
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФОНДАЦИЯ „ПРОГРАМЕН И 
АНАЛИТИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО“ ПРЕЗ 2016 

 
 
 
 
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 е вписана в 
Централния регистър на ЮЛНЦ в обществена полза при Министерството на 
Правосъдието и осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията, законите 
на Република България и Учредителния акт. 
 
Мисията на Фондация „Програмен и аналитичен център по европейско право“ е да 
подкрепя усилията на България в процеса на присъединяване към Европейския съюз 
посредством хармонизиране на българското законодателство с достиженията на 
общностното право. За реализацията на тази задача Фондация ПАЦЕП работи в три 
направления: 
 
Аналитична дейност 
 
Аналитичният компонент е основен акцент в дейността на Фондация ПАЦЕП. Той се 
реализира посредством предоставянето на експертна помощ при изработването на 
законопроекти, изготвени от министерства, отделни народни представители и 
парламентарни комисии. Тази експертна помощ фокусира преимуществено върху 
изследване на законодателството и практиките на страните членки на ЕС чрез 
сравнителноправни проучвания и анализи. 
 
На базата на разглеждане на чуждите правни системи в различни сфери на 
правоприлагане националните законодателни приоритети изпъкват по-отчетливо и 
релефно, като същевременно се утвърждават стандарти за сравнение, с които се 
оценяват качествата на различните модели. 
 
Уникалността на сравнителноправния подход се крие в липсата на проучвания от този 
тип не само в контекста на интеграционния процес, но и изобщо при разработването на 
правни проблеми. Този подход е методологично разработен от експертен екип на 
ПАЦЕП, включващ университетски преподаватели, правни консултанти и юристи, 
работещи в сферата на вътрешното и международното право. 
 
Техническа помощ 
 
Фондация ПАЦЕП предоставя консултантски услуги на различни държавни институции и 
неправителствени организации по въпроси, свързани с хармонизацията на българското 
право. Основните сфери на консултативно съдействие са право на ЕС, евроинтеграция 
и регионално сътрудничество, дружествено и потребителско право. 
 
Информиране на общественото мнение 
 
Фондация ПАЦЕП се ангажира с изпълнението на проекти, които допринасят за 
фокусирането на обществения дебат върху конкретни теми, законопроекти или отделни 
въпроси от значение за европейската интеграция. За тази цел ПАЦЕП организира 
конференции, семинари и публични дебати, свързани със законодателния процес. 
 



 
II. Информация за дейността през 2016. Постигнати резултати 
 
1. Проект „Продължаваща и разширена подкрепа за организациите на гражданското 
общество” (2016 - 2019) 
 
От януари 2016 Фондация ПАЦЕП е партньор на Българския център за нестопанско право 
(БЦНП) в изпълнението на проект „Продължаваща и разширена подкрепа за 
организациите на гражданското общество ”, който се финансира от Фондация „Америка за 
България“. 
 
Основната цел на проекта е да подкрепя гражданските организации в България чрез: 

 Промяна на тяхното отношение към възможни нови източници на финансиране. 

 Повишаване на капацитета на НПО чрез достъп до висококачествено обучение. 

 Предоставяне на подкрепа на хора, които искат да създават НПО и НПО, които 
имат нужда от правни и други съвети. 

 Подкрепа за НПО да получават информация и да споделят своите постижения с 
други чрез Информационния портал за НПО в България (http://ngobg.info) 
и Къщата на гражданските организации. 

 Подкрепа за промяна правната и институционална среда за НПО. 
 
Дейностите по проекта са: 

 Създаване на програма за повишаване на капацитета на НПО по набиране на 
средства (fundraising) и подкрепа за споделяне на опит с други страни. 

 Подкрепа за програмата за бизнес планиране на НПО. 

 Организиране на Лятно училище за НПО. 

 Поддържане на Информационния портал за НПО в България (http://ngobg.info). 

 Предоставяне на подкрепа, консултации и обучения за НПО. 

 Работа за подобряване на средата за НПО. 

 Подкрепа за Къщата на НПО – споделено работно пространство за НПО. 
 
Постигнатите резултати през 2016 са свързани с участието на фондация ПАЦЕП: 

 Организирано бе лятно училище за НПО в България - Аркутино 2016. 
Училището включваше основни теми, свързани с дейността на 
неправителствените организации като правни въпроси, данъчно облагане, 
възможности и ограничения за стопанска дейност, организационно развитие, 
възможности за участие в процесите на взимане на решения, набиране на 
средства и др. За 5-те дни на училището участниците успяха да получат 
практически знания и умения от полза за бъдещата им работа. Представители 
на ПАЦЕП бяха ангажирани във сесиите, насочени към планиране на цели и 
резултати, както и в практическите занимания по останалите теми.  

 
 
2. Проект „NGOBG.INFO: Легитимност чрез прозрачност, знания и споделени 
ресурси“ (2014 - 2016) 
 
В периода 2014–2016 Порталът се поддържаше основно по проект „NGOBG.INFO: 
Легитимност чрез прозрачност, знания и споделени ресурси“, финансиран от фондация 
„Чарлз Стюърт Мот“. 
 
Информационният портал за НПО (http://ngobg.info) 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. NGOBG.info стартира през януари 2010 г. Разработен е и се 
поддържа от Българския център за нестопанско право (БЦНП) и фондация ПАЦЕП. 
 

http://www.ngobg.info/
http://ngohouse.bg/
http://www.ngobg.info/
http://ngobg.info/


NGOBG.info е актуална информационна база от 
данни за действащи граждански организации в 
България с над 13 700 регистрирани НПО. По данни 
на Google Analytics уникалните посещения на 
портала за 2016 г. са над 32 000 на месец, 
страницата му във Фейсбук има над 12 000 
последователи, а седмичният бюлетин достига до 
над 8000 абонати. Над 60 % от потребителите на 
НПО Портала са с магистърска или докторска 
образователна степен, над 10 % са ученици, а 
голяма част от останалите – студенти. 
 
NGOBG.info 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; 

 Законодателство (актуални обществени консултации, информация, организирана 
като 240 въпроса и отговора, обяви на 
кандидати за доброволци; 

 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). 

 
NGOBG.info помага на младите хора да се 
ориентират в НПО сектора, включвайки ги в 
стажантските си програми и насърчавайки 
развитието на доброволчеството. 
 
NGOBG.info 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.  
 
Други постижения на Портала през 2016 г. във факти и цифри:  

 Над 300 новорегистрирани доброволци през 2016 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.  

 Над 600 000 посещения, от които 390 000 уникални.  

 Порталът беше медиен партньор на инициативи и събития на над 40 НПО. 

 Потребителите публикуваха над 2000 свои текста. Над 2600 са публикациите на 
екипа и цитирани журналистически материали. Над 110 са обявите за различни 
възможности за финансиране на НПО.  



 Освен от България, Порталът беше посетен над 1000 пъти от САЩ, Германия, 
Великобритания, Русия, Гърция, Холандия, Белгия, Италия, Испания,  Франция,  
Австрия. 

 
Най-важните темите за потребителите на Портала през 2016 бяха: 

 Насърчаване на дарителството/доброволчеството  

 Образование и наука  

 Законодателство, застъпничество, публични политики  

 Подкрепа на деца и родители  

 Култура и изкуство  
 
 
 
Продължителността на проекта беше удължена до 30 юни 2017. 
 
 
 
София, юни 2017 

 

Георги Генчев 
Изпълнителен директор 

 
 
 
 
 
 
 








