
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФОНДАЦИЯ „ПРОГРАМЕН И 
АНАЛИТИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО“ ПРЕЗ 2018

I. Общо представяне

Фондация „Програмен и аналитичен център за европейско право“ (ПАЦЕП) е учредена на 
14.07.2000 г. по ЗЛС и е пререгистрирана в съответствие с разпоредбите на Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел на 31.01.2002 (СГС, Ф.Д. № 12832/2001). Фондация 
ПАЦЕП е неправителствена организация с неполитически и нерелигиозен характер, която 
е определена за осъществяване на дейност в обществена полза и осъществява своята 
дейност в съответствие с Конституцията, законите на Република България и 
Учредителния акт.

Целите на Фондацията са:
1. Да подпомага развитието и утвърждаването на гражданското общество;
2. Да подпомага хармонизацията на българското законодателство с достиженията на 

правото на ЕС (acquis communutaire);
3. Да подпомага законодателния процес в Народното Събрание на Република 

България;
4. Да стимулира диалога и сътрудничеството между неправителствените 

организации и законодателната власт при решаване на проблеми с обществено 
значение.

Дейностите за постигане на целите на фондацията са:
1. Иницииране, подкрепа и изпълнение на проекти; организиране на дебати, 

изготвяне на законодателни проекти и последващо наблюдение на тяхното 
приемане и прилагане;

2. Подпомагане изработването и изпълнението на парламентарни програми за 
проучвания и обучение;

3. Предоставяне на консултативно-методическа и експертна помощ;
4. Набиране, анализ и разпространяване на информации;
5. Публикуване на материали, осъществяване на издателски и информационни 

проекти;
6. Извършване на други разрешени от закона дейности, свързани с целите по чл.4.

За постигане на своите цели, Фондацията може да извършва и допълнителна стопанска 
дейност, свързана с основната цел, с предмет:

1. Предоставяне на консултации, извършване на изследвания и анализи, свързани с 
целите на Фондацията, срещу определено заплащане;

2. Изработване и разпространение на материали спомагащи за постигане на целите 
на фондацията;

3. Подготовка, издаване и разпространение на печатни материали, свързани с 
целите на фондацията;

4. Организация на платени обучения, семинари и др. форми, подпомагащи 
постигането на целите на Фондацията;

5. Образуване и участие в търговски дружества съгласно Закона за юридическите 
лица с нестопанска цел, като извършването на стопанската дейност се подчинява
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на условията и по реда, определени със законите, регулиращи съответния вид 
стопанска дейност;

6. Други стопански дейности, които биха могли да бъдат определени като свързани с 
основните цели на фондацията и подпомагат тяхното постигане.

II. Информация за дейността през 2018 г.

11.1. Информационен портал за неправителствените организации в България

Дейността на фондацията през 2018 г. беше основно насочена към администрирането на 
Информационния портал за неправителствените организации в България (НПО 
Портал) -  http://nqobg.info

НПО Порталът е посветен на предоставянето на актуална информация за българския 
неправителствен сектор, която е от полза както за самите организации, така и за всички, 
които се интересуват от тях, тяхната дейност и резултатите от нея. Порталът стартира 
през януари 2010 г. Разработен е и се поддържа от Фондация ПАЦЕП в партньорство с 
Българския център за нестопанско право (БЦНП) и.

НПО Порталът е актуална информационна база от данни за действащи граждански 
организации в България с близо 14 000 регистрирани НПО. По данни на Google Analytics 
уникалните посещения на портала за 2018 г. са над 32 000 на месец, страницата му във 
Фейсбук има над 14 800 последователи, а седмичният бюлетин достига до 8000 абонати. 
Над 55 % от потребителите на НПО Портала са с магистърска или докторска 
образователна степен, над 10 % са ученици, а голяма част от останалите -  студенти.

НПО Порталът е търсен информационен източник с интересно и полезно съдържание, 
което се генерира както от екипа му, така и от самите НПО. Регистрираните НПО имат 
възможност да създават и допълват своя профил и да публикуват информация за свои 
събития, инициативи и кампании. Основните секции на портала са:

• Кампании (активни кампании на НПО с възможност за онлайн подписки, петиции и 
подкрепа);

• Новини, организирани в рубрики (разкази за НПО, анализи, правни новини, 
позиции);

• Работа и доброволчество (обяви за работа, стаж и търсене на доброволци от 
НПО, обяви на кандидати за доброволци);

• Законодателство (актуални обществени консултации, информация, организирана 
като 240 въпроса и отговора);

• Финансиране (информация за финансиращи програми и организации);
• Календар на събития на НПО;
• NGOBG Live (излъчване на живо на събития и уебинари);
• Библиотека (годишни отчети на НПО, бюлетини, книги и документи).

НПО Порталът помага на младите хора да се ориентират в НПО сектора, включвайки ги в 
стажантските си програми и насърчавайки развитието на доброволчеството.
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НПО Порталът осигурява на активните български граждани основа за вземане на 
информирани решения чрез достъп до актуална и надеждна информация за всичко, което 
се случва и касае гражданските организации. В същото време Порталът помага на 
младите хора, медиите и фирмите да се ориентират в НПО сектора и актуалните процеси 
в него.

Още факти и цифри за Портала през 2018 г.:

• Базата данни с НПО съдържа вече над 13 900 регистрирани организации.
• Има 180 новорегистрирани доброволци през 2018 г., които търсят своята кауза, в 

която да се включат. Това са хора от различни възрасти, професии и имат 
интереси в много и различни сфери.

• Порталът имаше над 600 000 посещения, от които над 390 000 уникални.
• 1 650 000 са посетените страници.
• Порталът беше медиен партньор на 40 инициативи и събития на НПО.
• Потребителите публикуваха над 1600 свои текста. 1900 са публикациите на екипа 

и цитирани журналистически материали. Над 140 са обявите за различни 
възможности за финансиране на НПО.

Медийни партньорства 2018 г.:

1. Български форум на бизнес лидерите -  Годишни награди за отговорен бизнес
2. Проект на годината -  конкурс за най-добър проект в социалната сфера на 

Фондация Лале за 2017 година
3. НМД -  „За по-добро детско правосъдие" - кампания
4. Български център за нестопанско право - Базар на социалните предприятия, 2018
5. Спортни таланти - 2018, Фондация работилница за граждански и инициативи и 

Еврофутбол
6. „От мен зависи“ -  Конференция на фондация „Заедно в час“ 2018
7. Годишни награди за читалища на платформа АГОРА за 2017 година
8. Дни на добри дела -  кампания за стимулиране на доброволчеството на Фондация 

Лале
9. Vivacom регионален грант 2018
10. Reach for Change -  гласуване за най-добър социален проект
11. Форум ключ 2018
12. JCI, Най изявени млади личности на България 2018
13. Reach for Change -  Академия за социални иновации
14. Български център за нестопанско право -  анкета за проучване на достъпа на НПО 

в България до правни услуги.
15. Център за приобщаващо образование -  изложба
16. Global Giving Accelerator, юни 2018
17. Български център за нестопанско право -  Гражданска културна седмица
18. Български център за нестопанско право -  Лятно училище за НПО, Аркутино 2018
19. Български център за нестопанско право -  обучение за бизнес планиране на НПО
20. Български център за нестопанско право -  Национална гражданска инициатива 

„7000“ „
21. Фондация 42 -  Уебинар по социално предприемачество
22. Lidl България -  грантова програма за НПО
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23. Програма достъп до информация -  Награди за Денят на правото да знам 2018
24. Български център за нестопанско право -  Програма за социално 

предприемачество 2018
25. Фондация Капитал -  конкурс за есе „Защо искам да живея на село“
26. Конкурс за доброволческа инициатива на НАРД и Фондация Лале
27. „Ранно пиле“ -  Международен фестивал за студентско кино, Американска 

фондация за България.
28. Американски съвет за международно образование -  Кандидатстване за програма 

YES 2018
29. Кариера с кауза 2018
30. Къща на гражданските организации - календар на обучения - Център под 

навигация
31. BG Бъди Активен 2018 -  национална кампания
32. БАОО -  Национални седмици за осиновяването
33. Център за приобщаващо образование - 4 8  незададени въпроса
34. Time Heroes -  BOOST Campaign
35. Фондация Нашите недоносени деца -  кампания „Малките герои“
36. Асоциация на европейските журналисти - кампания
37. Фондация работилница за граждански и инициативи - Граждански лидери
38. БДФ -  Най-голям корпоративен дарител 2018
39. Столична община - Фестивал за поп и рок музика с кауза София 2018
40. 2018 ЕЕА Norway NGO Fund

Конкурс „За енджиотата и хората“

„За енджиотата и хората" е конкурс, който се организира за четвърта поредна година от 
Информационния портал за неправителствените организации в България и фондация 
„Лале". Целта на конкурса бе да насърчи гражданските организации да използват ясен и 
разбираем език, когато разказват за себе си на хората, с които и за които работят: 
организации, медии, дарители, доброволци, общество.

До крайния срок за участие постъпиха 15 текста на граждански организации, които 
представиха кратки текстове на тема „Защо моята организация е важна за 
хората“. Журито и тази година бе в състав: Виктория Блажева, директор управление 
„Връзки с обществеността и корпоративни комуникации" на Уникредит Булбанк, Марин 
Бодаков, поет, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ и редактор във вестник „К" 
и Георги Ангелов, журналист, преводач и водещ на предаването „История БГ" в 
Българска национална телевизия.

Победителите са:
• Българска асоциация „Осиновени и осиновители” -  БАОО, София, „Осиновяването 

-  сбъднато семейство“ с автори на текста Тодорка Георгиева и Величка Дошева.
• Фондация „Живот със Синдром на Даун", Варна, с автор на текста Силвена 

Христова.

Текстовете на победителите могат да бъдат прочетени в рубриката „Разкази за НПО“ на 
НПО Портала.
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Лятно училище за НПО Аркутино:

Екипът на фондация ПАЦЕП и през 2018 година участва в програмата на Лятно училище 
за НПО Аркутино, организирано от Български център за нестопанско право. Обучението е 
предназначено за хора от гражданския сектор с не повече от 5 години опит в 
неправителствения сектор, и представя теми, които засягат всички аспекти от работата на 
една гражданска организация. НПО Порталът представи темите:

•  Как да определяме правилно своите цели, дейности, резултати и въздействие.
•  Как да разказваме за постигнатото от организациите ни на жив и човешки

II. 2. Проучване на нагласите на гражданските организации спрямо анти-НПО 
реториката

Проучването беше проведено през септември 2018 г. чрез анонимно попълване на 
онлайн въпросник. Целта му бе да установи доколко анти-НПО реториката е засегнала 
работата на гражданските организации и да събере мнения за това какво би 
било най-подходящото противодействие. Попълнилите докрай въпросника бяха 332 
граждани, от които 258 (78 %) свързани с дейността на около 230 НПО в различни роли -  
като членове на ръководството, служители, доброволци, членове на сдружения и 
др. Проучването беше осъществено в рамките на партньорски проект с Български център 
за нестопанско право, Форум Гражданско участие и Център за култура и дебат "Червената 
къща "Андрей Николов".

Резултатите от проучването са публикувани на НПО Портала.

III. Финансиране на дейността през 2018 г.

Разходи -  42 455 лв.
Приходи от безвъзмездни финансирания и дарения без условия:

• Фондация „Български център за нестопанско право“ -  17 615 лв.
• Фондация „Америка за България“ -  2 427 лв.
• Фондация „Битхоуп“ -  7 056 лв.

Приходи от стопанска дейност -  15 863 лв.
Финансов резултат -  (293 лв.)

език?

София, 16 април 2019
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СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Приложение № 6 към СС 1
на Фондация "ПАЦЕП”

Адрес София, ул."Солунска" № 56 
към 31.12.2018

ЕИК по БУЛСТАТ 
130330460

АКТИВ ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ
Сума (в хил. лв.)

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ
Сума (в хил. лв.)

Текуща
година

Предходна
година

Текуща
година

Предходна
година

а 1 2 а 1 2
А. Записан, но невнесен капитал А. Собствен капитал 17 17
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи Б. Провизии и сходни задължения
В. Текущи (краткотрайни) активи 79 17 В. Задължения 5
Г. Разходи за бъдещи периоди Г. Финансирания и приходи за бъдещи Л  57
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г) СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г) — 11__ Z2 Л17

Дата на съставяне: 26.01.2019 Съставител Ръководител:
Генчев



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ 
на Фондация "ПАЦЕП"

Адрес София, ул."Солунска" № 56
за 01.01.2018 -31.12.2018

ЕИК по БУЛСТАТ
130330460

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ Код на 
реда

Сума (в Хил. лв.) НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ Код на 
реда

Сума (в Хил. лв.)
Текуща
година

Предходна
година

Текуща
година

Предходна
година

1 2 1 2
Разходи 16 28 Приходи 16 28
Разходи за суровини, материали и външни услуги 1 2 Нетни приходи от продажби 16 28
Разходи за персонала 7 20 Други приходи
Разходи за амортизация и обезценка
Други разходи

1
1

Финансов резултат (Печалба) 7 5 Финансов резултат (Загуба)

Дата на съставяне: 26.01.2019г. Ръководител/



O f ЧЕТ
за приходите и разходите за нестопанската дейност 
на Фондация "ПАЦЕП"
Адрес София, ул."Христо Белчев" № 3, ет.2 
за 01.01.2018-31.12.2018

ЕИК по БУЛСТАТ 
130330460

Наименование на разходите

Сума ( хил.лв.)

Наименование на приходите

Сума (хил.лв.)
текуща
година

предход-на
година

текуща
година

предходна
гсдина

а 1 2 а 1 2
1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА 34 I. ПРЕХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА 27
II. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ II. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ
III. ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ III. ИЗЗЪНРЕДНИ ПРИХОДИ
IV-ЗАГУБА ОТ СТОПАНСКАТА 
ДЕЙНОСТ

IV. ПЕЧАЛБА ОТ СТОПАНСКАТА 
ДЕЙНОСТ 7 5

V. ОБЩО РАЗХОДИ 34 V. ОБЩО ПРИХОДИ 34 5
VI. РЕЗУЛТАТ 5 VI. РЕЗУЛТАТ

Всичко (V ♦ VI) 34 5 Всичхо (V + VI) 34 5

Дата:


