловажни от тези на
целевата група. Често се налага той да провежда тежките разговори,
затова лидерът не винаги е „готиният тип“.
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Екипът
„Ако някой смята, че е водач, но няма никой, който да го следва, той
просто се разхожда.“
Екипът обикновено е малка група от хора, които се обединияват, за да
свършат конкретна задача при строго разпределение на функциите, но и
с възможност за взаимозаменяне. Затова най-важната и първа задача на
лидера е да подбере правилините хора. Ясно е, че работата ще е
ефективна и приятна, ако се извършва от хора, които спеделят общи
ценности, а уменията и естествените им способности се допълват.
Какво мотивира хората?

Какво демотивира хората?

РЕАЛЕН ПРИНОС

ОМАЛОВАЖАВАНЕ

ДОБРО УЧАСТИЕ

МАНИПУЛАЦИЯ

ПРИЗНАНИЕ

БЕЗЧУВСТВЕНОСТ

ЯСНИ ИЗИСКВАНИЯ

ОБЕЗКУРАЖАВАНЕ

Коригиране на проблеми в екипа
Преразпределяне. Звучи сложно, но понякога размяната на роли и задачи в

екипа може да се окаже полезно за вътрешната среда и ефективността.
Разделяне на членове на екипа. Няма нужда да насилвате хора, които не
се разбират, да работят заедно.
Включване на нови членове. Освен че запълват липсващи
функции, те могат и да променят микроклимата в групата.
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Партньорствата
Устойчивата организация изгражда и реализира устойчиви партньорства.
Съществуваме в система, в която трябва да сме адаптивни и
комуникативни, да познаваме останалите. Ето някои основни правила
при изграждане на партньорства:

Бъдете честни - това е основата на ползотворното партньорство;
Идентифицирайте потенциалните си партньори – тези, които ще бъдат

полезни за постигане на целите ви, но и които имат интерес (в най-добрия
смисъл на тази дума) да ви подкрепят и да допринесат;

Подгответе и им предоставете цялата налична информация относно
проекта - най-добре в писмен вид или под формата на презентация;
Изберете правилната форма на комуникация – например с Общината ще

трябва да постъпите по-формално (да напишете писмо, да го занесете, да го
внесете в деловодството и да чакате отговор), но с организации като вашата
можете да имате по-малко формална и по-бърза комуникация;
Медиите изискват специално внимание и друг вид информация - на
тях трябва да предоставите НОВИНА, а не сух материал за това какво смятате да
правите. Винаги подготвяйте прессъобщенията си с тази мисъл;
Поискайте и бъдете готови да изслушате внимателно препоръки, а
защо не и градивна критика – още една гледна точка винаги е полезна;
Бъдете готови партньорите да имат свои изисквания, но не отстъпвайте
от първоначалната си идея, освен ако не сметнете, че това ще я подобри;
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Общуването
Организацията ви съществува в силно конкурентна, от гледна точка на
изпращаните послания, среда. Младите хора постоянно получават
информация и много от нея, която не е поднесена по подходящия начин
и в подходящото време, просто преминава през тях. Затова е добре да
направите цялостна комуникационна стратегия, но и да планирате
внимателно общуването си с целевата групи, партньори и медии при
всяка инициатива.
Цел номер едно: Винаги формулирайте ясни послания, които да са
формулировка на целите ви. Например:
ЯСНИ ПОСЛАНИЯ
„Разделното събиране на
отпадъци е важно за всички нас“

ТОЧНИ ЦЕЛИ
„Да информираме минимум
200 човека за ползите от
разделното събиране”

„В Лом има много защитени
видове и без големи усилия
всички ние можем да
помогнем те да се съхранят“

„Да разкажем на минимум
250 деца за вълнестата козя
брада и пчелояда и колко са
важни за нашия регион“

“Спортувайте,
важно е за вас.”

“Да накараме минимум 10
човека да се включват в
спортно събитие.”

Съобразявайте формите и каналите на комуникация с това към кого
отправяте посланията. Например с медиите можете да контактувате по
имейл или фейсбук. Но с Общината е добре да спазвате протокол, който
изисква официална кореспонцения.
С широката общественост, с младите хора, най-често контактувате
чрез начина, по който сте представени онлайн. Затова отделяйте
време и ресурс да работите по интернет страницата си и по
страниците си в социалните мрежи.
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Финансирането

лв

лв

Каквото и да ви казват, знайте, че винаги става дума за пари. Колкото и
вие да сте готови да влагате собствени средства, да дарявате труда си,
идва моментът, в който ще се наложи да помислите и за начините за
финансиране на организацията си. И е добре този момент да е възможно
най-рано, за да можете да гарантирате устойчивост на дейностите си.

Какви са начините за финансиране на дейностите на НПО?
Дарения. Това е логичен източник на средства за дейността на НПО, но за
съжаление у нас е все още твърде рядко практикуван. Може да бъде от частни
или корпоративни дарители, които са припознали вашата мисия като важна и
искат да подпомогнат дейностите ви.
Членски внос. Той обикновено е приход за сдруженията, тъй като те имат
членове. Фондациите не събират членски внос.
Проекти. Може да са от чуждестранен или местен донор, който предоставя
безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на определени дейности,
които са обявени от него като приоритетни. Обикновено това финансиране е на
силно конкурентен принцип.
Кампании за набиране на средства (crowdfunding). Това са кампании за
набиране на средства от множество малки дарители. Може да се организира в
Интернет, вече има много такива сайтове. Но може да е и на физическо място,
например кутия за дарения.
Стопанска дейност. Това са приходите, които получава организацията след
продажба на предмети или предоставяне на услуги, които обаче трябва
задължително да са пряко свързани с дейността й.
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Финансовото
управление

лв

лв

лв
За да можете да изпълнявате дейностите
си и да сте полезни на целевата си група
устойчиво във времето, е необходимо да
управлявате „умно“ финансовия ресурс, с който разполага
организацията. Така ще си гарантирате финансово здраве или иначе
казано – ще можете да финансирате дейностите си безпрепятствено.
От какво зависи то?
От източниците на финансиране. Добре е да мислите за различни

източници на финансиране. Трябва да сте сигурни, че ако един от тях отпадне,
ще можете да продължите дейностите си. Така например, ако свърши даден
проект е хубаво „финансовата дупка“ да се запълни с приходи от стопанска
дейност. В най-добрия случай нито един източник на финансиране не бива да
генерира повече от половината от средствата в организацията.
От ефективното и целесъобразно разходване. Финансовият ресурс
винаги е ограничен, затова би било подходящо да имате вътрешни процедури,
с които да си гарантирате, че го харчите възможно най-правилно за постигане
на целите си.
От правилното планиране. Явно е, че няма как да изхарчите повече пари
отколкото са постъпленията ви. Затова планирайте времето и размера на
разходите си прецизно, за да не изпадате в ситуация, в която не можете да
платите на доставчиците си, например.
Освен да внимавате за ефективното харчене и да се стремите към
привличането на нови ресурси, е необходимо във всеки момент да следите за
спазването на законите, които регулират работата на НПО (за подробности виж
стр. 21).
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Въздействието
Въздействието най-лесно може да се обясни със следната схема:
Въздействие
Въздействие

Обществото се е променило
Условията за живот на целевите групи са подобрени
Целевите групи са променили поведението си
Целевите групи са променили мисленето си и са
придобили нови умения

Резултати
Резултати

Целевите групи приемат предложения
Целевите групи са достигнати
Дейностите вървят по план

Продукти
Продукти
Източник:
Social Impact Navigator, PHINEO, 2016

Ето няколко стъпки, през които е добре да преминавате, когато
оценявате въздействиет си, както по отношение на конкретен проект,
така и при цялостно периодично планиране на дейността на
организацията:
Изследвайте и анализирайте нуждите на целевата си група.
Поставете си цели. Хубаво е да са конкретни, а по-общите да бъдат
разбити на специфични, за да може да се проследява изпълнението им.
Формулирайте индикатори. Те трябва да са обективно измерими.
Поставете срок.

Ако всичко е наред, след измерването ще установите позитивната
промяна в обществото, но едновременно с това ще знаете и какви са
новите предизвикателства пред него, на които ще трябва да обърнете
внимание.
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Законодателството
Като юридическо лице НПО е обект на други закони, които го разглеждат
като работодател, данъчно-задължено лице и т.н.
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс. В него се уреждат
задълженията на организацията ви за данъци и осигурителни вноски.
Кодекс на труда /КТ/. Често вашата организация е в ролята си на
работодател и именно тогава е добре да познавате КТ.
Закон за данък върху добавената стойност/ЗДДС/. Касае стопанската
ви дейност.
Закон за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.
Засяга работата ви с експерти, с които сключвате договори за услуги.
Закон за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/. Трябва да го
познавате при упражняване на стопанска дейност, тъй като тя попада в
обхвата му и дължите данък за нея.
Закон за обществените поръчки /ЗОП/. Регулира начина за възлагане на
поръчки, когато работите с публични средства.
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РЕЧНИК
Бенефициент. Буквално означава „някой, който има полза“. Това са
потребителите на вашите услуги, които имат полза от тях. Така например
преки бенефициенти са хората, които сте включи в обучение, а
непреките – работодателите, които ще имат полза от изградените
умения у тези хора в следствие на обучението.
Заинтересована страна. Хората или групите, които имат отношение или
могат да бъдат повлияни от решенията и действията на организацията.
Неправителствена организация. Организация, която не разпределя
печалба и е независима от централното или местно управление. В
България правните форми са фондация и сдружение.
Овластяване. Прилагането на мерки за повишаване на степента на
автономност и самоопределяне на лица или общност, за да им бъде
дадена възможност за представляват интересите си.
Сдружение. НПО, учредена от три или повече лица, които се обядиняват
за осъществяване на дейност с нестопанска цел.
Уязвима група. Хора, търпящи липси, които ги поставят в риск от
социална изолация и бедност.
Фондация. Организация, при учредяването на която с едностранен
учредителен акт, безмъздно се предоставя имущество за постигане на
нестопанска цел.
Целева група. Група от хора, предварително дефинирана по определени
критерии (напр. възраст, местоживеене, социален статус, образование),
към която са насочени дейностите и услугите на организацията.
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Полезни връзки
Информационен портал за неправителствените организации в
България h�p://www.ngobg.info/
Можете да си направите регистрация и да следите новините и обявите
на други НПО.
Български център за нестопанско право h�p://www.bcnl.org/
На сайта има информация, която засяга правната рамка на
функциониране на НПО – тълкуване на законодателство, отговори на
често задавани въпроси
За фондовете online h�p://zafondovete.eu/
На сайта има актуална информация относно възможностите за
финансиране на НПО
Централен регистър на ЮЛНЦ h�p://www.jus�ce.government.bg/
Електронен достъп до регистъра, както и до портал, който дава
възможност за електронно подаване на годишни отчети
Национална агенция за приходите h�p://nap.bg/
Електронен портал на НАП с информация, образци на документи и
възможност за подаване на електронни документи
Национален осигурителен институт h�p://nssi.bg/
Електорнен портал на НОИ с информация, въпроси и отговори,
възможности за връзка и за онлайн справки.
Цялото приложимо законодателство е достъпно в Интернет в
специализирани страници или на сайтовете на съответните
институции.
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Фондация „Генерация“

www.genera�on-bg.org, oﬃce@genera�on-bg.org

Общински ученически клуб „Екология и опазване на околната среда“
www.ecoclub.gymnasium-lom.com, ecoclub@gymnasium-lom.com
Специални благодарности на ParaKids и Светлана Михайлова, които
първи се запознаха със съдържаието на този наръчник и дадоха
конструктивна и аргументирана обратна връзка.

Настоящият наръчник, във всички форми и на всички носители, отразява
мнението и възгледите на авторите и по никакъв начин не ангажира
Министерство на младежта и спорта.

“Наръчникът е с изключително
полезно съдържание за тръгването и създаването на
неправителствена организация и работата с тях. Постига основните
си цели да информира, да мотивира и разяснява пътя до
неправителствения сектор.”
Софийски ученически съвет

Фондация „Генерация“
www.genera�on-bg.org
ОУК „Екология и опазване на околната среда“
www.ecoclub.gymnasium-lom.com
МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
www.mpes.government.bg

МИНИСТЕРСТВО
НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Генерация

Наръчникът се издава по проект „ЗАЕТОСТ И ДОБРОВОЛЧЕСТВО ЗА АКТИВНИ МЛАДЕЖИ“,
Договор № 25-00-17/15.12.2016г.,
финансиран от Национална програма за младежта (2016-2020).

