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София, 2015 г.

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ПРОБЛЕМ 

И ОСОВНИ ЦЕЛИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Основна цел на изследването е да бъдат установени обществени възприятия и нагласи по

отношение  прозрачността,  отчетността  и  легитимността  на  НПО  в  България,  видени  през

дефицитите на съществуващата правна и финансова рамка на НПО у нас. 

В публичното пространство, още в периода 2005 - 2011 г., когато съществуваше механизъм

за конкурсно бюджетно финансиране и особено днес след т.нар. февруарски събития от 2013 г.

изобилства от заглавия и мнения, често говорещи с езика на омразата против НПО, с обвинения

за непрозрачност и зависимост от чужди донори и правителства, преследващи свои приоритети

различни от националните. Социологическото проучване ще има значително по-тесен фокус от

този  на  проведеното  през  2013  г.  по  поръчка  на  Българския  център  за  нестопанско  право

изследване,  като  ще  цели  да  установи  дали  правната  рамка  и  механизма  на  бюджетно

финансиране на НПО не са основните на причини за масово споделяната в обществото липса на

прозрачност и отчетност и дефицит на легитимност на НПО днес.

Основен изследователски проблем е проучването на потенциални и реални възможности за

инициатива за създаване на НПО и контрол върху дейността на НПО от страна на гражданите.

Проблемът е от съществена важност, тъй като регистрирането на обществените нагласи по тези

въпроси разкрива потенциални и реални възможности за наличие или отсъствие на готовност за

автономна гражданска инициатива при защита и реализация на права чрез НПО. 

Въпросът за субектността  е  важен и от  друг  ракурс – характеристика на обществените

възприятия по отношение на вече съществуващия НПО сектор в  страната,  по отношение на

неговия  характер  и  финансиране:  доколко  той  е  институционален  инструмент  на  автономна

гражданска инициатива и доколко е организационно продължение на доминиращи държавни,

общински и партийнополитически форми за  инициатива и  контрол.  Изследването акцентира
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върху основни настроения в масовото съзнание относно принципното допускане за това кой

може да създава НПО и оценката на реалните практики по създаването на НПО. 

Това  предпоставя  и  основния  методологически  и  онтологичен  проблем пред  такъв  тип

изследвания  въобще:  доколкото  познаването  на  правната  и  финансова  рамка  е  решаваща

предпоставка  за  добра  дейност  впоследствие.  Това  познание  обаче  е  монопол  предимно  на

заинтересувани  специалисти.  Т.е.  социологическо  изследване  за  специфичен  въпрос  сред

широка публика се натъква на принципно непознаване на спецификата на проблема. От друга

страна тази публика пряко или косвено се явява бенефициент или потърпевш от качеството на

финансовата  и  правна  рамка  на  НПО.  Следователно  единствено  по  косвени  индикатори

съществува възможност за „засичане“ на основни обществени нагласи в тази област. Това важно

обстоятелство предопредели формирането и дизайна на изследването,  ключовите индикатори

както и структуриране на основни изследователски въпроси. Директно запитване за качествата

на съществуващата правна и финансова рамка на НПО не би било продуктивно. Продуктивни са

дефинирането и операционализирането във въпросник на косвени индикатори за наличието и

или отсъствието на определени дефицити или позитиви в съществуващия регулаторен модел на

НПО.

Познаване на правната рамка на НПО

Кой закон, според Вас, основно регламентира 
дейността на неправителствените организации?

Закон за юридическите лица с 
нестопанска цел

55,1%

Закон за прякото участие на 
гражданите в държавната власт и

16,4%

Закон за гражданската регистрация 15,0%

Закон за публично-частното 
партньорство

4,4%

Закон за малките и средните 2,7%
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предприятия

Закон за защита на конкуренцията 1,0%

Не мога да отговоря 5,4%

Общо 100,0%

Като  цяло  респондентите  показват  не  особено  добри  познания  за  специалния  закон,

регламентиращ дейността на НПО у нас. Малко над 55 % посочват ЗЮЛНЦ като такъв закон.

Правят впечатление дяловете , съответно 16,4 и 15 %, посочващи съответно Закона за прякото

участие на гражданите в държавната власт и Закона за гражданската регистрация като основни

законови  регулации  на  дейността  на  НПО.  Ясно  е  че  като  цяло  повече  от  половината

респонденти дават правилен отговор, но това все още не е индикация за познаване на самия

закон и неговите възможности или дефицити. 

Познание за дейността на НПО

Според Вас с какво се занимават гражданските сдружения и фондациите? 

Да Не
Не мога да

преценя
Общо

Организирана защита на интереси на граждани 75,7% 12,5% 11,8% 100,0%

Задоволяване на специфични потребности (хоби, 
обществени инициативи и др.)

59,6% 20,3% 20,1% 100,0%

Преследване на печалба 33,8% 40,2% 26,0% 100,0%

Преследване на политически цели 36,3% 34,6% 29,2% 100,0%

Благотворителност 75,2% 11,5% 13,2% 100,0%

Насърчаване на лични инициативи 59,6% 16,7% 23,8% 100,0%
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Като цяло анкетираните респонденти са наясно с основните направления на дейността на

НПО. Така 75, 7 % смятат, че основна задача на НПО е да защитават организирано интересите на

гражданите, а 59,6% смятат, че НПО са предназначени да задоволяват специфични потребности

на гражданите, като същевременно 75, 2 % от анкетираните смятат, че основна задача на НПО е

осъществяване на благотворителни дейности. 

От друга страна едва 36,3 % са на мнение, че НПО следва да се занимават с политическа

дейност и да преследват политически цели.

Познаване на видовете НПО

Според вас към неправителствените организации се отнасят също: 

Да Не
Не мога да

преценя
Общо

Професионалните съюзи 48,0% 29,9% 22,1% 100,0%

Читалищата 51,5% 33,1% 15,4% 100,0%

Браншовите организации и съюзи 55,4% 25,2% 19,4% 100,0%

Политическите партии 12,7% 68,4% 18,9% 100,0%

Фирмите 14,2% 69,6% 16,2% 100,0%

Общините 4,9% 83,3% 11,8% 100,0%

Кметствата 2,5% 86,0% 11,5% 100,0%
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Като цяло българските граждани са добре запознати с това, кои организации са част от

НПО  сектора  и  кои  не.  Същевременно  по-малко  от  половината  респонденти  смятат,  че

професионалните съюзи са вид ЮЛНЦ. Същото с малко по-голям процент – около 55 % се

споделя и по отношение на читалищата и браншовите организации и съюзи. 

От друга страна едва 12, 7 % са на мнение, че политическите партии са вид ЮЛНЦ, като 14

% са убедени, че фирмите са част от НПО – сектора.

Като цяло може да се направи извода, че политическите организации и проф. Съюзи като

цяло не се припознават като НПО по своите цели и практическа дейност.

Обществена полза и ефективност на НПО

Според Вас има ли полза от дейността на неправителствените организации (фондации и
граждански сдружения) у нас?

Да 59,1%

Не 14,2%

Не мога да преценя 26,7%

Общо 100,0%

Близо 60 % от респондентите са убедени в ползата от дейността на НПО у нас. Едва 14 %

са на противоположното мнение, като около 27 % не могат да преценят ползата от дейността на

НПО сектора. 

В  тази  връзка  от  съществено  значение  са  обществените  нагласи  за  това  какви  са

очакванията спрямо дейността на НПО у нас.  Над 80 % са на мнение, че ЮЛНЦ следва да

защитават „обществени каузи“, без да е много ясно какво точно означава това. Същевременно

77 % считат, че благотворителността е централна дейност, с която НПО следва да се занимават, а
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твърде симптоматични дялове  –  около 42 % са  на  мнение,  че  основна  задача  на  НПО е  да

„усвояват  европейски  средства“.  Така  трите  канала  за  обществена  дейност  на  ЮЛНЦ  се

очертават  защитата  на  обществени каузи,  благотворителността  и  усвояването  на  европейски

средства. 

Отчетност и контрол

Тази тема е твърде болезнена както за самите ЮЛНЦ, така и за гражданите. Така според 82,

8 % от анкетираните ЮЛНЦ следва да се отчитат за дейността си пред гражданите, а едва 35 %

смятат, че НПО следва да правят това пред държавата или общините – 21, 6 %. Като цяло тези

данни сочат, че са налице силни граждански нагласи НПО да се отчитат пред гражданите, чиито

инструмент  те  по  определение  са.  Същевременно обаче,  едва  9,  6  % от анкетираните са  на

мнение, че българските НПо представляват интересите на гражданите и ги защитават. Едва 25, 5

% са склонни да мислят същото, но на противоположното мнение са 45, 5 % от респондентите.

Тези данни разкриват същинска пропаст между гражданските очаквания за дейността на НПО и

интересите,  които  те  защитават  и  действителните  интереси,  които  те  защитават.  Близо

половината от респондентите са на мнение,  че ЮЛНЦ не защитават техните интереси.  Това

означава, че българският НПО сектор не изпълнява най-важната си задача и предназначение – да

бъде организирана сила за гражданска инициатива и защита. 

Същевременно  изследването  разкрива  трайни  негативни  нагласи  сред  гражданите  по

отношение на т.нар. гражданска инициатива, реализирана от различни политически партии, чрез
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създаване на разнообразни „партийни“ НПО. Така едва 5,9 % от анкетираните одобряват това,

докато 29 % не го одобряват категорично, а близо 25 % по-скоро не го одобряват.

Според Вас, пред кого трябва да се отчитат за 
дейността си неправителствените организации?

(сборът от дяловете надхвърля 100%, защото
въпросът позволява повече от един отговор)

Гражданите 82,8%

Държавата 35,0%

Общините 21,6%

Европейския съюз 19,6%

Бизнеса 3,4%

Не мога да преценя 6,9%

Смятате ли, че неправителствените 
организации (фондации и граждански 
сдружения) представляват и защитават Вашите 
интереси?

Да 9,6%

По-скоро да 25,5%

По-скоро не 26,0%

Не 20,8%

Не мога да преценя 18,1%

Общо 100,0%

През последното десетилетие политическите 
партии инициират създаването на различни 
фондации и сдружения. Вие лично:

Напълно го одобрявам 5,9%

По-скоро го одобрявам 19,1%

По-скоро не го одобрявам 24,8%

Не го одобрявам 29,2%

Нямам мнение 21,1%

Общо 100,0%

Гражданска инициатива 

В този контекст изследването разкрива и сериозни дялове на гражданска пасивност и липса

на инициатива, дължащи се и на непознаване на правната и финансова рамка на НПО, както и на

общата  пасивност  и  липса  на  гражданско  участие.  Така  под  половината  от  анкетираните

граждани са запознати с фондации и сдружения, създадени от гражданите, докато близо 52 %

нямат подобна информация.  Като цяло дяловете на одобрение на гражданската инициатива в

областта на създаване и развитие на „граждански“ НПО са над 2/3 от анкетираните, а 87 % от
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гражданите смятат, че „монопол“ върху създаването и инициирането на НПО следва да бъде от

страна на гражданите. 

Знаете ли за фондации и сдружения, създадени 
от гражданите?

Да 48,3%

Не 51,7%

Общо 100,0%

Какво е Вашето отношение към тяхната 
дейност?
(въпросът е задаван само на отговорилите, че 
знаят за подобни организации – 48,3% или 197 
интервюирани)

Напълно одобрявам 42,9%

По-скоро одобрявам 46,0%

По-скоро не одобрявам 3,5%

Не одобрявам 1,5%

Нямам мнение 6,1%

Общо 100,0%

От кого, според вас, трябва да се създават 
неправителствени организации (фондации, 
сдружения)?

(сборът от дяловете надхвърля 100%, защото
въпросът позволява повече от един отговор)

Гражданите 87,5%

Европейския съюз и други външни 
организации

21,8%

Бизнеса 21,3%

Общините 15,0%

Политическите партии 5,4%

Не мога да преценя 6,1%

В бъдеще бихте ли се обърнали за съдействие 
към неправителствена организация (фондация, 
сдружение)?

Да 21,4%

По-скоро да 30,2%

По-скоро не 14,7%

Не 11,1%

Не мога да преценя 22,6%

Общо 100,0%
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Според Вас, защо някои граждани решават да се 
обединят и създадат сдружение или фондация?

(сборът от дяловете надхвърля 100%, защото
въпросът позволява повече от един отговор)

Защото са по-активни от 
останалите хора

64,0%

Защото са загрижени за 
обществения интерес

54,2%

Защото имат наболял проблем 49,8%

Защото са по-благородни от 
останалите хора

22,8%

Защото имат лична изгода 19,6%

Това е друг начин да спечелят 
пари

9,6%

Защото преследват користни 
интереси

9,3%

Защото държавата не си 
изпълнява задълженията

0,2%

Имат свободно време 0,2%

Друго 0,2%

Не мога да преценя 5,9%

Вие лично членувате ли в гражданско 
сдружение или фондация?

Да 7,6%

Не 92,4%

Общо 100,0%

Бихте ли се включили в някакво гражданско 
сдружение или фондация?
(въпросът е задаван само на отговорилите, че не 
членуват в гражданско сдружение или фондация – 
92,4% или 377 интервюирани)

Да, категорично 11,4%

По-скоро да 22,8%

По-скоро не 18,8%

Не 24,9%

Не мога да преценя 22,0%

Общо 100,0%
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Защо не бихте станали член на гражданско 
сдружение или фондация?

(сборът от дяловете надхвърля 100%, защото
въпросът позволява повече от един отговор)

Въпросът е задаван само на посочилите, че не
биха се включили в НПО

Поради липса на свободно време 52,9%

Защото не вярвам, че така може да 
се постигне нещо

32,9%

Защото повечето сдружения и 
фондации са корумпирани

25,8%

Поради липса на средства 18,1%

Защото съм обикновен човек, а това 
е работа за големци

17,4%

Възрастен съм 1,3%

По здравословни причини 0,6%

Не мога да отговоря 1,9%

Бихте ли създали сам или заедно с други хора 
гражданско сдружение или фондация?

Да, категорично 8,1%

По-скоро да 19,4%

По-скоро не 20,6%

Не 34,6%

Не мога да преценя 17,4%

Общо 100,0%

Възможно ли е гражданите да защитават своите
интереси и да решават своите проблеми без да 
членуват или създават сдружение или 
фондация?

Да, категорично 26,0%

По-скоро да 38,7%

По-скоро не 13,0%

Не 3,7%

Не мога да преценя 18,6%

Общо 100,0%

Проект„ДОБРАТА ПРАВНА И ФИНАНСОВА РАМКА НА НПО – КЛЮЧОВА ПРЕДПОСТАВКА ЗА ТЯХНАТА ПРОЗРАЧНОСТ И

ЛЕГИТИМНОСТ” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм
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ИЗВОДИ

Ясна представа за сферата на НПО, повърхностно знание на правната рамка 

Половината  от  българските  граждани имат адекватна представа  за дистинкциите между

държавно и публично и между публично и обществено, а вътре в сферата на публичността са

достатъчно  информирани  за  приликите  и  разликите  между  „фондация“  и  „гражданско

сдружение“. Познаването на правните регламентации в областта на НПО е повърхностно. Отвъд

по-високия  социален  статус  (доходи,  образование)  само  непосредствената  ангажираност  и

мотивация за действие в сектора поражда необходимост от ориентиране в съответната правна

материя и идентифицира различните видове дейци в него.

Умерена информираност за НПО и техните инициативи

Голямото мнозинство от гражданите трудно идентифицира местни или регионални НПО,

като често ги бърка с местни инициативи на национални НПО. Макар те да поставят защитата

на интереси и справедливи каузи съответно на второ и трето място по важност в дейността на

НПО,  най-популярни  са  тези  с  голямо  медийно  присъствие  и  свързани  с  благотворителни,

спортни  и  екологически  инициативи.  По-малко  популярни  са  НПО,  защитаващи  различни

граждански права и тези, развиващи местни инициативи.

Позитивен обществен образ на НПО

НПО  има  по-позитивен  публичен  образ  в  сравнение  с  политици,  съдии,  кметове,

бизнесмени и журналисти. Той е особено изразен сред гражданите, познаващи тяхната дейност.

Този образ обаче е повече или по-малко абстрактен и НПО не възприема от мнозинството като

непосредствен защитник на неговите интереси. Налице е едно малко, но значимо мнозинство с

подчертано негативно общо отношение към НПО, по-изразено сред най-уязвимите и социално

изолирани обществени групи, както и сред гражданите с изявени етатистки нагласи.

Слабо лично участие и познаване дейността на НПО

Едва  една  десета  от  гражданите  декларират  някакъв  личен  контакт  с  НПО,  но  те  са

удовлетворени  от  тези  контакти.  Заедно  със  споделянето  на  добри  практики  по  линия  на

социалните  мрежи  и  медиите,  това  изгражда  в  почти  половината  от  населението  конкретни

положителни  представи  за  НПО,  най-вече  в  благотворителността,  в  по-малка  степен  при
12



защитата на гражданите от администрацията и още по-малко при отношенията им с финансови

институции и фирми. Тази група признава НПО като достатъчно компетентни и ангажирани и

гледа с доверие на евентуални бъдещи контакти с тях. Отново е налице малка група с негативни

и дори враждебни на НПО представи, подхранвани от случаите на злоупотреби в отделни НПО. 

Положителни са и масовите представи относно мотивите за създаване на НПО, определени

от мнозинството като „морално-етични“ или „прагматични“.  Подкрепя се ангажираността  на

бизнеса с дейността на НПО. Налице е обаче значима група (над 1/3 от населението - особено

сред етническите малцинства,  по-необразованите и в трудно социално положение граждани),

според която НПО се създават поради политически мотиви и с цел лично облагодетелстване.

Противоречиви нагласи за финансирането, отчитането и контрола на НПО

Българите не възприемат НПО и тяхната дейност като на феномен, израснал и поддържан

от гражданското общество. Почти половината от тях смятат, че те трябва да се финансират от

публичните институции (държавни,  общински,  европейски)  и  още по-голяма част  смятат,  че

НПО трябва да се отчитат и контролират от тези институции. Тези представи се споделят дори в

по-висока степен от активисти и сътрудници на НПО. 

НПО с финансиране от чужбина не са проблем за мнозинството от българските граждани.

В същото време е налице достатъчно значима група (над 20%), която е негативно настроена и

гледа  с  подозрение  към  тези  НПО.  Опасенията  идват  най-вече  от  дейността  на  радикални

религиозни фондации.

Налице  е  привидно  разминаване  между  общата  нагласа  за  нелегитимността  на  НПО,

създавани от политически партии и общини, и оценката на съществуващите практики където

това се случва често. Това раздвоение е особено присъщо на самите членове и сътрудници на

НПО, резултат от доминиращия социално – патронажен посреднически фасон на сектора.

Социална база на НПО, благотворителността и дарителството в България

Проект„ДОБРАТА ПРАВНА И ФИНАНСОВА РАМКА НА НПО – КЛЮЧОВА ПРЕДПОСТАВКА ЗА ТЯХНАТА ПРОЗРАЧНОСТ И

ЛЕГИТИМНОСТ” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. 
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Социалната база на НПО не е голяма: в тях участват  между 2 и 4% от населението на

страната и същият дял лица декларират намерение да членуват в НПО в бъдеще. Мнозинството

смята, че може да защитава своите интереси без помощта на НПО и не възнамерява да участва в

създаването им. Все пак НПО има потенциално по-широка социална база, доколкото около ¼ от

населението декларира при определени условия желание за членство в НПО, а всеки десети – да

създаде такава сам или в съдружие със съмишленици. Мнозинството граждани изтъкват чисто

инструментални мотиви пред невъзможността си да участват в НПО, но ¼ от тях се съмняват

във възможностите НПО, а почти всеки шести смята повечето от тях за корумпирани.

Дарителството  в  страната  има  широка  социалната  база  (56%)  и  в  мнозинство  от

населението  положителното  отношение  към него  доминира.  Това  отношение  не  е  ерозирало

въпреки  факта,  че  почти  1/3  от  хората  знаят  за  случаи,  когато  средствата  от  дарителските

кампании  не  се  използват  по  предназначение.  Авторитетът  на  НПО  като  организатор  на

дарителски кампании обаче е относително нисък и равен с този на общините, като е в пъти по-

нисък от този на централните държавните институции и националните медии. 
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Приложение 1

Социологическо проучване 
„Какво значи НПО днес - непрозрачни или неправителствени организации?”

Визуализация на рецултатите

Кой  закон,  според  Вас,  основно  регламентира  дейността  на  неправителствените

организации?

Проект„ДОБРАТА ПРАВНА И ФИНАНСОВА РАМКА НА НПО – КЛЮЧОВА ПРЕДПОСТАВКА ЗА ТЯХНАТА ПРОЗРАЧНОСТ И

ЛЕГИТИМНОСТ” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. 
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Според Вас с какво се занимават гражданските сдружения и фондациите?

Според вас към неправителствените организации се отнасят също:
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Според Вас има ли полза от дейността на неправителствените организации (фондации и 

граждански сдружения) у нас?

С  какво,  според  Вас,  би  трябвало  да  се  занимават  най-вече  неправителствените
организации?
Сборът от дяловете надхвърля 100%, защото въпросът позволява повече от един отговор

Проект„ДОБРАТА ПРАВНА И ФИНАНСОВА РАМКА НА НПО – КЛЮЧОВА ПРЕДПОСТАВКА ЗА ТЯХНАТА ПРОЗРАЧНОСТ И
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Според  Вас,  пред  кого  трябва  да  се  отчитат  за  дейността  си  неправителствените
организации?  Сборът от дяловете надхвърля 100%, защото въпросът позволява повече от
един отговор

Смятате  ли,  че  неправителствените  организации  (фондации  и  граждански  сдружения)
представляват и защитават Вашите интереси?
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През последното десетилетие политическите партии инициират създаването на различни
фондации и сдружения. Вие лично:

Знаете ли за фондации и сдружения, създадени от гражданите?

Какво е Вашето отношение към тяхната дейност?

Проект„ДОБРАТА ПРАВНА И ФИНАНСОВА РАМКА НА НПО – КЛЮЧОВА ПРЕДПОСТАВКА ЗА ТЯХНАТА ПРОЗРАЧНОСТ И
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Въпросът е задаван само на отговорилите, че знаят за подобни организации – 48,3% или 197
интервюирани лица.

От  кого,  според  вас,  трябва  да  се  създават  неправителствени  организации  (фондации,
сдружения)? 

(В  бъдеще  бихте  ли  се  обърнали  за  съдействие  към  неправителствена  организация
(фондация, сдружение)?

20



Вие лично членувате ли в гражданско сдружение или фондация?

Бихте ли се включили в някакво гражданско сдружение или фондация? 
Въпросът  е  задаван  само  на  отговорилите,  че  не  членуват  в  гражданско  сдружение  или
фондация – 92,4% или 377 интервюирани.

Проект„ДОБРАТА ПРАВНА И ФИНАНСОВА РАМКА НА НПО – КЛЮЧОВА ПРЕДПОСТАВКА ЗА ТЯХНАТА ПРОЗРАЧНОСТ И
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Защо не бихте станали член на гражданско сдружение или фондация?
Въпросът е задаван само на посочилите, че не биха се включили в НПО.

Бихте ли създали сам или заедно с други хора гражданско сдружение или фондация?
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Възможно ли е гражданите да защитават своите интереси и да решават своите проблеми
без да членуват или създават сдружение или фондация?

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на
неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското

икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
Центъра за оценка на въздействието на законодателството и при никакви обстоятелства не

може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за

подкрепа на неправителствени организации в България.

Проект„ДОБРАТА ПРАВНА И ФИНАНСОВА РАМКА НА НПО – КЛЮЧОВА ПРЕДПОСТАВКА ЗА ТЯХНАТА ПРОЗРАЧНОСТ И
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