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Форум Гражданско Участие представя кандидатите си за членове на 

Съвет за развитие на гражданското общество 

 
Представяне на Организациите, които ФГУ подкрепя за членове на СРГО: 
 
Български център за нестопанско право (БЦНП) е създаден през 2001 г., като фондация в 
обществена полза. Мисията ни е да оказваме подкрепа при изработване и прилагане на 
закони и политики с цел развитие на гражданското общество, гражданското участие и доброто 
управление в България. Ние следваме мисията си, вярвайки, че развитието на правната рамка 
на нестопанските организации е основен механизъм за създаване на независимо и 
проспериращо гражданско общество. 
 
Ценностите, които споделяме във всяко наше действие: 

 
•    Професионализъм при предоставяне на подкрепа и услуги; 
•    Включване на максимален брой заинтересовани страни; 
•    Политическа безпристрастност и експертна независимост. 
 
За работата ни през последните 18 години сме помогнали на повече от 4000 граждански 
организации да подобрят правната си култура и да знаят как да се застъпват по-успешно за 
каузите си, да набират средства и да развиват свързана с мисията им стопанска дейност. През 
този период сме организирали повече от 500 обучения за НПО, държавни служители иместни 
администрации по темите, по които работим. Заедно с колегите от Фондация ПАЦЕП 
създадохме през 2010 г. Информационния портал за НПО, а през 2016 г. стартирахме 
собственото си социално предприятия - Къщата на гражданските организации, място с 
граждански заряд за активисти и организации, които работят в среда на споделени ценности и 
реализират съвместни инициативи. 
 
Повече за работата ни можете да намерите тук: 
www.bcnl.org 
www.ngohouse.bg 
www.darpazar.bg.  
 
БЦНП е част от мрежата на Международния център за нестопанско право (ICNL) и Европейския 
център за нестопанско право (ECNL), които работят в повече от 100 страни по света с цел 
защита на правото на сдружаване и развитие на правната рамка за гражданските организации. 
БЦНП е активен член на Форум Гражданско Участие от самото ѝ създаване и член на УС на 
мрежата. 
 
Фондация „Европейски институт” е организация с нестопанска цел, действаща в обществена 

полза. Вече повече от 20 години организацията продължава да бъде сред основните гласове, 

които повдигат дебати около важни европейски теми. Тя фокусира усилията си върху по-

бързото и по-пълноценно интегриране на страната в ЕС, чрез подобряване на демократичната 

култура и гражданската осведоменост за ефективно гражданско участие, в партньорство със 

заинтересованите страни на местно, национално и европейско ниво.  

ЕИ изпълнява своята мисия в четири основни направления:  
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 Аналитична дейност – извършване на анализи и оценки в различни области на политиките 
на Р България и ЕС, както и разработване на препоръки за подобряване на тяхната 
ефективност;  

 Обучение и обмяна на опит – повишаване на компетенциите на различни институции и 
професионални групи и обмяна и трансфер на опит и добри практики, вкл. Чрез формални 
и неформални методи на обучение на местно, национално и европейско ниво;  

 Информиране на обществеността – изпълнение на проекти, инициативи и 
информационни кампании, които допринасят както за подобряване на гражданското 
участие и насърчаването на обществения дебат по важни въпроси от дневния ред на 
страната и ЕС, така и за информирането на обществеността за правата и задълженията на 
всеки активен гражданин; 

 Техническа помощ – подкрепа за публични и граждански организации в различни области 
на политиката. 

Фондация „Европейски институт” е член на „Форум Гражданско участие“, EPIN (Европейска 
мрежа на институти, анализиращи европейски политики), PASOS (Асоциацията на институти за 
Отворено общество), Европейски граждански форум и др. Освен това, ЕИ е приемна структура 
на информационните центрове от мрежата на ЕК „Европа Директно” в градовете София и Русе. 

Повече информация за нашата работа можете да откриете на сайтовете на Европейския 
институт (http://www.europeaninstitute.bg) и двата центъра „Европа Директно“ в София 
(http://direct.europe.bg) и Русе (http://ruse-direct.eu). 

Сдружение „Нов път” – Хайредин е българска неправителствена организация, регистрирана 
като юридическо лице с нестопанска цел за извършване на дейност в обществена полза през 
2004  г. Мисията ѝ е да развива и утвърждава духовните ценности и гражданското общество, 
подпомагане на здравеопазването, образованието, науката и културата, подкрепа на социално 
слаби, инвалиди и лица, нуждаещи се от грижи, подпомагане на социалната интеграция и 
личностната реализация на групи в неравностойно положение, развитие и утвърждаване на 
нестопанския сектор в обществения живот на страната. За времето от своето създаване 
Сдружението успя да натрупа значителен опит, експертиза и капацитет в работата с 
представители от различни етнически малцинства. Това е една от малкото организации, които 
успяват да развиват мащабна дейност на територията на Северозападна България.   

Основните дейности на организацията са в няколко различни  програмни области: Социални 
дейности и предприемачество, образование, здравеопазване и застъпничество за политики. 
Дейностите на сдружението в социалната сфера са насочени към развитие  на социални 
услуги, предоставяни на различни целеви групи – социално слаби и лица в неравностойно 
социално положение, лица с увреждания, хора от малцинствата, дълготрайно безработни. От 
2010 г. сдружението развива социалното предприемачество чрез социално предприятие 
„Пчела“, занимаващо се с производство на мед.  

В сферата на здравеопазването се реализират дейности за превенция и здравно обучение; 
теренна работа; информационни кампании; формиране на нагласи за изграждане на 
отговорност за собственото здраве, консултации по семейно планиране, изграждане на 
партньорска мрежа за подобряване достъпа до здравеопазване и качествени грижи, 
превенция на туберкулозата чрез ранно откриване, диагностика и консултиране. 

В сферата на образованието работим за равен достъп до възпитание и обучение на децата от 
етническите малцинства още в най ранна детска възраст,  изграждане на капацитет в ромската 
общност чрез придобиване на средно и висше образование; работа с родителите и 
семействата на децата, мотивиране за продължаващо образование и др.  
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Сдружение „Нов път“ е член и на „Национална мрежа за децата“ и  „Алианс за ранно детско 
развитие“. 

Нашите кандидати, които ще представляват организациите в Съвета: 

Надя Шабани е директор на Български център за нестопанско право. Юрист по образование, 
Надя работи в БЦНП повече от 16 години. Програмите и проектите, които ръководи са 
свързани с развитието на формите на публично-частно партньорство между държавата и 
гражданските организации, доброто управление, създаване и развитие на граждански 
организации, застъпничество и публични политики и пр. Ръководила е повече от 30 проекта, 
насочени към промяна на социална среда в България, била е член е член на над 20 работни 
групи към различни държавни институции и  обучител в повече от 60 обучения за екипи на 
граждански организации, държавни служители, общинска администрация, потребители на 
социални услуги, юристи и пр.  
 
Любов Панайотова е директор на Фондация Европейски Институт.  Тя е участник в преговорите 
за Централното европейско споразумение за свободна търговия (ЦЕФТА), Европейската зона за 
свободна търговия (ЕФТА) и много двустранни споразумения за търговия и инвестиции. 
Заместник-министър на икономиката от 1999г. до 2001 г. и член на основния екип за 
присъединяването на България към Европейския Съюз. Участвала е още в разработване на 
национални стратегически документи, хармонизиране на първичното и вторичното 
законодателство, провеждане на антидискриминационни политики, стимулиране на 
публичния диалог по разнообразни социално-икономически въпроси и др. 
Компетентна в сферата на международните отношения, с широк опит в работата с различни 
стопански съюзи, федерации, масмедии и въпросите свързани с НПО и ЕС. Ръководи и участва 
в много проекти с европейско финансиране, конференции и семинари както на национално, 
така и на международно ниво. 
 
Спаска Михайлова е експерт в Сдружение „Нов път“, педагог по професия. Има богат 

управленски опит,  участва при  реализирането на редица проекти, насочени към семейства, 

деца и млади хора, част от които в маргинализирани общности.  Работи пряко с различни 

общности, като активно подкрепя и се застъпва  за  реализирането на  ефективни 

политики  за  ранно датско възпитание и образование, насърчаване на  предприемачеството и 

развитието на  общности.  


