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Откриването на семинара бе на 4.10.1993 год. - понеделник, в 9,38 часа в 

конферентната зала на парк хотел „Москва“. 

Приветствия към участниците в семинара поднесоха Чл. кор. проф. Е. 

Головински - председател на ФДРЗ, г-жа Миг-Шалер - председателка на Комитета 

за връзка с НПО, ползващи консултативен статут при СЕ, г-н Клаус Шуман -  

представител на г-жа Катрин Лалюмиер - Генерален секретар на СЕ, г-жа Шанбон-

Фонтен - Комитет за връзки с НПО и председател на работната група по 

сътрудничеството с Централна и Източна Европа - СЕ. 

Още в приветствените думи на гостите от СЕ се поставиха някои от важните 

въпроси, които предстояха да бъдат разисквани. Това бяха проблеми, свързани:  

- с демокрацията - напр. демокрация без свобода на словото и свобода на 

сдруженията е невъзможна; 

- с ролята на НПО в демократичния процес, а имено 

а) възпитателна, 

б) оценъчна по отношение демократичните ценности и др.; 

- със същността и структурата на НПО - към СЕ с консултативен статут се 

ползват 356 НПО, които осигуряват контакти, експертни стаовища и др. Те са 

своеобразни „вектори за разпространение на инициативи на СЕ“ - както ги нарече г-

жа Миг-Шалер; 

- с борбата на НПО против бюрокрацията и за хуманизъм; 

- с ролята на НПО като катализатор на обществемпто мнение; 

- с връзката между индивидуализма и колективното съзнание. 

Особено внимание заслужава изказаното от Клаус Шуман становище, че 

основната цел на СЕ е да предоставя възможности за сътрудничество по различни 

проекти на база зачитане правата и свободите на хората. Наличието на голям брой 

НПО в СЕ му придава характер на отворено общество. 

*** 



В 10 часа започна първото пленарно заседание на семинара на тема: „Ролята 

на НПО при плуралистичната демокрация, включително отношенията между 

държавата и тях“. То бе председателствувано от г-н Клаус Шуман. 

Първият доклад изнесе г-н Дърк Жаре представител на Международния съвет 

за социално благосъстояние. 

Г-н Жаре говори за промените в Европа. Според него европейската 

политическа култура е в криза. Расте отчуждението, стига се до краен егоизъм. 

Европейците са дезориентирани. Все по-малко хора участвуват в управлението на 

града. Създават се условия за ляв или десен популизъм.  

Липсата на познания води до полемика, страх, несигурност.Европейците не се 

чувстват обект и субект на политиката. 

Обединението на Европа поражда в някои хора страх от свръхправителства, от 

свръхцентрализация. Това не е страх без основания. 

Все повече икономиката се утвърждава като приоритетна дейност в Европа. 

Европейските общества поставят икономиката пред политиката, политиката пред 

етиката. За Европа съществуват две възможности - да се превърне в:  

- търговско общество, в което водеща роля имат взаимоотношенията между 

производител и потребител, или 

- общество, което е изградено от различни субекти. 

Понятието „държава на благоденствието“ е в криза. Връзката между държавата 

и града все повече се разкъсва. М. Тачър е казала, че „Съществува държавата и 

отделния гражданин“. Тук г-н Жаре постави въпроса: има ли бъдеще тенденцията за 

всеобща отговорност на държавата? 

В съвременното общество неправителствените организации поемат ролята на 

посредник между държавата и гражданина. На НПО им е необходимо признание - 

те трябва да бъдат признати от държавата като партньори и опоненти. 

Държавата имаше монопол над обществения интерес. Днес това се възприема 

по друг начин. Държавата и правителствата вече не могат да изпълняват добре 
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определени дейности. Възникват нови социални въпроси. Обществените разходи са 

колосални. Все по-често се налага да се предприемат мерки за намаляване на тези 

разходи. Ситуацията е такава, че днес много социални въпроси се пренебрегват. 

Държавното управление има своите ограничения, а държавните услуги са тромави, 

бюрократични. Пазарът е добро средство за контрол на стоките, но пазарът не е 

добър „контрольор“ за обществените стоки - въздух, култура и др. 

НПО все повече се проявават като известна алтернатива на държавата. Те 

започват да предлагат услуги за конкретни социални групи. 

НПО имат четири основни роли, според г-н Жаре. 

1. Осигуряване на стоки и услуги извън тези, които осигурява държавата. 

Това са услуги в областта на социалните грижи, информацията, отдиха и туризма, 

свободното време и др.  

2. Ролята на пионери и иноватори.Често тези организации са откриватели и 

инициатори на новости в различни области и на различни равнища. 

3. Ролята на реформатори и защитници. НПО отстояват конкретни 

интереси, борят се с дискриминацията и сепарацията и др. Чрез тази си роля те 

гарантират правата на хората. Те оказват натиск върху правителствата и държавата 

чрез масмедиите, чрез отдаване на опит, чрез експертни становища. 

4. Ролята на пазители на определени ценности и стойности, като 

доброволност, инициативност, солидарност и др. п. 

НПО са посредник между анонимните институции и гражданите. Те имат и 

образователна и възпитателна роля. Превръщат се в школи за демокрация. НПО 

имат и други роли. Гражданите се чувстват все по отчуждени и изолирани. 

Понятието „дом“ е много важно за процеса на оцеляване. НПО предлагат „точки на 

отъждествяване“ с понятието „дом“. 

НПО, обаче, все още нямат достатъчна зрелост. Причините за това са: 

1. относителна липса на идентичност и солидарност; 

2. те се затрудняват, когато трябва да се мисли и действа политически; 



3. политическата култура не приема НПО като основни действащи лица. Те все 

още не са важни партньори за политиците. 

*   *   * 

Вторият доклад от пърото заседание на семинара бе на проф. Енчо Герганов - 

директор на Института по психология при БАН. Той представи резултатите от едно 

психологическо изследване на тема: „Нагласи на българина за образование и 

ролята на НПО в прехода към демокрация“. 

Според авторите на проучването причините за възникването на НПО в 

областта на образованието са: 

1. необходимост от образование и преквалификация, 

2. бавното разгръщане на старите структури в образованието, 

3. все по-широкото разпространение на концепцията за „непрекъснато 

образование“. 

Проф. Герганов разгледа социално-психологическите закономерности и 

нагласи на българина да продължи да учи. Интересни са резултатите по отношение 

на добре познатата в психологията „теория на разумното действие“, която при 

българите има своята специфика - разумното действие до голяма степен се определя 

от политическото отношение към дадено действие.  

Интересни са някои от изводите на изследователите: 

1. Българинът иска да учи все повече и повече заради оправдаването на 

социалните очаквания, а не толкова от стремеж за издигане престижа му като 

личност. 

2. С напредване на възрастта спада интересът към образованието. 

3. Интерес представлява въвеждането на една нова категория хора – 

„собственици“. Само при тях се е наблюдавало увеличаване на скритите 

образователни нагласи. Тук, разбира се, са необходими доста уточнения, с които 

можем да се запознаем след като ФДРЗ публикува изцяло доклада на проф. 

Герганов. 
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4. Според изследователите, НПО могат да ускорят процеса на преход от „уча, 

за да съм добре в очите на хората“ към „уча, за да знам и мога“. 

След доклада на проф. Герганов участниците в семинара имаха възможност да 

дискутират, както по въпросите повдигнати в двата доклада, така и по общо 

обявената тема. Тук ще спомена само най-важното за СИБ като НПО. 

В процеса на дискусията бяха изказани мисли (Д.Жаре), че цеността на НПО е 

във възможността да избират сами какво да правят и с кого да го правят. НПО се 

нуждаят от политическо, материално и структурно признаване. 

Особено ценна ми се струва мисълтта на г-н Жаре, изразана в отговор на 

въпрос, касаещ проблема за централизацията и децентрализацията в структурата на 

НПО. Той каза:  

„Висшите структури да вършат само това, което по-низшите не могат 

да вършат". 

По отношение помощтта, която държавата би могла да окаже на НПО бяха 

посочени следните важни насоки: 

1. предоставяне на добри условия за работа, 

2. пълно признаване стойността на НПО от страна на държавата и 

3. нещо изключително важно за нас - НПО не бива да поемат определени 

услуги за обществото без достъп до финансовите източници. 

Една важна слабост на НПО, която бе пососчена е тази, че НПО не са 

развили свои политическо мислене и стратегии. 

 

*   *   * 

Второто заседание на семинара започна в 15 часа на 4.10.1993 год. и бе 

посветено на „Парламентарното виждане“ по проблемите разглеждани на първото 

заседание. Заседанието бе председателствано от г-жа Надка Гиргинчева. 

Първият докладчик бе г-н Фридрих Пробсг - член на Парламентарната 

асамблея на Съвета на Европа. Той сподели, че днес интересът към политиката в 



почти цяла Европа спада. Според докладчика е необходимо сближаване на 

европейците, но без да се смесват, защото има опасност от раждането на нов човек - 

хомо европеус, което би заличило богатсвото от традиции и културни особености на 

европейските нации. 

Г-н Пробсг отдаде  голямо значение на НПО. Като пример за необходимостта 

от НПО той каза, че правителствата не са информирани кое е добре и кое не за 

инвалидите. „Нормална държава без култура и без НПО е невъзможна“ - каза 

лектора. 

Според члена на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа най-доброто 

за НПО е държавата да даде основата, а другото да се остави на НПО. Едно 

нормално общество не може без НПО, без безплатните услуги на НПО. Най-

важната роля на НПО е, че те са катализатор на демократичните процеси в 

преходния период в бившите социалистически страни. 

*   *   * 

Третото заседание на семинара бе открито на 5.10.1993 год. в 9 часа от 

председателстващата г-жа Ж. Шамбон-Фонтен. Темата на това заседание бе: 

„Възпитателната роля на НПО“. 

Първи доклад изнесе г-н Робърт Харис от Съвета на Европа - международно 

възпитание. 

Г-н Харис подчерта, че към ООН има около 1000 НПО с консултативен статут. 

Според него не бива да се говори за НПО, т.е. още в самото наименование на тези 

организации да има отрицателен елемент. По-добре би било ако говорим за 

граждански организации. 

НПО са най-различни: 

- за оказване на хуманитарна помощ 

- синдикални организации 

- организациите и движенията на жените 

- младежките организации 
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- научни 

- професионални 

- религиозни 

- спортни 

- философски 

- културни 

- за защита права на хората 

- обслужващи членовете си и обществото 

- образователни. 

Всички тези НПО организации зависят много от доброволното участие. 

Според друга класификация едни НПО почти нямат административен и 

професионален персонал, а други са с такъв. Различни са и методите на 

финансиране. Признаването на разнообразието от НПО е задължително. 

Образователната роля за различните НПО е различна. 

Много са въпросите свързани с НПО: каква е връзката между НПО и 

партиите?, как да се приспособят НПО към многопартийността и плурализма и др.? 

В образователен аспект НПО осигуряват непрекъснат процес на учене и 

обучение, като тук под „образование“ се влага най-широк смисъл. Напр. в НПО 

можем да се учим как да оцеляваме и да се развиваме. 

Особено важно, според г-н Харис, е да не се абсолютизират нещата, а да се 

търси равновесието. В тази насока той определи някои важни характеристики на 

НПО в демократичното общество. 

1. Демокрацията изисква определени споделени ценности, които се разбират и 

възпитават в процеса на изграждане и развитие на самата демокрация. В НПО тези 

ценности се отразяват в зачитане на мненията, в разнообразие на мненията, в 

зачитане на основните принципи на правата на човека и др. 

2. НПО са важни елементи на гражданското общество, но е опасно да се смята, 

че подмяната на политическите партии с НПО е добро. НПО са групи по интереси. 



В САЩ се наблюдава такава подмяна и това изкривява демокрацията. Тук стои 

големият въпрос за отговорността на НПО и политическите партии. НПО 

осигуряват жизнено важния противовес на политическите партии. 

3. НПО могат да предприемат съвместни действия, когато имат общи 

интереси. 

4. НПО осигуряват възможности за учене от колективния опит. Няма граници 

за образованието. Само заедно могат да се предотвратят бъдещи катастрофи. Много 

събития могат да се предскажат и чрез съответните действия да се катализират или 

неутрализират. 

5. НПО осигуряват надеждата за човечеството да предскаже събитията и да 

действа колективно. 

6. НПО осигуряват най-добрата възможност за „конфронтация“ и примирение, 

за дебати. Да не забравяме, че алтернативата на дебата е насилието. Нищо не 

може да оправдае страданието в Босна, Камбоджа и другаде, където го има.  

Никаква концепция не може да  оправдае страданието родено от насилие. 

Всичко оправдава заздравяването на гражданското общество. 

Вторият докладчик по темата бе г-жа Емилия Масларова. Тя говори за 

принципите и целите на ДСЖ, а те са: 

1. Общуване, търпимост, коректност, необходимост да си потребен. 

2. Информираност за и във всички области на живота. 

3. Да предлагат алтернативни решения на държавните институции. 

4. Борба срещу религиозните секти, порнографията и др. 

5. Помощ за самопомощ. 

Според г-жа Масларова в България все още няма социални стратегии и 

социалната политика няма приемственост при смяна на правителствата. 

След двата доклада последва оживена дискусия. Интересна мисъл бе изказана 

от участниците в нея: българите имат лоша народопсихолгическа черта. Захласват 

се по чуждото, което не винаги е добро, а забравят своето, което често е по-хубаво. 
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Напр. българската държава има 13 века история, от които 11 века  православна 

църква. Ние много отдавна сме имали своите НПО в лицето на църквата, която е 

успяла да съхрани българщината. По-късно възниква една уникална форма на НПО 

в България - читалищата. Това са НПО, които трябва да се възродят и да поемат 

своите образователни и възпитателни функции в съвременното българско общество. 

*   *   * 

Сутришното заседание продължи с третата тема на семинара: 

„Законодателство на асоциациите“ и бе председателствано от Емил Георгиев. 

Още в самото начало се допусна една съществена грешка. През цялото време 

се говори за законодателство за асоциациите. 

Първият докладчик по темата бе г-жа Рина Ша Шуа-Хейсън от „Интерфил“. Г-

жа Хейсън е българска еврейка. Тя класифицира НПО на: 

- асоциации - при тях основните елементи са енергия, хора, доброволност; 

- фондации 

- други НПО. 

Законодателните принципи, които управляват НПО са: 

1. Свобода на асоцииране и мирно събиране. 

2. Независимост от държавата. 

3. Вътрешна документация. 

4. Разделяне на юридическата личност на НПО и техните членове. 

5. Доброволност. 

6. Прозрачност в работата и отговорност пред обществото. 

НПО са организации с идеална цел и се управляват от доброволци. 

Управителните тела са от доброволци. НПО имат свой Устав, в който се определят 

подробно целите им, а също подробно са описани механизмите за ежедневно 

управление. Държавата трябва да окуражава НПО. Благоприятните данъчни режими 

са нещо много важни за НПО. Данъчните преференции са показател за 



стиковката на между държавата и НПО. Необходимо е преференциално 

третиране на даренията, на самите НПО, т.е. да притежават собственост. 

Вторият докладчик бе г-н Маньо Манев - председател на Националния съвет 

на юрисконсултите. Поради служебен ангажимент в ЦУ на СИБ не можах да чуя 

лекцията. 

*   *   * 

Следобедното заседание започна с дикусии по повдигнатите въпроси. То се 

председателствуваше от г-н Дърк Жаре. Следващата тема, която се дискутира бе: 

„Финансиране на асоциациите“. 

Първият доклад бе изнесен от проф. Клаейс Бууерт от Университета в Гент. 

Докладът не представлява интерес за нас тъй като бе насочен към данъчното 

законодателство и то предимно към осигуряване на данъчни преференции за НПО, 

които в България са факт. Само ще спомена, че проф. Бууерт разгледа накратко 

данъчно-преференциалния режим в Европа и някои др. страни. 

Вторият докладчик по темата бе г-н Прохаски - изпълнителен директор на 

фондация „Отворено общество“. В лекцията на г-н Похаски единственото 

„интересно“ нещо бе, че НПО би трябвало да се занимават със стопанска дейност.  

Подобна теза е несъстоятелна за една НПО в България. В изказването си по 

този повод наблегнах върху някои от оснвните причини, които правят една такава 

гледна точка неприложима: 

- НПО се регистрират с идеална цел по закона за лицата и семействата; 

- НПО нямат право на пряка стопанска дейност и следователно е необходима 

друга юридическа личност да извършва тази дейност, което крие много опасности; 

- вероятността за неуспех в такива случаи е много по-голяма, отколкото 

вероятността за успех и т.н. Могат да се посочат още много причини. 

Пътят за частично или цялостно самофинансиране върви по линията на 

даренията, спонсорство на конкретни програми, умелото влагане на налични 

средства в ценни книжа и др.п. И имено такава теза бе подкрепена от участниците. 
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Заседанието продължи с дискусии. 

*   *   * 

На следващи ден - 6.10.1993 год. сутрешното заседание бе открито и водено от 

г-н Чавдар Палавеев. То беше посветено на петата тема: „Европейските 

институции и организации и НПО (включително ролята на НПО в 

сътрудничеството със страните от Централна и Източна Европа)“. 

Докладчик по темата бе г-жа Ж. Шамбон Фонтен от Комитета за връзки на 

НПО и председател на работната група по сътрудничеството с Централна и Източна 

Европа - Съвет на Европа. 

Съветът на Европа много бързо след създаването си започва диалога с НПО. 

През 1952 год. се създава т.нар. консултативен статут за НПО към Съвета на 

Европа. 40 години по-късно той решил, че това сътрудничество е много полезно. 

НПО са тези, които оповестяват инициативите на Съвета на Европа. Днес НПО 

с консултативен статут са 360. Обединени са в Пленарно заседание, което заседава 

един път в годината. Съществуват девет основни насоки (или както ги нарече г-жа 

Фонтен сектори) за сътрудничество между НПО и Съвета на Европа: 

1. Сътрудничество Изток - Запад, 

2. Диалог Север - Юг, 

3. Равенство на половете, 

4. Социална харта и социални грижи, 

5. Бедност и човешко достойнство, 

6. Образование, 

7. Култура, 

8. Градовете - урбанизация, екология и др., 

9. Селото. 

Дейностите по правата на човека се ръководят от Съвета на Европа. 

През 1991 год. около 50 НПО се прегрупират за сътрудничество с Централна и 

Източна Европа. Приоритетите са определени така: 



1. Образование и младеж, 

2. Здравеопазване и социални грижи и 

3. Човешки права и правосъдие. 

Четири са приоритетните области за Съвета на Европа през 1994 год.: 

- Жените - проблеми, безработица и др., 

- Междукултурни срещи - срещи на различни култури, особено на 

малцинствата, 

- Образованието чрез средствата за масова информация и образование за 

самите средства за масова информация, 

- Въведение в либералната икономика. 

Шестата и последна тема на семинара бе: „Европейската общност - статут на 

европейските асоциации“. Докладчик по темата бе отново г-н Дърк Жаре - 

Комитет за връзки на НПО и председател на Европейския съвет за доброволни 

организации - Съвет на Европа. 

Тук ще спомена само най-важното от краткия доклад на г-н Жаре. НПО са 

подчинени на местното законодателство. В доклада за НПО представен в Съвета на 

Европа са определени 5 насоки за работа: 

1. Отстраняване на всички дискриминационни фактори, 

2. Изграждане на европейско законодателство за юридическо признаване на 

НПО, 

3. Създаване на специален статут за НПО, 

4. Възможности за унифициране дейността на НПО, 

5. Създаване на Европейски фонд за подпомагане на НПО. 

Преди заключителните дебати, г-н Шуман говори за възможните пътища за 

сътрудничество в условията на равнопоставеност. 

*   *   * 

В заключение искам да кажа само няколко неща. СИБ бе представен на 

семинара от председателя на НС на СИБ. Участието за СИБ е безплатно. 
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Бяха установени контакти и осъществени следните срещи: 

- ФДРЗ - с председателя на федерацията; 

- Президенство - с г-жа М.Георгиева, съветник по социалните въпроси на 

Президента на РБ. Договорена бе среща в най-близко време за уточняване на 

насоките, в които бохме могли да си сътрудничим. В тази насока бяха и разговорите 

с г-жа Ана Михайлова; 

- представител на висшия медицински съвет на МЗ и съпредседател на 

Българския стоматологичен съюз; 

- с президента на фондация „Болната планета“ - г-н Петър Манолов; 

- с президента на клуб „Глобус“ член на Римския клуб; 

- с г-жа Светлана Петкова - представител на B.I.C.E. - международно 

католическо бюро за детство; 

- с албанския представител, с когото разменихме адреси на СИБ и албански 

съюз на инвалидизирани лица; 

- с министъра на правосъдието Петър Корнажев, с когото бе договорена, 

принципно, близка среща; 

- с ДСЖ и г-жа Масларова и др. представителки на ДСЖ; 

- с народния представител Аспарух Панов; 

- с Българската православна църква в лицето на Ректора на висшата духовна 

академия и др. 

Неофициално бях поканен като представител на СИБ на общонационален 

семинар или конференция на тема „Насилието в семейството“, на който основен 

докладчик ще бъде министър П.Корнажев. Официалната покана се очаква. 

За изясняването на някои важни въпроси свързани с взаимоотношенията на 

НПО и Съвета на Европа прилагам един интересен материал „Европа чрез нейните 

сдружения. Съветът на Европа отворен за света на сдруженията“. 

*   *   * 

Уважаеми членове на ИБ на НС на СИБ 



Надявайки се, че резултатите от семинара, както и срещите, които осъществих 

ще допринесат за повишаване престижа на СИБ и за конкретни решения по 

наболели въпроси, предлагам на ИБ на НС на СИБ да вземе следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1. Приема за сведение информацията за участието на представител на СИБ в 

международния семинар на тема: „Ролята на неправителствените организации в 

прехода към демократично общество“. 

2. В духа на обсъдените въпроси да се допълни и коригира Програмата на 

СИБ, като актуализацията обхване периода на 1994 година. 

Срок: 31.12.1993 

Отг.: Б.Ивков 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА СИБ: 

(БОЖИДАР ИВКОВ) 

 

 


