
               
 

 

Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария  чрез Фонд за реформи, свързани с 

участието на гражданското общество         

 

ПОКАНА  
за участие в национална конференция  

 „Партньорство в стратегии и действие: гражданските организации и държавата“ 
 

„Гражданските организации в Република България са 
активни, независими, устойчиви и свързани с хората” 

Визия на Стратегията за подкрепа развитието на гражданските 
организации в Република България  

 

Уважаеми приятели и колеги, 
 

Приемането на Стратегията за подкрепа развитието на гражданските организации и Плана за действие 
към нея през 2012 г. бе крачка напред в провеждането на последователна и дългосрочна политика за развитие на 
гражданския сектор в страната. През 2015 г. изтича срока за изпълнение на предвидените тогава мерки, насочени 
към постигане визията на Стратегията. Ние направихме преглед на това кои и колко от поетите от държавата 
ангажименти са изпълнени, като взехме под внимание развитието на свързаните с тях секторни реформи и 
инициативи.  

Български център за нестопанско право, Фондация ПАЦЕП, Форум Гражданско участие, Български 
дарителски форум и Национална мрежа за децата имаме удоволствието да ви поканим на национална 
конференция „Партньорство в стратегии и действие: гражданските организации и държавата“, която ще се 
проведе на 23 ноември (понеделник) 2015 г. в Гранд хотел София, зала София, гр. София.  Целта на 
събитието е да обсъдим заедно как си представяме един бъдещ План за действие и какви конкретни предложения 
да направим към отговорните държавни институции. За участие в срещата сме поканили представители на 
държавните институции, ангажирани с изпълнението на мерките по Плана. 

Считаме, че постигането на целите и визията на Стратегията изисква общите усилия и подкрепа от 
гражданските организации. Затова ще ви очакваме на срещата! 

Поради ограничения брой места в залата, да потвърдите вашето присъствие до 19. 11. 2015 г. на 
електронна поща info@bcnl.org (лица за контакт: Румяна Йотова). Предвидили сме възможност за покриване 
на една нощувка на 22.11.2015 г. на един представител от НПО и за възстановяване на транспортни разходи 
за ограничен брой участници, пристигащи от съседни населени места. За целта, моля да се свържете 
своевременно с Румяна Йотова  на електронна поща info@bcnl.org или на телефон 02/981 66 17. 

 
Предварителна програма  
09:30 -10:00  Регистрация с кафе  

10:00 – 10:10  Откриване  

10:10 – 10:30  Какво (не) се случи в изпълнение на Стратегията за НПО?  

Представяне на резултатите от преглед на изпълнението на Стратегията за развитие на 
гражданските организации, Георги Генчев, ПАЦЕП 

10:30 – 11:10  Пътна карта за развитие на гражданските организации 2020 (работа в групи) 

 Група 1: Изграждане на работещо партньорство между държавата и гражданските организации, 
Модератор: Ива Таралежкова, Форум гражданско участие 

 Група 2: Постигане на финансова устойчивост за гражданските организации в България, 
Модератор: Красимира Величкова, Български дарителски форум   

 Група 3: Създаване на условия за гражданска активност, Модератор: Георги Богданов, 
Национална мрежа за децата 

 

11:10 – 11:30 Доклад от работните групи 

11:30 - 12:00 Дискусия и закриване на конференцията 
Модератор: Любен Панов, Български център за нестопанско право 
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