
 
 

 

 
 

 
04 май 2010 

                До: Вежди Рашидов 
Министър 
Министерство на културата 

 
 

                     Копие до: Деяна Данаилова 
Директор 
Дирекция „Европейски съюз и 
международно сътрудничество” 
Министерство на културата 

 
  
Относно: Необходимостта от регламентиране на доброволчеството в България 
 
 
 
Уважаеми г-н Рашидов,  
 
 

По повод на 29 април, Европейския ден на солидарността между поколенията, 
Фондация Лале организира публична дискусия на тема “Солидарност между 
поколенията”. В дискусията се включиха повече от 40 представители на граждански 
организации от цялата страна. Те споделиха своя практически опит от разнообразни 
инициативи и дейности, основаващи се и насърчаващи солидарността между 
поколенията – обучения, срещи, съвместни дейности, конкурси, клубове, празници,  
концерти и т.н.. Подобно на добрите практики от страните членки на Европейския съюз, 
значителна част от споделените дейности в България се основават на доброволния  труд 
на стотици и хиляди хора. Представените организации се обединиха около убеждението, 
че е необходимо доброволният труд в България да бъде регламентиран. 
Доброволчеството е изява на свободна добра воля, но не бива да бъде без признание и 
статут. Доброволците се нуждаят и заслужават подкрепа от доброволческите 
организации, държавата и бизнеса, както и ясна политика относно доброволческата 
среда. 
 
 С настоящото писмо искаме да подчертаем необходимостта от приемане на 
закон, който да регламентира доброволчеството като обществено явление и да установи 
ясен правен статут на организираното доброволчество в България. Приемането на такъв 
закон ще очертае правната рамка на доброволческата дейност, ще попълни 
съществуващите законови празноти и ще създаде правна сигурност за доброволците и за 
организациите, използващи доброволци. Тази законодателна мярка е необходима и 
отдавна очаквана за насърчаването на доброволчеството в България.  
  



 Както знаете, през миналата година по предложение на петима европейски 
народни представители, Европейската комисия обяви 2011 година за Европейска година 
на Доброволчеството. В своето предложение до Комисията Европейският Парламент 
посочва, че в обединена Европа има повече от 100 милиона доброволци от различни 
възрасти, националности и вярвания. 
 
 По данни на Евробарометър през 2007 година трима от всеки 10 граждани на 
Европа са участвали в различни дейности като доброволци. В същото време почти 80% 
от запитаните граждани на Европейския Съюз вярват, че доброволчеството е важна част 
от демократичния живот. Декларацията, приета от Европейския Парламент отбелязва, че 
ежегодно в страни членки на съюза доброволният сектор допринася около 5% към 
брутния вътрешен продукт на националните икономики и стимулира и развива ценни 
иновативни дейности за идентифициране, огласяване и посрещане на различни нужди на 
обществото. 
 
 Предлагаме Министерство на културата, като координираща институция от 
страна на България за Европейската година на доброволчеството, да сформира работна 
група от представители на министерства и граждански организации, която да разработи 
и предложи за публично обсъждане с граждански организации на текст на закона. След 
обсъждане този текст да се предложи на Народното събрание, което да приеме Закон за 
доброволчеството.  
 

Ние сме готови да Ви предоставим проект на закон за доброволчеството като 
основа за обсъждане. Този проект е изработен през 2007 г. от група организации, 
работещи с доброволци като Национален алианс за работа с доброволци, Български 
център за нестопанско право и Български червен кръст. Проектът на закон е изработен в 
съответствие с международните стандарти и практики в областта на доброволчеството и 
е обсъждан с различни нестопански организации. Целта му е да стимулира 
доброволчеството като явление чрез въвеждането на ясни нормативни правила за 
полагането на доброволен труд. 
 

Прилагаме и списък на граждански организации от цялата страна, които писмено 
са заявили подкрепата си за инициативата за приемане на Закон за доброволчеството в 
България.  

 
Като заявяваме готовност за сътрудничество от наша страна, се надяваме на 

подкрепа от Министерство на културата и други институции в Република България за 
приемането на Закон за доброволчеството в България. 

 
 

 
С уважение, 
 
 
 
 

Любен Панов    Ренета Венева    Мария Петкова 
 
Програмен Директор  Директор    Директор 
Български център за   Национален Алианс   Фондация ЛАЛЕ 
нестопанско право   за работа с доброволци   


