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Илияна Николова,

Изпълнителен директор, ФРГИ

През 2019 Фондация „Рабо-
тилница за граждански ини-
циативи“ стана на 18 години. 
Празнувахме пълнолетие без 
големи тържества, но с вяра 
в бъдещето и равносметка за 
постигнатото. 

Започнахме през далечната про-
лет на 2001 година. Заедно с раз-
лични експерти и консултанти 
мислихме как да продължим рабо-
тата на Програма „Чарити Ноу 
Хау“ чрез българска организация. 
Колкото и смели да бяха мечти-
те ни, никой от нас не подози-
раше, че след 18 години, зад име-
то, което избрахме тогава, ще 
стоят повече от 1500 финан-

сирани организации и близо 
2000 подкрепени инициативи 
от над 120 населени места 
в страната. Никой не допуска-
ше, че средствата, които ФРГИ  
ще набере в подкрепа на мест-
ните общности, ще надвишават  
8 000 000 лв., а обучените от нас 
представители на сектора ще 
бъдат повече от 2000 човека. 

Нямахме никаkва идея какви ще 
бъдат историите на промяна-
та и как зад тези цифри ще се 
открият хиляди разкази за сме-
лостта на силни хора, несъглас-
ни със заобикалящата ги среда и 
поемащи нелеката отговорност 
да търсят и постигат промяна. 

Промяна към по-добър живот на 
общността, в която живеят или 
работят. Тези истории са и за 
удоволетворението от пре-
одоляването на инерцията, 
намирането на съмишленици 
и отстояването на идеите, 
превъзмогването на пречки- 
те и готовността да се 
учиш в движение, щастието 
от малките победи по пътя 
към голямата цел. 

Поставяйки в центъра индиви-
дуалната отговорност, доверие, 
грижа, филантропия, равни права, 
ФРГИ работеше за най-важните 
принципи на демократичното об-
щество. Tака за 18 години ФРГИ 
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повлия върху развитието на 
отделни хора и организации 
в страната. ФРГИ беше нова-
тор, експериментатор, про-
тагонист, обучител, ментор, 
модератор, дарител, вдъхно-
вител, колега, приятел.

Да станеш пълнолетен в година, 
изпълнена с предизвикателства 
за граждансите организации, 
когато те са подложени на не-
престанни атаки, застрашаващи 
принципите на демокрацията, е 
празник с горчив привкус. Въпре-
ки всичко, ние продължихме сме-
ло напред. Всеки един от хората 
във Фондация „Работилница за 
граждански инициативи“ — чле-
нове на екипа и Настоятелство-
то, искрено вярваме, че нашата 
най-важна задача е да предоста-
вяме възможност на съграждани-
те си да се ангажират. 

През 2019 ангажираността, коя-
то търсихме и подкрепихме, бе 
под различни форми — от рабо-
та в полза на определена група 
хора в неравностойно положение 
или за защита на човешките пра-
ва, през развитие на общностни 
инициативи и доброволна работа 
за определена кауза, до прояви на 
солидарност и предоставяне на 
дарителска подкрепа. 

Отново успяхме да намерим ини-
циативните граждани. В конте-
кста на свиващо се гражданско 
пространство, на гражданските 
организации, защитаващи прин-
ципите на демокрацията, вър-
ховенството на правото и пра-
вата на човека, за изминалата  
2019 г. успяхме да подкрепим 
над 100 организации и над 80 
човека да работят за по-до-
брия живот в своята общност. 

За техните усилия, предизвика-
телства и успехи, разказваме на 
страниците на Годишния ни от-
чет за 2019 година.

Благодарим за това, че всичко, 
което се случи през годината, 
се реализира с участието и от-
дадеността на организациите, 
финаснирани от ФРГИ, с финан-
совата ангажираност на нашите 
дарители, с неуморния труд на 
екипа, членовета на Настоятел-
ството, нашите консултанти и 
експерти.

Като един 18-годишен млад чо-
век, ние от ФРГИ сме изпълнени 
с ентусиазъм да вървим напред 
към промяната и с вяра в по-до-
брото бъдеще. Продължаваме 
напред с благодарност към всич-
ки Вас!
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Програма за развитие  
на обществени фондации
През 2019 г. ФРГИ продължи да 
подкрепя обществените фонда-
ции, прилaгайки принципите: ка-
пацитет, компетентност, про-
зрачност и отчетност. Основен 
резултат от оказаната подкрепа 
са засилените връзки между дари-
тели и партньори, които заедно с 
обществените фондации, подпо-

могнаха развитието на граждан-
ското общество на местно ниво.

Дарителските кръгове, организи-
рани от обществните фондации, 
се оказаха инструмент за подкре-
па на инициативни организации, 
ангажирани с решаването на не-
отложни местни проблеми. Дари-
телски кръгове обединиха повече 

от 150 местни дарители, които 
набраха близо 80 000 лв. в подкре-
па на над 10 местни инициативи. 
И през изминалата година всич-
ки обществени фондации се рад-
ваха на високо ниво на доверие, 
като резултат от техните уси-
лия за прозрачност при набиране 
на средства.
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Програма Младежка банка
През 2019 г. ФРГИ подкрепи 9 
Младежки банки в 9 различни бъл-
гарски града. В резултат Мла-
дежките банки се превърнаха в 
разпознаваем и търсен източник 
на подкрепа сред младежките 
общности. На национално ниво 

екипите на Младежките банки на-
браха над 21 000 лв., с които под-
крепиха близо 30 инициативи на 
свои връстници. Подкрепените 
младежки проекти достигнаха до 
над 1700 непреки ползватели. 

„Много се радвам, че отново реализираме проект, под-
крепен от Младежка банка Кюстендил. В момента правим 
3D визуализация на градския площад. Рисуваме римски ко-
лони, тъй като знаем, че нашия град е много известен с 
това от една страна, а от друга — защото сме град на 
художници. Предстои Празникът на плодородието, по вре-
ме на който много гости ще опознаят нашия град чрез из-
куството.“

Ния Петрова, школа „Новите майстори“, 

финансирана по проект „Под повърхността на града“
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Ти и Lidl за по-добър живот
Нови 22 социално значими про-
екти получиха подкрепа в тре-
тото издание на най-голямата 
социално отговорна инициати-
ва на Лидл България „Ти и Lidl за 
по-добър живот“. Инициатива-
та допринася за повишаване ка-
чеството на живот в различни 
региони в страната, като под-
крепя социално значими проек-
ти на граждански организации в 
следните 4 области: образова-
ние, околна среда, култура и ис-

торическо наследство и акти-
вен начин на живот.

Проектите се реализират в пе-
риода октомври 2019 г. — ок-
томври 2020 г., като всеки от 
тях получава максимално финан-
сиране до 10 000 лв. Одобрените 
проекти са от 25 различни на-
селени места от цялата стра-
на, сред които селата Белозем, 
Левка, Никюп, Дуранкулак, Беласи-
ца, Коларово, Самуилово, Камена, 
Яворница, Ключ, Скрът и Габрене. 

Инициативите са избрани чрез 
конкурс, в който се включиха 214 
организации от цялата страна. 

През 2019 г. приключиха 20-те 
проекта, финансирани във вто-
рото издание на инициативата. 
В резултат над 5000 души пови-
шиха знанията и уменията си в 
различни направления: от медий-
на грамотност, през дигитални 
компетенции и меки умения до 
STEM дисциплини. Реализираха 
се 5 инициативи в областта на 

културата и опазването на ис-
торическото наследство, които 
обхванаха повече от 2000 деца и 
младежи от различни точки на 
страната. Други три инициати-
ви се фокусираха върху опознава-
нето и опазването на околната 
среда. А над 1500 души получи-
ха възможности за активен на-
чин на живот. 
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„Проектът ни представя приноса на жените в 
историята на Русе. Една от основните дейнос-
ти е мобилна изложба, която гостува в няколко 
русенски училища. Благодарение на инициатива-
та „Ти и Lidl за по-добър живот“, успяхме да ре-
ализираме този интересен и полезен проект.“

„Тази изложба показва, че жените не сме имали 
равни права с мъжете преди. Благодарение на  
няколко жени, които са се противопоставили  
на това, ние вече имаме правото да гласуваме 
и работим това, което искаме.“

Цвета Ненова 

Сдружение „Европейски пространства 21“, Русе

Виктория Станева 

ученичка
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„Щастливи сме, че от старта си преди три години, с фонд 
от малко над половин милион лева, инициативата финан-
сира 73 организации от 44 населени места. Тези резулта-
ти ни дават увереността да продължаваме напред и да 
подкрепяме все повече вдъхновяващи проекти. Всичко по-
стигнато дотук доказва, че заедно с нашите служители, 
клиенти и гражданските организации, можем успешно да 
работим в полза на обществото.“

Милена Драгийска  
главен изпълнителен директор на Лидл България

Награда 
Инициативата „Ти и Lidl за по-до-
бър живот“ донесе приз на Лидл 
България и ФРГИ в категория 
„Най-сполучливо партньорство 
между бизнес и НПО“ на 14-тите 
награди „Най-голям корпоративен  
дарител“ на Българския дарител-
ски форум. Наградите отлича-

ват компании с устойчиви и про-
зрачни инвестиции в значими 
обществени каузи в страната. 
Официалната церемония по връч-
ването на наградите се състоя 
на 21 ноември 2019 г., а нейн до-
макин беше Румен Радев, Прези-
дент на Република България. 
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Фонд Активни граждани
Фондация „Работилница за граж-
дански инициативи“ заедно с Ин-
ститут Отворено общество 
– София и Фондация „Тръст за со-
циална алтернатива“ е оператор 
на Фонд Активни граждани. Фон-
дът е част от Финансовия механи-
зъм на Европейското икономическо 
пространство 2014 –2021, финан-
сиран от Исландия, Лихтенщайн и 
Норвегия. Неговата цел е „Укрепна-
ло гражданско общество, активни 
граждани и овластени уязвими гру-
пи“. Фондът подкрепя дългосрочна-

та устойчивост и капацитета на 
гражданския сектор, укрепвайки не-
говата роля в насърчаване на демо-
кратичното участие, активното 
гражданство и човешките права.

ФРГИ управлява три от шестте 
тематични приоритета на гран-
товата схема на Фонд Активни 
граждани. Това са: Овластяване на 
уязвими групи; Повишаване на при-
носа на гражданските организации 
за равенството между половете 
и предотвратяване на насилието 
по полов признак; Подобряване на 

капацитета и устойчивостта на 
гражданския сектор, в това число 
на гражданските организации. 

През 2019 г. в рамките на фонда  
стартираха общо 39 проекта — 
24 стратегически инициативи и 
15 проекта по схемата за малки 
инициативи. Проектните пред-
ложения са избрани след проведен 
конкурс и оценка на няколко етапа.

През изминалата година в рамките 
на фонда се проведоха поредица от 
обучителни дейности — информа-

ционни дни, уебинари, обучителни 
семинари и семинари за изграждане 
на капацитет на бъдещи кандида-
ти, както и такива, предназначени 
за бенефициенти. През декември 
2019 г. годишна среща на тема  
„Комуникациите на гражданските 
организации — възможни реше-
ния“ събра над 80 представите-
ли на граждански организации, фи-
нансирани по Първия конкурс за 
стратегически проекти на Фонд  
Активни граждани България.
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Детско и младежко развитие 
Образование и развитие на пове-
че от 10 000 деца и младежи в ця-
лата страна е цел на трите про-
екта, които ФРГИ финансира през 
2019 г. с подкрепата на Фондация 
„ОУК“. Проектите имат различен 

фокус: от сексуално образование, 
през създаване на умения за безо-
пасно сърфиране в интернет, до 
поставяне на проблемите на деца 
и младежи на първо място в днев-
ния ред на политически и граждан-

ски лидери. Подкрепените иници-
ативи са насочени към развитие 
на ключови умения в следващото 
поколение активни граждани. 
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Образование 
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Годишен отчет 2018 • корпоративно дарителство • Програма „Знания за успех“

Роботика за България 
В петото юбилейно издание на 
програма „Роботика за България“ 
през 2019 година 30 мотивирани 
учители от 15 различни училища 
получиха подкрепа да създадат и 
развият училищен отбор по ро-
ботика в 13 населени места в 
страната. Във всяко училище ра-
ботиха по двама учители, кои-
то получиха специализирано он-

лайн обучение, подкрепа относно 
правилата на състезанието First 
Lego League. Oборудване за дей-
ността на един отбор по робо-
тика и възможност за участие 
на отбора във финалното състе-
зание на края на учебната година.  
Одобрените менторски екипи 
бяха избрани след конкурс, в кой-
то взеха участие общо 66 учите-

ли от 32 училища в 23 различни 
населени места на страната. 

Общо през изминалата годи-
на програмата обхвана над 1000 
ученици от 110 отбора в близо 
80 училища в 77 села и градове 
в страната. От тях 117 учени-
ци от 15 населени места мери-
ха сили в края на учебната го-
дина по време на четвъртия 

Фестивал „Роботика за България“.  
В различните направления уче-
ниците изпълняваха мисии с 
конструираните от тях робо-
ти и показаха умения за работа 
в екип, умения за решаване на 
проблеми, следвайки научно-из-
следователски подход, страте-
гическо мислене и умения за про-
грамиране.
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„Роботика за България“ е по идея и инициатива на SAP Labs България 
и се реализира от 2015 г. насам. Учениците, които са част от учи-
лищните отбори по роботика, се учат да програмират, да работят 
в екип, да създават научно-изследователски проект и да презенти-
рат пред публика.

През 2019 г. „Роботика за България“ донесе на SAP Labs 
България трето място в категорията „Инвеститор в 
обществото” на наградите на Българския форум на биз-
нес лидерите. Програмата се състезава с 29 номинации 
на други социално отговорни компании, допринасящи за 
устойчивото развитие у нас.
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„За нас програма „Роботика за България“ е кау-
за, с която искаме да запознаем учениците със 
света на програмирането по един креативен и 
забавен начин.“

„Ментор съм на 4 отбора по роботика и пре-
ките ми наблюдения показват, че ученици-
те с лекота усвояват знания в областта на 
математиката, информатиката, физиката, 
информационните технологии и английския 
език. Имат възможност да ги приложат върху 
робот, а не върху виртуален герой на екрана, 
както е в игрите. Работейки в отбор, ученици-
те изграждат и формират себе си като лично-
сти. Учат се да работят заедно, да се вслуш-
ват един в друг, да се доверяват взаимно, да 
бъдат толерантни.“

Радослав Николов

Изпълнителен директор, SAP Labs Bulgaria

Венелин Николов

ментор и учител в ОУ „Васил Левски“, Разград 
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Запознайте се и програмирайте 
Близо 5000 деца и младежи на въз-
раст от 8 до 24 години от 28 села 
и градове в цялата страна придо-
биха и развиха дигитални умения. 
Това се случи по време на 80 съби-
тия, които се проведоха у нас в 

рамките на инициативата „Запоз-
найте се и програмирайте“ 2019. 
Програмата се организира от  
2017 г. насам и е част от Евро-
пейската седмица на програмира-
нето. Нейната основна цел е да 

подготви младите хора у нас за 
развитието на дигиталния свят 
и да стимулира интереса им към 
дигиталните науки. 

Инициативата създава преживя-
вания, които насърчават групово-
то обучение по забавен, интерак-
тивен и вдъхновяващ начин.
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Годишен отчет 2018 • корпоративно дарителство • Стипендиантска програма “Study iT First”

По време на програмата бяха ор-
ганизирани различни събития: ха-
катони, фестивали и клубове, ра-
ботилници и филмови събития, 
от забавни игри за програмиране 

до такива, базирани на сложни ма-
тематически понятия, подходя-
щи както за начинаещи, така и за 
напреднали. В резултат инициа-
тивата вдъхнови интереса на хи-

ляди млади към програмирането, 
включително се увеличи и броят 
на участващите момичета.

Инициативата се финансира от 
технологичната компания SAP, в 

партньорство с немската орга-
низация Haus des Stiftens gGmbH 
и TechSoup България, чийто един-
ствен представител у нас е 
ФРГИ.

„Искаме да научим повече за това как да правим роботи, за-
щото ни е много приятно.”

„Аз съм от поколението на 90-те и съм израснал с компю-
три, а днешните деца са заобиколени от роботика, затова 
е полезно да им показваме това, което е част от настоя-
щето и бъдещето и как функционира то. Смисълът е деца-
та да навлязат в технологиите по интересен начин и да се 
учат, докато се забавляват.”

Ивета, 10 години

участник в събитие от инициативата  
„Запознайте се и програмриайте

Петър Цанов

Лаборатория за интерактивни програми –  
организатор на събитие
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Study iT First 
През 2019 г. стипендиантската 
програма „Study iT First“ инвести-
ра в професионалното развитие 
на 10 студенти по информати-
ка и информационни технологии. 
Програмата подкрепя мотиви-
рани млади хора в ранен етап на 

обучение и цели да улесни успеш-
ното им професионално развитие 
и реализация. Петото юбилейно 
издание на програмата осигури 
на студентите месечна стипед-
ния и възможност за придобива-
не на допълнителни знания и уме-

ния, със съдействието на личен 
ментор, специалист в сферата 
на софтуерната разработка, как-
то и допълнителна възможност 
за стаж през лятото в SAP Labs 
България. 

„Имам достатъчно време да 
присъствам на лекциите и уп-
ражненията в университета и 
възможност да приложа науче-
ното в реална работна среда. 
Това е много важен и пълноце-
нен период за мен.“

Петър

стипендиант по програмата



20Годишен отчет 2019  |   ОбразОвание 

Програма „Знания за успех“
Четири училищни настоятелства 
реализираха различни инициативи 
за въвеждане и развитие на STEM 
обучението по време на седмото 
издание на програма „Знания за ус-
пех“. Програмата цели да вдъхно-

ви интереса на учениците към 
науката и технологиите, предос-
тавяйки възможности за прак-
тическо приложение на научено-
то от STEM (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics) дис-

циплините. Реализираните иници-
ативи насърчиха интереса към на-
уката и технологиите на над 1100 
ученици от горен курс на обуче-
ние във Видин, Карнобат, Смолян 
и Дряново.
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Специално издание на програма  
„Знания за успех“
През 2019 г. приключи специалното 
издание на програма „Знания за ус-
пех“, благодарение на което пове-
че от 250 ученици в начален етап 
на обучение повишиха дигитални-
те си умения. Програмата подкре-
пи 9 класни ръководители на уче-

ници от първи до четвърти клас 
да насърчат интереса на своите 
ученици към програмирането и 
технологиите. Освен специализи-
рано онлайн обучение, учителите 
получиха безплатен едногодишен 
достъп до обучителната плат-

форма MindHub Platform, която да 
използват по време на занятията 
и от където да ползват допълни-
телни ресурси. Инициативата се 
реализира в пет училища в пет 
различни града на страната. 
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Фонд „ФМИ инициативи“
През 2019 г. фондът организира 
поредица от инициативи в под-
крепа на развитието на матема-
тиката и информатиката у нас. 
Предоставени бяха различни въз-
можности за професионално, на-

учно и кариерно развитие, както 
на преподаватели и студенти, 
така и на учители и ученици.

Още в началото на изминалата 
година официално бяха откри-

ти новосъздадените зала и Wi-Fi 
мрежа в сградата на Факултета 
по математика и информати-
ка към СУ. Залата носи името 
„R&IoT — Роботика и интернет 
на нещата” и е на разположение 

на студенти и преподаватели 
от ФМИ да обменят знания и 
опит, да провеждат занятия по 
роботика и да срещат бъдещи 
работодатели.
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Форумът „Дни на кариерата във 
ФМИ“ 2019 събра над 400 студен-
ти и повече от 70 международ-
ни и български компании — лидери 
в сферата на информационните 
технологии. Форумът прокар-
ва мост между образованието и 
бизнеса и осигурява възможности 

за кариерно развитие в едни от 
най-търсените компании у нас. 

Програмата за подкрепа на сту-
денти към Фонд „ФМИ инициа-
тиви“ осигури финансиране за 
6-ма възпитаници на факулте-
та да заминат на шестмесечно 

обучение в европейски универси-
тет. Студентите се завърна-
ха с нови знания и мотивация да 
приложат на практика научено-
то извън страната. 

В края на септември, за трети 
пореден път ФМИ отвори врати, 

за да посрещне своите първокур-
сници с много игри, предизвика-
телства, състезания и награди. 
Инициативата се нарича Freshers‘ 
Weekend и създава пространство 
за обмяна на опит, контакти и из-
граждане на общност сред ново-
постъпилите студенти. 
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Фонд „За Али“
Александра Маринова — Али, оси-
новената дъщеричка на Албена 
Ивайлова, която почина след ус-
ложнение от онкологично заболя-
ване, вече е ученичка във Френ-

ския лицей. Това е възможно 
благодарение на хилядите даре-
ния, получени в рамките на кампа-
ния, организирана малко след за-
губата на Албена. Нейни близки и 

приятели учредиха фонд „За Али“, 
който набира средства, за да под-
помага образованието и разви-
тието на малката Александра.
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Програма „Спортни таланти“
През 2019 г. програмата подкре-
пи 32 спортни надежди, предста-
вители на 18 вида спорт — бад-
минтон, таекуондо, вдигане на 
тежести, лека атлетика, лека ат-
летика за хора с увреждания, те-
нис, тенис на корт за хора с ув-
реждания, тенис на маса, биатлон, 
триатлон, стрелба с лък, плуване, 

академично гребане, скокове във 
вода, шахмат, сноуборд, шортт-
рек и кайтсърф. Благодарение на 
подкрепата, избраните таланти 
подсигуриха тренировките си, за-
купиха необходимата екипировка и 
подпомогнаха участието си в под-
готвителни и тренировъчни лаге-
ри и състезания. В резултат за-

воюваха редица призови места на 
национални и международни състе-
зания. 

Освен върху спортната подготов-
ка, осмото издание на програмата 
постави силен фокус върху разви-
тието на допълнителни знания и 
умения у талантите. Благодаре-
ние на програмата, талантите на-

учиха как се създава и отчита про-
ектно предложение, как се работи 
с различни изчислителни програми 
и най-вече как да комуникират по-
стиженията си пред важни целеви 
публики. Наученото в рамките на 
програмата добавя стойност към 
спортните постижения на талан-
тите. 
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„Спортен талант, според мен, 
значи развитие в спорта до 
такава степен, че хората да 
те определят като талант, 
като нещо, което не е вижда-
но досега. Това, което ме прави 
талант е, че съм първият бъл-
гарин, участвал на Олимпиада  
в дисциплина скок на височина.”

1-во място — 230 см  
Световната студентска уни-
версиада в Неапол, 

1-во място — 227 см  
Европейското отборно  
първенство

3-то място — 230 см  
Диамантената лига, финал

Тихомир Иванов,  
25 г., гр Плевен

състезател по скок на височина
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Различни хора–  
равни права
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Заедно за правата на ЛГБТИ 
През последните две години 
ФРГИ реализира инициатива в 
подкрепа правата на ЛГБТИ хо-
рата. В резултат близо 1500 
учители, политици, бизнес лиде-
ри и представители на граждан-
ския сектор от 48 населени мес-
та в страната научиха повече 
за предизивкателствата, с кои-

то се сблъскват ЛГБТИ хората у 
нас. Насочвайки усилия към тези 
четири основни групи хора, има-
щи решаваща роля в промяната 
на нагласите, проектът си по-
стави за цел да намали различни-
те прояви на дискриминация спря-
мо ЛГБТИ хората и да съдейства 
за приемането им в общество-

то. Проектът се реализира с 
подкрепата на пет партньорски 
организации: Български дарител-
ски форум, Българско училище 
за политика „Димитър Паница“, 
Синдикат „Образование“ към КТ 
„Подкрепа“, Фондация „Глас Бълга-
рия“ и Младежка ЛГБТ Организа-
ция „Действие“.
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Посока: Професия 
През 2019 г. ФРГИ започна при-
лагането на многогодишна про-
грама, която цели да интегрира 
младежи от различни маргинали-
зирани групи на пазара на труда. 
Програмата адресира междусек-
торни проблеми, които затруд-

няват достъпа на определени гру-
пи млади хора до пазара на труда. 
Програмата ще разгърне потен-
циала на младите хора, като осигу-
ри практически ориентирани обу-
чения, менторство, възможности 
за стаж и наемане на работа.  

В дългосрочен план се очаква про-
ектът да допринесе за насърчава-
не ценностите на многообрази-
ето и включването на пазара на 
труда по отношение на раса, ет-
ническа принадлежност, пол, сек-
суална ориентация или увреждане. 
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MiraGE 
От 2019 г. ФРГИ е водещата ор-
ганизация в междуевропейски про-
ект, адресиращ неравенствата 
на пазара на труда, с които се 
сблъскват гражданите от тре-
ти страни, намиращи се на тери-
торията на ЕС. Проектът очаква 

да окаже значително въздействие 
върху пазарите на труда на 
участващите държави-членки и 
на Европейския съюз като цяло, 
като позволи по-бързото възпри-
емане на мигрантската работна 
сила. Проектът се осъществя-

ва чрез  многостранно партньор-
ство, състоящо се от 9 граж-
дански организации, 1 синдикат, 1 
център за професионално образо-
вание и по един обучаващ от 8-те 
държави от ЕС. Иницативата 
предвижда увеличаване интере-

са на европейските работодате-
ли към наемането на мигрантска 
работна сила и тестване на ино-
вативен подход за интеграция на 
граждани на третите страни на 
пазара на труда в 8-те страни 
партньори.
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Clarinet 
ФРГИ е партньор на още една 
междуевропейска инициатива, чи-
ято цел е да повиши осведоме-
ността на гражданите на ЕС за 
положителния принос на мигран-
тите към европейските обще-
ства. Проектът CLARINET се ръ-
ководи от Община Лампедуза и 
Линоза, която сътрудничи с някол-
ко заинтересовани страни. Това 
е партньорство, съставено от 
7 други местни власти, разполо-

жени в гранични райони (гранични 
местни органи), 9 граждански ор-
ганизации със седалище в 8 държа-
ви от ЕС и 2 международни мрежи. 
Проектът е насочен към местни 
гранични органи и техните ре-
зиденти (граждани на ЕС) като 
краткосрочни бенефициенти, дру-
ги местни граждани на ЕС като 
средни бенефициенти и резиден-
ти на други гранични органи на ЕС 
като дългосрочни бенефициенти. 

Инициативата идентифицира и 
популяризира добри практики на 
местните власти за публични 
кампании по отношение на миг-
рацията и интеграцията. Част 
от дейностите по проекта ще 
бъдат фокусирани върху насър-
чаването на граничните местни 
власти да прилагат добрите при-
мери за публична комуникация, за 
миграция и интеграция.
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Журналистика 
за хората
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Категория Журналист

Пишещ журналист Мартина Бозукова

Журналист от 
електронна медия Генка Шикерова

Снимащ журналист Иван Филчев

Журналист-надежда Владислава Тричкова 
 и Татяна Йорданова

Голяма награда Полина Паунова 

Осми годишни награди  
„Валя Крушкина — журналистика за хората“ 
В началото на декември 2019 г., на 
официална церемония в София, ста-
наха ясни имената на носителите 
на осмите награди „Валя Круш-
кина — журналистика за хората“.  

Наградите отличават журнали-
сти с активна позиция, отсто-
явана в името на гражданите. 
11-членно жури, съставено от из-
явени български журналисти и об-

щественици, избра победители-
те между 114 материала на 65 
журналисти, които бяха получени 
в рамките на конкурса. 



34Годишен отчет 2019  |   Журналистика за хората

Журналисти в училище 2019 
Кампании срещу фалшивите нови-
ни, организирани в рамките на шес-
тото издание на инициативата 
„Журналисти в училище“,  въвляко-
ха над 11 000 ученици от цялата 
страна. Кампаниите се проведоха 
в 24 училища в 20 различни населе-

ни места в страната и са по идея 
на ученици, мотивирани да предпа-
зят своите връстници от атаки-
те на фалшивите новини.

Ментори на учениците в про-
веждането на кампаниите бяха 
30 учители от различни училища, 

а 12 журналисти станаха лица на 
ученическите кампании и се срещ-
наха с младите хора, за да погово-
рят за фалшивите новини и как 
може да им се противодейства. 

Инициативата акцентира върху 
развитието на умения у учители-

те да въвеждат темата в час и 
изграждането на ядро от актив-
ни ученици, които дискутират 
със своите връстници, но и да ан-
гажират цялата училищна общ-
ност с дейности за повишаване 
на медийната грамотност. 
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„Фалшивите новини е тема, която обединява всич-
ки журналисти,станали част от инициативата 
на Фонд „Валя Крушкина“.  Целта е учениците да 
имат медийна грамотност, да знаят какво са фал-
шиви новини и от къде могат да се информират. 
Всички, с които се срещнах имат мнение, задават 
въпроси, вълнуват се от медийната среда у нас.“

Преди тази среща много рядко съм разбирала дали 
една новина е фалшива или не. Ние се доверяваме 
на всичко.“

Благой Цицелков

журналист, Bulgaria on air

Петя, ученичка от 9 клас

ПГТ „Д-р Васил Берон“, Велико Търново
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Повишаване 
на капацитет
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Програма за дарения на лицензирани  
софтуерни продукти TechSoup
Повече от 130 различни продукта, 
чиято пазарна стойност надвиша-
ва 90 000 евро, са получили граж-
данските организации под форма-
та на дарение през изминалата 
година. Дарението е подпомогна-
ло организациите да повишат про-
дуктивността си и да спестят 
средства за своята кауза.

Все повече организации се регис-
трират на платформата, за да се 
възползват от различните въз-

можности. През 2019 г. общо 130 
нови НПО, читалища и обществе-
ни библиотеки са одобрени за да-
рение. В отговор на повишения 
интерес през изминалата година 
нови 4 компании започнаха да да-
ряват през платформата. Това са: 
Amazon, Asana, Zoom и Flixbus.

Освен от новите дарители, през 
techsoup.bg организaциите могат  
да получат дарение на продукти 
от: Microsoft, Adobe, Autodesk,  

Semantec, Tableau, Bitdefender, 
CleverReach, Veritаs, както и  
първата българска компания  
дарител — Superhosting. 

TechSoup България сътрудничи  
и на Google в програмата им за 
организации в обществена полза, 
като валидира кандидатстващи-
те организации за програмите: 
AdGrants, YouTube for Nonprofits и 
Google Apps. 
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Иницатива за изграждане на следващо поколение  
граждански лидери
В началото на 2019 г. бе даден 
стартът на Иницативата за из-
граждане на следващо поколение 
граждански лидери. Общо 30 мла-
дежи от НПО бяха избрани да взе-
мат участие в обучителната про-
грама. Целта на Инициативата е 
да подготви обучаемите да се 

справят с предизвикателствата 
и негативните тенденции на сви-
ващото се гражданско общество.

През изминалата календарна го-
дина участниците се включиха 
в поредица от обучения за пови-
шаване на капацитета. По време 
на първото присъствено обуче-

ние в София, с участието на из-
явени експерти като  лектори, 
всички развиха умения за решава-
не на сложни проблеми чрез мето-
да “Design Thinking”. Благодарение 
на последващите онлайн обуче-
ния, участниците надградиха зна-
ния за стратегическо планиране, 

работа с електронни медии и ор-
ганизационно развитие. След вся-
ко занятие участниците разра-
ботиха практическо задание. На 
последваща онлайн среща обуча-
емите получиха обратна връзка 
относно представянията си.
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Проектът „Инициатива за из-
граждане на бъдещо поколение 
граждански лидери“ се реализи-
ра с финансовата подкрепа на 

Фонд Активни граждани Бълга-
рия по Финансовия механизъм 
на Европейското икономиче-
ско пространство (ФМ на ЕИП)  

2014–2021 г., финансиран от Ис-
ландия, Лихтенщайн и Норвегия.

„Благодарение на Инициативата все по-лесно намирам решения. 
Освен това се научих как да координирам по-ефективно дейст-
вията на екипа и доброволците и да делегирам правилно отго-
ворните задачи. Най-важното за мен е, че вече знам как да моти-
вирам доброволците да бъдат по-целеустремени и постоянни.“

споделя Валентин Кехайов

председател на младежката неправителствена организация  
„Млади изследователи за младежко развитие“ (МИМР)  

и един от участниците в Инициативата.
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Общо 156-те разказани исто-
рии на Информационния портал 
за НПО в България през 2018 
г.донесоха на ФРГИ поредния 
приз в категория „Организация 
с най-много публикации“. Това е 
шестото отличие за ФРГИ в 
категорията за организация с 

най-много публикации. На пор-
тала ФРГИ споделя добри прак-
тики, полезни ресурси, както 
и информация за възможнос-
ти, от които да се възползват 
както граждански организации, 
така и отделни хора. 

ФРГИ получи трето място за 
принос в развитието на общест-
вените консултации в България 
за периода 2018 –2019 година. Це-
ремонията по награждаването 
се проведе на 16 декември 2019 
г. в София. Със своето трето 
място ФРГИ е единствена граж-

данска организация, която полу-
чава наградата. Носителите на 
наградата, класирани на първо и 
второ място са иниституции.
Отличието е за значителен при-
нос в насърчванетo на граждан-
ското участие.  
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Дарители и 
партньори
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Фондация Чарлз  
Стюарт Мот 

Програма „Развитие на обществените фондации  
в България“ и организационна подкрепа за ФРГИ

Фондация „Америка за България“

Програма „Развитие на обществените  
фондации в България“ 

YouthBuild International

Проект „Посока: Професия“

Лидл България 

Програма „Ти и Lild за по-добър живот“

Еврофутбол ООД

Програма „Спортни таланти“ 

Награден фонд за наградите „Валя Крушкина“

ТехСуп Глобъл

Фонд за даряване на софтуер TechSoup

ТехСуп Европа

Инициатива “Meet and Code”

SAP Labs България 

Програма „Знания за успех“, 

Програма „Роботика за България“, 

Инициатива „Meet and Code“

Инициатива „Запознайте се и програмирайте успеха“

Програма „Stydi iT First“ 

Проект „Допълнителна квалификация за  
„Учител профилирана подготовка  
по информатика и ИТ“

Дънди Прешъс Металс 

Награден фонд за наградите  
„Валя Крушкина – журналистика за хората“

Европейски съюз

Проект „Заедно за правата на ЛГБТИ“

Проект: MIraGE: Migrant integration for growth in Europe

EEA and Norway Grants Fund 

Проект: Direction Employment

Фонд „Активни граждани“

Дарители
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Партньори
Фондация „Институт Отворено общество“

Фонд Активни граждани

Български дарителски форум

„Ти и Lidl за по-добър живот“

Проект „Заедно за правата на ЛГБТИ“

Българско училище за политика  
„Димитър Паница“

Проект „Заедно за правата на ЛГБТИ“

Фондация „GLAS“

Проект „Заедно за правата на ЛГБТИ“

Младежка ЛГБТ организация „Действие“

Проект „Заедно за правата на ЛГБТИ“

Фондация „Тръст за социална алтернатива“

Фонд Активни граждани

Lai-momo societa cooperative sociale

Проект “MIraGE”

Проект Direction: Employment

Sudwind Verein fur Entwicklungspolitik und 
Globale Gerechtigkeit

Проект “MIraGE”

Center for Social Innovation Ltd

Проект “MIraGE”

Die Wiener Volkshochschulen GmbH

Проект “MIraGE”

Victum Oktatasi – Es Tanacsado Beteti Tarsasag

Проект “MIraGE”

Szubjektiv Ertekekek Alapitvany

Проект “MIraGE”

Groupe SOS Solidarites

Проект “MIraGE”

Swideas AB

Проект “MIraGE”

Ressources Humaines Sans Frontieres

Проект “MIraGE”

Asociatia Novapolis – Ventrul De Analize si

Initiative Pentru Dezvoltare

Проект “MIraGE”
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Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“

Проект „Въвличане на младежки лидери и учители в

противодействие срещу антициганизма в България“

Проект „Заедно за правата на ЛГБТИ“

Проект “MIraGE”

Lithuanian Gay League

Проект: Direction Employment

Porto Accounting and Business School

Проект: Direction Employment

DMC–Metrix

Проект: Direction Employment

ŠKUC Association (Section ŠKUCLL)

Проект: Direction Employment

Партньори на инициативата  
„Журналисти в училище“

BTV 

Nova Tv 

Bulgaria on air
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Дарители  
на стоки и услуги 

Индивидуални  
дарители  
на стоки и услуги:

Coca Cola HBC България

Осигуряване на напитки за церемонията  
по връчване на наградите  
„Валя Крушкина – журналистика за хората“

Литературен клуб „Перото“

Предоставяне на зала за провеждане  
на церемонията по връчването на наградите  
„Валя Крушкина – журналистика за хората“

Николаос Цитиридис

Добрина Чешмеджиева

Елена Китова за дизайна на наградите  
„Валя Крушкина – журналистика за хората“
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Дарители на Фонд „ФМИ инициативи“

Абалта Технолоджис ЕООД

Авиазо България ЕООД

Адастра България ЕООД

Ай ти икъномикс България ЕООД

Акронис България ЕООД

Апп стриймс ЕООД

Апра ООД

Астеа Салюшънс АД

Асцентър България ЕООД

Атакама България ЕООД

Би ай ЕООД

Би Ес Ейч ООД

Бош Софтуер Иновейшънс ЕООД

Браво Консулт ЕООД

Булуърк къмпани ООД

Бългериан Онлайн Рисърч ООД

Вистеон електроникс България ЕООД

Дайс Софтуер ООД

Динамо Софтуер ЕООД

Докумастер България ЕООД

Дриймикс ООД

Ду ит уайз България ЕООД

Евро геймс технолоджи ООД

ЕГТ интерактив ЕООД

Експириън България ЕАД

Електросфера ЕООД

Ем би консултинг ООД

Ендава ЕООД

Ентърпрайз Сървисис България ЕООД

ЗАД "Алианц България"

ЗигиУейв АД

Иненсия ЕООД

Интракол технолоджис АД

Ипей АД

Ипсос ЕООД

К медия тек ООД

Катенейт България ООД

Квантерал ООД

Костал Софиясофт България ЕООД

Лаб08 ЕООД

ММ Салюшънс ЕАД

Мусала Софт АД

Немечек ООД

Окадо България ЕООД

Парафлоу комуникейшънс ООД

Плейбокс Нео ЕООД 

Програмиста ЕАД

ПРОС България ЕООД

Просксиад България ЕАД

Резидънс Контрол ЕООД 

САП Лабс България ЕООД

Световна банка

Сиенсис АД

Сирма ей ай ЕАД

Сирма солюшънс АД

Софтуер АГ Дивелъпмънт център България

Стрипис ЕООД

Телебид про ЕООД

Телерик Академия ЕООД

Теххъдъл ЕООД

Тинкин АД

Тризенс България ЕООД

Уаком България

Убер България софтъер

УлтраПлей България ЕООД

Хаос софтуер ООД

Хеджсърв (България) ЕООД

Хиперсаянс ЕООД

Хитачи Салюшънс Юрап ООД

Хюлит Пакърт Глобъл Деливъри България

Цюлке Инженеринг EООД

Юбисофт ЕООД

Юнайтед Партнерс EOOД
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Медийни партньори 
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Партньори
Членове на Групата на съветниците 
и оценители на проекти:

Евгения Раданова

Владимир Йончев

Снежана Иванова

Ирина Русева

Яна Касова

Георги Петров

Теодор Георгиев

Валерия Видева

Рая Иванова

Светослав Костов

Илка Христова

Илия Илиев

Иво Вецев

Мария Мицова

Кръстина Иванова

Красимир Петков

Евгени Николов

Евтим Лефтеров

Ивайло Стоименов

Виолета Стоянова

Николай Панайотов

Теодора Вълева

Никола Николов

Татяна Янчева

Пламен Славов

Ралица Николова

Росица Маринова

Пламена Николова

Борис Недялков

Денислав Коджабашев

Илиана Стоилова

Анита Байкушева

Благой Цицелков

Джема Барух

Диян Божидаров

Елица Маркова

Красимира Величкова

Любомира Колчева

Нели Папазова

Павлина Филипова

Радостина Маринова

Росен Цветков

Силвия Великова

Стефан Попов

Теодора Бакърджиева
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Членове на журито на наградите  
„Валя Крушкина — журналистика за хората“

Обществен съвет на Фонд „Валя Крушкина“

Обществен съвет, фонд „За Али“

Обществен съвет, фонд „ФМИ Инициативи“

Владимир Йончев

Калин Първанов

Николина Димитрова

Олег Попов

Петьо Цеков

Пролет Велкова

Членове по право:

Венцислав Крушкин,  
Учредител

Вирджиния Владимирова,  
Учредител и Председател  
на Обществения съвет

Моника Христова,  
член на Настоятелството  
на ФРГИ

Илияна Николова,  
Изпълнителен директор на ФРГИ

Чавдар Маринов

Нина Нейкова

Дeница Сачева

Илияна Цанова

Красимира Величкова

Цецка Караджова

Гроздан Караджов

доц. д-р Първан Първанов

доц. д-р Веселин Гушев

Ралица Агайн-Гури

Делян Лилов

Радослав Николов

Диана Стефанова

Членове, избрани  
от учредителите: 

Добрина Чешмеджиева

Радосвета Стаменкова

Красимира Величкова

Павлина Филипова

Росен Цветков 

Надежда Узунова

Росен Цветков

Силвия Великова

Стояна Георгиева

Татяна Ваксберг

Мария Чернева 
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Екип
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СТРУКТУРА И ЕКИП
Настоятелство на ФРГИ

Моника Христова — Председател на Настоятелството

Аниел Гочев

Валери Манчев

Димитър Цолов

Илиян Христов

Милена Бурнаска

Ралица Агайн – Гури

ЕКИП НА ФРГИ 
Изпълнителен директор — Илияна Николова 

Финансов директор — Мария Стоименова

Програмен директор — Моника Писанкънева

Директор „Комуникации“ — Мария Цекова

Директор „Дарителски програми“ — Симона Бондикова

Административен директор — Мария Петрова

Програмен мениджър — Фонд Активни граждани — Валери Панджаров

Мениджър „Финансирания“ — Галина Асенова
 (от март 2018 г. в отпуск по майчинство)

Координатор програми — Петър Андреев

Стратегическо управление, формулиране на 
политически решения за предоставяне на финансиране

 

Програмен екип

Програмен директор

Директор „Дарителски 
програми“

Директор „Комуникации“

Програмен мениджър

Мениджър 
„Финансирания“

Програмен координатор

Финансов директор

Административен 
директор

НАСТОЯТЕЛСТВО

Оценка на 
предложенията 
на финансите

Доброволци

Обучители и
консултанти

Оперативно управление

ГРУПА НА 
СЪВЕТНИЦИТЕ

ПРОГРАМЕН  ЕКИП
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Финанси



53Годишен отчет 2019  |   Финанси

Софийски турнир по информатика Роботика за България Фестивал 2019

име населено  
място

Собствен  
принос

Финан- 
сиране

1 илиян Йорданов варна 735.00

2 Петър Петров шумен 780.00

3 евгени василев София 700.00

4 десислава рачева София 370.00

5 Анатоли грънчаров София 50.00

6. Марин шаламанов София 410.00

7. ивац даков София 50.00

8. галина Паскова София 25.00

9. величка велкова София 75.00

10. иво дилов София 275.00

11. Ана Станева София 75.00

12. иванка Зангочева София 125.00

13. Таня Баладжанова София 100.00

14. Снежана димитрова София 50.00

15. иван Тончев София 140.00

16. иван иванов София 180.00

17. Антон Чернев София 100.00

18. Явор никифоров София 130.00

19. радостина Чипанова София 25.00

20. Ценка Фурнаджиева София 50.00

21. Мая Томанова София 25.00

22. Красимир Манев София 110.00

име населено  
място

Собствен  
принос

Финан- 
сиране

1. Ангел Ангелов шумен 500.00

2. Мария георгиева добрич 750.00

3. иван генчев шумен 700.00

4. донка Симеонова русе 1 650.00

5. Мария Желязкова шумен 700.00

6. радка Костадинова вършец 140.00

7. Полина димитрова Бургас 700.00

8. Светла Бояджиева добрич 370.00

9. ирина найденова Карлово 140.00

10. венелин николов разград 630.00

11. Малинка Митова видин 800.00

12. десислава Цокова видин 830.00

13. Таня Казалиева Свиленград 460.00

14. Петрана давчева Благоевград 140.00

15. Маргарита Станева Бургас 650.00

16. данаил Манолов Лом 1 500.00

17. Петя даракова Пирдоп 85.00

18. донка Чардакова Пирдоп 185.00

19. радостина Кацарова Казънлък 750.00

20. Милена гошева София 100.00

21. Петър Петров шумен 500.00

ФИнансИРанИ ФИзИческИ лИца
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„Study IT First" /договори 2018—2019/ ФМИ инициативи

Фондове

име населено  
място

Собствен  
принос

Финан- 
сиране

1. Александър гудев София 800.00

2. виктор Терзиев София 2 600.00

3. владислав Стефанов София 3 400.00

4. даниел Туечки София 800.00

5. димитър Кюртов София 800.00

6. Живко Киришев София 3 400.00

7. иван Спасов София 2 600.00

8. Милена Христова София 3 400.00

9. Петър Ангелов София 2 600.00

10. Светослав георгиев София 800.00

име населено  
място

Собствен  
принос

Финан- 
сиране

1. Михаил Марков Монтана 2 933.00

2. Теодор грозданов София 2 933.00

3. Стела новачкова София 2 933.00

4. Мария рангелова София 2 347.00

5. Калин илиев София 3 325.00

6. Марам Баядсе София 2 445.00

7. Мирослав николов велико Търново 1 024.00

8. радослав Митев Пазарджик 512.00

9. Христо динков варна 2 048.00

име населено  
място

Собствен  
принос

Финан- 
сиране

1. Чавдар Маринов София 11 161.68

2. нели Бенова София 2 500.00

3. румен Пандев София 500.00

4. Алекс Петров София 400.00

Награди Валя Крушкина

име населено  
място

Собствен  
принос

Финан- 
сиране

1. Полина Паунова София 1 000.00

2. иван Филчев София 500.00

3. Мартина Бозукова София 500.00

4. елеонора Тахова Благоевград 500.00

4. владислава Тричкова София 250.00

6. Татяна Йорданова София 250.00

ФИнансИРанИ ФИзИческИ лИца
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Спортни таланти

Спортист населено  
място

Собствен  
принос

Финан- 
сиране

1 Александра георгиева дупница 582.80 2 633.80

2 Александър Сръндев София 960.00 4 800.00

3 Антон Синапов Чепеларе 983.00 3 998.00

4 Биляна Александрова войнеговци 313.34 1 372.40

5 Биляна Чавдарова Стамболово 320.00 1 130.00

6 даниела Кадева Банско 528.00 2 637.00

7 димитър герджиков Чепеларе 342.25 1 711.25

8 димитър исаев София 652.00 2 512.00

9 георги Цурев Благоевград 490.00 2 450.00

10 гергана Топалова Пловдив 760.00 3 300.00

11 Християн Стоянов София 914.33 5 571.67

12 Христо Христов варна 1000.00 5 300.00

13 иван Банчев русе 912.96 3 759.79

14 Калоян Бинев София 870.40 3 891.60

15 Константин василев Ловеч 744.00 3 640.00

16 Любомир Калчев София 732.74 3 663.71

17 Мария Йовкова Асеновград 600.00 3 005.00

18 Михаела Чепишев Първомай 500.00 2 400.00

19 Михаил иванов Плевен 600.00 2 430.00

20 никола Абаджиев София 500.00 1 400.00

Спортист населено  
място

Собствен  
принос

Финан- 
сиране

21 нургюл Салимова Крепча 1000.00 4 620.00

22 Петър Пеев София 690.00 3 450.00

23 радина Борисова дупница 413.80 1 655.20

24 румина Кирчева София 705.00 3 525.00

25 Стефчо Христов варна 500.00 2 900.00

26 Станимир Халаджов русе 700.00 3 110.00

27 Светлозар николов Пловдив 623.00 3 112.00

28 Теодора илиева София 1430.00 4 126.80

29 Тиана Темелкова Пловдив 430.00 1 820.00

30 Тихомир иванов Плевен 636.00 3 980.00

31 василики Кадоглу варна 623.00 3 115.00

32 Зоя Чавдарова варна 873.59 4 421.73

33. Антонио иванов София 581.00 471.00

ФИнансИРанИ ФИзИческИ лИца
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Младежка банка /договори 2018—2019/

организация населено  
място

Собствен  
принос

Финан- 
сиране

1
Сдружение  
„Активно общество“

видин 250.00 2 051.66

2 Сдружение иМКА габрово 2388.00 1 600.00

4 Сдружение „дебют“ Кюстендил 780.00 2 583.00

5
Сдружение  
„граждански инициативи“

Ловеч 376.00 1 589.39

6.
Фондация „обществен  
дарителски фонд —  
Стара Загора“

Стара  
Загора

600.00 2 550.00

7
Сдружение „Алтернативи 
доброволчество развитие/
Алдора/“ 

шумен 120.00 960.00

8
Фондация „Северозападен 
институт за младежки 
политики“

Монтана 192.00 2 040.00

9
Сдружение „Фокус — евро-
пейски център за развитие“

Пазарджик 940.00 2 997.60

Знания за успех /договори 2018—2019/

Роботика за България 2019

организация населено  
място

Собствен  
принос

Финан- 
сиране

1.
Сдружение „обществена 
подкрепа за ТХТи“ 

видин 277.50 459.68

2.
Ун при СоУ  
„Христо Ботев“

Карнобат 300.00 2 998.00

3.
Ун при СУ  
„Максим райкович” 

дряново 2 575.00 195.00

4. Фондация 77 София 820.00

5. СУ „васил Левски“ Карлово 150.00

6. СУ „иван вазов” Стара Загора 150.00

7. СУ „нешо Бончев“ Панагюрище 150.00

организация населено  
място

Собствен  
принос

Финан- 
сиране

1. оУ „даскал димитри“ Кюстендил 600.00

2. оУ „Христо Смирненски“ раковски 600.00

3.
ПгТ „Проф. д-р  
Асен Златаров“

Бургас 600.00

4. ПгМе „Христо Ботев“ Пирдоп 600.00

5. Първа езикова гимназия варна 600.00

6. СУ „Любен Каравелов“ добрич 600.00

7. СУ Панайот волов шумен 600.00

ФИнансИРанИ оРГанИзацИИ
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Meet and Code 2019

име населено  
място

Собствен  
принос

Финан- 
сиране

1.
Сдружение „обществена  
подкрепа за ТХТи“

видин 1 673.60

2. нЧ иван вазов — 2014 София 580.00

3.
Сдружение Клуб  
отворено общество 

Стара  
Загора

1 140.00

4. Фондация Подобри шумен 580.00

5.
Сдружение  
Алтернативен свят оренда

София 580.00

6. Сдружение Арги Силистра 580.00

7. Сдружение СТеП София 1 740.00

8.
Сдружение Лаборатория  
за интерактивни и  
медийни програми

София 1 080.00

9. Ун при Пг иван Хаджиенов Казънлък 1 128.00

10.
Ун родни звуци при  
СМУ „Проф. П. владигеров“

Бургас 580.00

11. Сдружение БдФ София 5 220.00

12.
Ун на ПМг  
Акад. никола обрешков

Бургас 1 580.00

13.
Сдружение „Младежки  
граждански инициативи  
в розовата долина“

Карлово 1 160.00

114.
Сдружение "Териториална 
организация на научно-техни-
ческите съюзи"

Кюстендил 580.00

15. Сдружение „вазовци" вършец 1 740.00

име населено  
място

Собствен  
принос

Финан- 
сиране

16.
Сдружение „Млади изследова-
тели за младежко развитие“

Смолян 580.00

17. Ун към СоУ „Христо Ботев“ русе 580.00

18. Ун на ПМг „екзарх Антим I“ видин 1 160.00

19. Сдружение Бокая видин 3 480.00

20.
Сдружение „Младежки  
инициативи нестос“

Якоруда 1 740.00

21. Ун към СПге „джон Атанасов“ София 1 740.00

22.
Сдружение  
„Стартъп Фектъри“

русе 1 740.00

23. Ун „ген. владимир Заимов“ Сопот 2 219.00

24.
Сдружение „Клуб на програ-
мистите във велико Търново“ 

велико  
Търново

580.00

25.
Сдружение „Черноморски  
център за развитие“ 

добрич 1 721.50

26.
Сдружение „европейски инициа-
тиви без граници“

русе 3 480.00

27. Сдружение нови Хоризонти Смолян 480.00

28.
Сдружение  
Търговско-промишлена палата 

добрич 1 728.00

29. Фондация „Яника“ София 580.00

30. Фондация „детски книги“ София 1 737.00

31. оУ „Св. Св. Кирил и Методий“ София 390.00

32. СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ София 450.00

ФИнансИРанИ оРГанИзацИИ
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Ти и Лидл за по-добър живот /договори 2018-2019/

организация населено  
място

Собствен  
принос

Финан- 
сиране

1.
Сдружение  
„образование и здраве"

Пловдив  2 800.00

2. Сдружение "Могилица" Могилица  3 370.00

3.
онЧ „Св.Св.Кирил и  
Методий—1905“

велинград  2 400.00

4. Сдружение „шанс и закрила” Хасково  3 270.58

5.
 Ловно-рибарско сдружение 
„Миджур” 

Чупрене  1 172.00

6.

Сдружение „научно-образовате-
лен център за наука, техноло-
гии, инженерство, математика 
и изкуства „СТеАМ“

шумен  2 832.45

7. нЧ „Любен Каравелов 1897”
Куртово 
Конаре

 3 500.00

8. Сдружение „нишАн“ София  2 649.20

9.
Сдружение  
"европейски пространства 21"

русе  3 136.00

10. Фондация „ гласът на децата“ Своге  3 104.00

11.
Сдружение „родителско  
настоятелство към зимна  
пързалка Славия“ 

София  679.00

12. нЧ „развитие — 1873“ Пещера  2 400.00

13. Сдружение „дебют“ Кюстендил  2 854.00

14. Фондация „Лърн“ София  1 668.00

15. нЧ „Съзнание—1927” долни вадин   2322.80

организация населено  
място

Собствен  
принос

Финан- 
сиране

16.
Сдружение „Спортен клуб  
"Пирин — 160“

Благоев-
град

 560.00

17.
Сдружение „регионално  
сдружение на научно- 
техническите съюзи“

Смолян  2 972.11

18.
Морски клуб  
„Приятели на морето“

варна  3 200.00

19. Сдружение „Трансформатори“ София 6 960.83

ФИнансИРанИ оРГанИзацИИ
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Ти и Лидл за по-добър живот /договори 2019-2020/

организация населено  
място

Собствен  
принос

Финан- 
сиране

1. нЧ „Просвета 1909“ Белозем  3 296.00

2.
Сдружение „Природен Парк 
Сакар“

Левка  3 272.00

3.
Клуб „отворено общество“  
Стара Загора

Стара  
Загора

 3 440.00

4. Сдружение „дунавски клуб“ Силистра  3 024.80

5. враца софтуер общество враца  1 964.00

6.
Сдружение „общност за демо-
кратично образование“

София  3 332.80

7.
Сдружение „настоятелство  
на родители и общественици“ 
при дг №59 „елхица“

София  2 654.40

8. нЧ „емануил васкидович — 1886“ Мелник  2 512.00

9.
Българска Фондация  
Биоразнообразие

София  3 058.20

10.
Сдружение „Български географ-
ски портал — географ Бг“

София  2 800.00

11.
Ун към 131 СУ  
„Климент Аркадиевич Тимирязев“

София  3 465.92

12.
Ун към ПМг  
„Св. Климент охридски“

Силистра  3 000.00

13.
Сдружение  
„Ун 122 оУ ниКоЛАЙ ЛиЛиев“

София  3 545.60

14. Фондация „Подобри“ шумен  3 008.00

15. нЧ „Зора 1860“ Сливен  4 000.00

организация населено  
място

Собствен  
принос

Финан- 
сиране

16. Фондация „Кентавър арт“ Пловдив  3 170.40

17. Сдружение „Бъдеще за никюп“ никюп  3 400.00

18. нЧ „искра — 1860“ Казанлък  1 410.00

19. нЧ „дружба 1898“ дуранкулак  1 600.00

20 нЧ „Христо Ботев — 1872“ нови пазар 478.80

21.
Сдружение  
обсерватория за идеи 2д

габрово 3 040.00

Обществени фондации –  
Институционален грант 

организация населено  
място

Собствен  
принос

Финан- 
сиране

1.
Фондация  
„обществен дарителски  
фонд — Стара Загора“

Стара  
Загора

4 000.00

2.
Фондация  
„обществен дарителски  
фонд за варна“

варна 18 000.00

5.
Фондация „обществен  
дарителски фонд Сливен“

Сливен 19 420.70

ФИнансИРанИ оРГанИзацИИ
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Обществени фондации –  
Социални иновации 

OУK 

Дарителски кръг

организация населено  
място

Собствен  
принос

Финан- 
сиране

1.
Фондация „обществен 
дарителски фонд —  
Стара Загора“

Стара  
Загора

41 150.00

2.
Фондация  
„обществен дарителски  
фонд Сливен“

Сливен 37 650.00

3.
Фондация „обществен  
дарителски фонд за варна“

варна 30 450.00

организация населено  
място

Собствен  
принос

Финан- 
сиране

1.
Българска асоциация  
по семейно планиране и 
сексуално здраве /БАСП

София 101 400.00

2.
Сдружение „Асоциация  
Българско училище за поли-
тика димитър Паница“

София 47 190.00

3.
Фондация “Приложни из-
следвания и комуникации” 

София 72 577.58

организация населено  
място

Собствен  
принос

Финан- 
сиране

1.
Фондация „обществен 
дарителски фонд —  
Стара Загора“

Стара  
Загора

39 600.00 25 887.60

2.
Фондация  
„обществен дарителски 
фонд за варна“

варна 30 450.00 18 270.00

3.
Фондация „обществен 
дарителски фонд Сливен“

Сливен 40 170.00 25 576.00

4.
Фондация „обществен 
даритесли фонд габрово“

габрово 1 950.70

5.
Фондация  
„обществен дарителски 
фонд Пиргос Бургас“

Бургас 1 688.00

ФИнансИРанИ оРГанИзацИИ
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Фонд Активни граждани

организация населено  
място

Финан- 
сиране

1 Морски клуб „Приятели на морето“ варна 89048,94

2
Спина Бифида и  
Хидроцефалия — България

варна 86477,02

3 Фондация „Лърн“ София 86937,82

4 Сдружение „нов път“ С. Хайредин 175035,05

5 Фондация „Карин дом“ варна 287009,04

6 Фондация „Светът на Мария“ София 130950,41

7 Фондация „ресурсен център Билитис“ София 215427,83

8
Сдружение  
„SOS детски селища България“

София 384829,11

9
Плевенски обществен  
фонд — Читалища

Плевен 87042,26

10
Младежка фондация —  
Арете България

София 119197,47

11 Българска Хънтингтън Асоциация София 140033,52

12
Сдружение  
„Център – Мария“

горна  
оряховица

159606,39

13 Фондация „Сингъл Степ“ София 86936,64

14 Фондация "Асоциация Анимус" София 305614,08

15
Фондация „Позитивни умения  
на личността в социума“

Перник 195384,82

организация населено  
място

Финан- 
сиране

16
Асоциация за развитие на децата  
и младежите в град враца

враца 45952,23

17
Фондация „Център за  
европейски инициативи“

Стара  
Загора

27772,79

18 Фондация интелдей София 120283,54

19 Български дарителски форум София 205104,47

20 Сдружение „дебют“ Кюстендил 151627,68

21
Програмен и аналитичен център  
за европейско право (ПАЦеП)

София 229751,94

22
обществен Център за околна Среда  
и Устойчиво развитие (оЦоСУр)

варна 109016,01

23 Сдружение „видински фонд „Читалища““ видин 70575,15

24
Сдружение „Международни  
инициативи за сътрудничество“

разлог 82601,58

ФИнансИРанИ оРГанИзацИИ
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баланс
АКТИВ  Суми (хил.лв.) ПАСИВ  Суми (хил.лв.)

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ 2019 2018 РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ 2019 2018

Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

I. дЪЛгоТрАЙни МАТериАЛни АКТиви I. реЗерви

1. Земи и сгради, в т. ч. : 1074 1099 1. резерв от последващи оценки 2 3

— сгради 1074 1099 2. други резерви 2055 2036

2. Машини, производствено оборудване и апаратура 24 12 Общо за група I: 2057 2039

3. Транспортни средства и други дМА 19 ОБЩО за РАЗДЕЛ „А“: 2057 2039

Общо за група I: 1098 1130 В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ „Б“: 1098 1130 3. други задължения, в т. ч. : 3

В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ  — към персонала, в т. ч. :

I. МАТериАЛни ЗАПАСи до 1 година

1. други материални запаси 1 1  — осигурителни задължения, в т. ч. : 3

Общо по група I: 1 1 до 1 година 3

II. вЗеМАниЯ  — данъчни задължения, в т. ч. :

1. вземания от клиенти и доставчици 5 5 до 1 година

2. други вземания 122 122 ОБЩО за РАЗДЕЛ „В“, в т. ч.: 3

Общо по група II: 127 127 до 1 година

III. инвеСТиЦии Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т. ч.: 3374 2990

1. други инвестиции 17 17  — финансирания 3326 2900

Общо по група III: 17 17  — приходи за бъдещи периоди 48 90

IV. ПАриЧни СредСТвА СУМА НА ПАСИВА (раздели А+В+Г) 5431 5032

1. Парични средства в брой 5 17

2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити) 4183 3740

Общо по група IV: 4188 3757

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ „В“: 4333 3902

СУМА НА АКТИВА (раздели Б+В) 5431 5032
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оТчеТ за ПРИходИТе И РазходИТе

 Суми (хил.лв.)  Суми (хил.лв.)

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ 2019 2018 РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ 2019 2018

I. Разходи за оперативна дейност Нетни приходи от продажби, в т.ч. : 82 92

разходи за суровини, материали и външни услуги 14 66 - Услуги 77 92

 - суровини и материали 35 - наеми 5

 - външни услуги 14 29 Общо приходи от оперативна дейност 82 92

разходи за персонала 38 24 Финансови приходи 3

 - разходи за възнаграждения 38 24 други лихви и финансови приходи 3

разходи за амортизация 30 30 оБЩо ПриХоди оТ деЙноСТТА 82 95

други разходи 101 Общо Приходи 82 95

Общо за група I 82 219 Счетоводна загуба 124

Печалба от обичайната дейност Загуба 124

Счетоводна Печалба ВСИЧКО 82 219

разходи за данъци от печалбата

Печалба след данъчно облагане

ВСИЧКО 82 219
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оТчеТ за собсТвенИя каПИТал за 2019

 Суми (хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ
„записан 
капитал“

„премии от 
емисии“ РЕЗЕРВИ

„фин.резултат от 
минали години“

текуща 
година ОБЩО

„резерв 
от 
послед-
ващи 
оценки“

законови „резерв от  
изкупени 
собств. 
Акции“

„резерв 
съгл. 
Учред. 
Акт“

други 
резерви

„неразпр. 
печалба“

„непо-
крита 
загуба“

„печалба 
/ загуба“

„собст-
вен 
капитал“

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Салдо в началото на отчетния период 2039 2039

Салдо след промените в счетоводната  
политика и грешки

2039 2039

Финансов резултат за текущия период 19 19

 други изменения в собствения капитал

Салдо към края на отчетния период 0 0 0 0 0 0 2058 0 0 0 2058

Собствен капитал към края на отчетния период 0 0 0 0 0 0 2058 0 0 0 2058



65Годишен отчет 2019  |   Финанси

оТчеТ за ПРИходИТе И РазходИТе за 2019 ГодИна за несТоПанска дейносТ

Суми (хил.лв.) Суми (хил.лв.)

НАИмЕНОВАНИЕ НА РАЗхОДИТЕ 2019 2018 НАИмЕНОВАНИЕ НА ПРИхОДИТЕ 2019 2018

а 1 2  а 1 2

I. РАЗхОДИ ЗА ДЕйНОСТТА I. ПРИхОДИ ОТ ДЕйНОСТТА

А. Разходи за регламентирана дейност А. Приходи от регламентирана дейност

1. дарения 779 677 1. Приходи от дарения под условие 2149 1533

2. други разходи 537 145 2. Приходи от дарения без условие 3 4

Всичко А 1316 822 Общо за група I 2152 1537

Б. Административни разходи 845 625 II. ФИНАНСОВИ ПРИхОДИ

Общо за група I 2161 1447 3. Приходи от лихви 20 7

II. ФИНАНСОВИ РАЗхОДИ 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове 95 151

3. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове 84 97 Общо за група II 115 158

4. други разходи по финансови операции 3 2 III. ПЕчАЛБА ОТ СТОПАНСКА ДЕйНОСТ

Общо за група II 87 99 IV. ОБЩО ПРИхОДИ 2267 1695

III. ЗАГУБА ОТ СТОПАНСКА ДЕйНОСТ 124 Всичко (IV) 2267 1695

IV. ОБЩО РАЗхОДИ 2248 1670

V. РЕЗУЛТАТ 19 25

Всичко (IV + V) 2267 1695
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оТчеТ за ПаРИчнИя ПоТок за 2019 ГодИна
Суми (хил.лв.)

 НАИмЕНОВАНИЕ НА ПАРИчНИТЕ ПОТОцИ Текущ период Предходен период

а 1 2

I. НАЛИчНОСТ НА ПАРИчНИТЕ СРЕДСТВА В НАчАЛОТО НА ПЕРИОДА 3774 2609

II. ПАРИчНИ ПОТОцИ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕйНОСТ

A. Постъпления от нестопанска дейност

Получени дарения под условия 2622 2667

Получени дарения без условия 4 4

други постъпления 95 165

Постъпления от банкови и валутни операции 3

Всичко постъпления от нестопанска дейност 2721 2839

Б. Плащания за нестопанска дейност

изплатени дарения 779 592

изплатени заплати 386 328

изплатени осигуровки 48 32

Плащания по банкови и валутни операции 98 100

Плащания за услуги 485 338

други плащания 510 160

Всичко плащания за нестопанска дейност 2306 1550

В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност 415 1289

III. ПАРИчНИ ПОТОцИ ОТ СТОПАНСКА ДЕйНОСТ

А.Постъпления от стопанска дейност

Постъпления от продажба на активи и услуги 82 95

Всичко постъпления от стопанска дейност 82 95

Б. Плащания за стопанска дейност

Плащания за услуги и за придобити активи 82 219

Всичко плащания за стопанска дейност 82 219

В. Нетен паричен поток от стопанска дейност 0 -124

IV. НАЛИчНОСТ НА ПАРИчНИ СРЕДСТВА В КРАя НА ПЕРИОДА 4189 3774

V. ИЗмЕНЕНИЕ НА ПАРИчНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА 415 1165
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регистриран одитор 0471 
Виолин Д. Илиев 
София, ул. „Клокотница“ № 35
вх. В, ап. 47
Тел. 02/931 56 34, 0888 086 712 

ДО РъКОВОДСТВОТО
на Фондация  
„Работилница  
за граждански  
инициативи“
гр. София

Доклад на  
независимия одитор
Мнение

Ние извършихме одит на финансовия отчет на 
Фондация „Работилница за граждански ини-
циативи“, съдържащ баланс към 31 декември 2019 г., 
отчети за приходите и разходите за нестопанска 
дейност, отчет за паричния поток и отчет на 
собствения капитал, завършваща на тази дата, 
както и приложение, което съдържа обобщено 
оповестяване на съществените счетоводни по-
литики и друга пояснителна информация.

По наше мнение, приложеният финансов отчет:

• представя достоверно, във всички съществе-
ни аспекти, финансовото състояние на Дру-
жеството към 31 декември 2019 г. и неговите 
финансови резултати от дейността за годи-
ната, завършваща на тази дата; и

• е изготвен съгласно изискванията на Нацио-
налните счетоводни стандарти, и чл. 29 от 
Закона на счетоводството.

База за изразяване на мнение

Ние извършихме нашия одит в съответствие с 
Международния етичен кодекс на професионални-
те счетоводители (включително Международни 
стандарти за независимост) на Съвета за между-
народни стандарти по етика за счетоводители. 
(Кодекса на СМСЕС) 

Нашите отговорности съгласно тези стандар-
ти са описани допълнително в раздела от нашия 
доклад „Отговорности на одитора на финансовия 
отчет“. Ние сме независими от Дружеството в 
съответствие с „Международен етичен кодекс 
на професионалните счетоводители“ (включител-
но Международни стандарти за независимост) 

вилно докладване в тази друга инфомация, от нас 
се изисква да докладваме този факт. 

Нямаме какво да доказваме в това отношение

Допълнителни въпроси, които поставя за 
докладване Закона за счетоводството

В допълнение на нашите отговорности и до-
кладване съгласно МОС, по отношение на докла-
да за дейността, ние изпълнихме процедурите, 
добавени към изискването на МОС, съгласно 
Указанията на професионалната организация на 
дипломираните експерт-счетоводители и ре-
гистрираните одитори в България — Инсти-
тут на дипломираните експерт-счетоводители 
(ИДЕС), издадени и утвърдени от нейния Управи-
телен съвет. Тези процедури касаят проверки на 
формата и съдържанието на тази друга инфор-
мация с цел да ни подпомогнат във формиране на 
становище относно това дали другата инфор-
мация включва оповестяванията, предвидени в 
Глава седма от Закона за счетоводството, при-
ложим в България.

Становище във връзка с чл. 37, ал. 6 от Закона за 
счетоводството

На базата на извършените процедури нашето 
становище е че:

а) информацията, включена в доклада за дейност-
та за финансовата година, за която е изгот-
вен финансовия отчет, съответства на фи-
нансовия отчет.

б) докладът за дейността е изготвен в съот-
ветствие с изискванията на Глава седма от 
Закона за счетоводството.

на Съвета за международни стандарти по етика 
за счетоводители (Кодекса на СМСЕС), заедно с 
етичните изисквания на Закона за независимия фи-
нансов одит (ЗНФО) приложими по отношение на 
нашия одит на финансовия отчет в България, като 
ние изпълнихме и нашите други етични отговор-
ности в съответсвие с изискванията на ЗНФО и 
Кодекса на СМСЕС. Ние считаме, че одиторските 
доказателства, получени от нас, са достатъчни и 
уместни, за да осигурят база за нашето мнение.

Друга информация, различна от финансо-
вия отчет и одиторския доклад върху него

Ръководството носи отговорност за другата 
информация. Другата информация се състои от 
доклад за дейността, изготвен от ръковод-
ството съгласно Глава седма от Закона за сче-
товодството, но не включва финансовия отчет 
и нашия одиторски доклад върху него.

Нашето мнение относно финансовия отчет не 
обхваща друга информация и ние не изразяваме 
каквато и да е форма на заключение за сигурност 
относно нея, освен ако не е изрично посочено в 
доклада ни и до степента, до която е посочено.

Във връзка с нашия одит на финансовия отчет, 
нашата отговроност се състои в това да про-
четем другата информация и по този начин да 
преценим дали тази друга информация е в съ-
ществено несъответствие с финансовия от-
чет или с нашите познания, придобити по време 
на одита, или по друг начин изглежда да съдържа 
неправилно докладване. В случай че на базата на 
работата, която сме извършили, ние достигнем 
до заключение, че е налице съществено непра-
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Отговорности на ръководството за  
финансовия отчет

Ръководството носи отговорност за изготвяне 
на този финансов отчет в съответствие с На-
ционалните счетоводни стандарти, включител-
но освобождаванията за представяне и оповес-
тяване по тези стандарти и по чл. 29 от Закона 
за счетоводството, и за такава система за 
вътрешен контрол, каквато ръководството оп-
ределя като необходима за осигуряване изготвя-
нето на финансови отчети, които не съдържат 
съществени неправилни отчитания, независимо 
дали дължащи се на измама или грешка.

Отговорности на одитора за одита на 
финансовия отчет

Нашите цели са да получим разумна степен на си-
гурност относно това дали финансовия отчет 
като цяло не съдържа съществени неправилни 
отчитания, независимо дали дължащи се на из-
мама или грешка, и да издадем одиторски доклад, 
който да включва нащето одиторско мнение. 
Разумната степен на сигурност е висока степен 
на сигурност, но не е гаранция, че одит, извър-
шен в съответствие със Закона за независимия 
финансов одит и МОС, винаги ще разкрива съ-
ществено неправилно отчитане, когато такова 
съществува. Неправилни отчитания могат да 
възникнат в резултат на измама или грешка и 
се считат за съществени, ако би могло разум-
но да се очаква, че те , самостоятелно или като 
съвкупност, биха могли да окажат влияние върху 
икономическите решения на потребителите, 
вземани въз основа на този финансов отчет.

Като част от одита в съотвествие с МОС, ние 
използваме професионална преценка и запазваме 
професионале скептицизъм по време на целия 
одит. Ние също така:

• идентифицираме и оценяваме рисковете от 
съществени неправилни отчитания във фи-
нансовия отчет, независимо дали дължащи се 
на измама или грешка, разработваме и изпълня-
ваме одиторски процедури в отговор на тези 
рискове и получаваме одиторски доказателс-
ва, които да са достатъчни и уместни, за да 
осигурят основание (база) за нашето мнение. 
Рискът да не бъде разкрито съществено не-
правилно отчитане, което е резултат от из-
мама, е по-висок, отколкото риска от същест-
вено неправилно отчитане, което е резултат 
от грешка, тъй като измамата може да включ-
ва тайно споразумяване, фалшифициране, пред-
намерени пропуски, изявления за въвеждане на 
одитора в заблуждение, както и пренебрегване 
или заобикаляне на вътрешния контрол;

• получаваме разбиране за вътрешния контрол, 
имащ отношение към одита, за да разработим 
одиторски процедури, които да са подходящи 
при конкретните обстоятелства, но не с цел 
изразяване на мнение относно ефективност-
та на вътрешния контрол на Дружеството;

• оценяме уместността на използваните счето-
водни политики и разумността на счетоводни-
те приблизителни оценки и свързаните с тях 
оповестявания, направени от ръководството;

• достигаме до заключение относно умест-
ността на използване от страна на ръковод-
ството на счетоводната база на основата на 
предложението за действащо предприятие 
и, на базата на получените одиторски дока-
зателства, относно това дали е налице съ-
ществена несигурност, отнасяща се до съби-
тия или условия, които биха могли да породят 
значителни съмнение относно способността 
на Дружеството да продължи да функционира 

като действащо предприятие. Ако ние дос-
тигнем до заключение, че е налице съществена 
несигурност, от нас се изисква да привлечем 
внимание в одиторския си доклад към свърза-
ните с тази несигурност оповестявания във 
финансовия отчет или в случай че тези опо-
вестявания са неадекватни, да модифицираме 
мнението си. Нашите заключения се основа-
ват на одиторските доказателства, получени 
до датата на одиторския ни доклад. Бъдещи 
събития или условия обаче могат да станат 
причина Дружестово да преустанови функцио-
нирането си като действащо предприятие;

• оценяме цялостното представяне, структура 
и съдържание на финансовия отчет, включи-
телно оповестяванията, и дали финансовият 
очет представя основополагащите за него 
сделки и събития по начин, който постига дос-
товерно представяне.

Ние комуникираме с ръководството, наред с ос-
таналите въпроси, планирания обхват и време на 
изпълнение на одита и съществените констата-
ции от одита, включително съществени недос-
татъци във вътрешния контрол, които иденти-
фицираме по време на извършения от нас одит.
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