


ОБЩА УСТОЙЧИВОСТ НА НПО: 3.4 

2021-ва бе неспокойна година за България, през която се проведоха три пъти 
парламентарни избори1 и веднъж президентски избори. Два от трите избори за Народно 
събрание бяха спечелени от нови партии, които обещаха да променят модела на 
управление в България. След като победителите на първите и вторите избори не успяха да 
сформират правителство, при третите избори през ноември 2021 г. избирателната 
активност спадна до малко над 40%. В края на годината имаше искра надежда, тъй като 
четири партии съумяха да се договорят помежду си и да създадат коалиция, ръководена 
от новата политическа партия „Продължаваме промяната“. Новото правителство показа 
желание за прозрачност в действията си, като излъчваше на живо преговорите, водени от 
коалицията.  

През по-голямата част от годината политическата нестабилност затрудни 
взаимодействието на неправителствените организации с властите, тъй като последните 
изчакваха развитието на новата политическа обстановка.  След като бе сформирано обаче, 
новото правителство показа желание да работи с НПО и привлече няколко техни 
представители като съветници или с друга функция. Като знак за съществена промяна, 
няма политическа партия, която открито да напада гражданското общество. Въпреки това 
риториката срещу НПО не е изчезнала напълно, като две опозиционни партии 
(„Възраждане“ и „Движение за права и свободи“) продължават да разпространяват 
негативна риторика по отношение на организациите на гражданското общество.  

1 Настоящият президент Румен Радев бе преизбран след два тура на изборите през ноември. 



През 2021 г. в България имаше няколко вълни на КОВИД-19 и правителството наложи 
различни ограничения за справяне с епидемията. На 21 октомври 2021 г. правителството 
въведе здравен сертификат за КОВИД-19 – сертификат в електронен формат или на 
хартиен носител,  който удостоверява, че лицето е ваксинирано, с отрицателен тест или 
неотдавна се е възстановило след заразяване с вируса. Сертификатът бе задължителен за 
достъп до ресторанти, кина, търговски центрове, фитнес зали и други места. Мярката бе 
посрещната с протести, което се дължеше и на изключително ниския процент ваксинирани 
в страната. България бе държавата с най-нисък процент ваксинирани лица в Европейския 
съюз, като до края на 2021 г. бе ваксинирано по-малко от 30 процента от населението. 
Въпреки отпора от страна на обществото, изискването за сертификат остана в сила до края 
на годината.  

Въпреки неспокойната обстановка индексът за устойчивост на гражданското общество 
отбелязва леко подобрение през 2021 г., за което допринасят подобрения в три 
направления – правна среда, секторна инфраструктура и обществен престиж. 
Подобрението в правната среда се дължи на това, че спрямо НПО не се упражняваше 
тормоз от страна на държавата, за разлика от предишните няколко години. В резултат от 
намалялата враждебност на правителството към неправителствените организации се 
подобри и общественият престиж на сектора. И накрая, НПО имаха повече възможности за 
обучения и за засилване на партньорствата помежду им, което се отрази благоприятно на 
инфраструктурата на сектора. При другите измерения на устойчивостта не се отбелязват 
промени в резултатите.   

През 2021 г. в Агенцията по вписвания бяха регистрирани общо 2 779 НПО. От тях 1 379 са 
новосъздадени организации, а 1 400 са организациите, които са прехвърлили 
регистрацията си от съда в съответствие с измененията в Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), влезли в сила през 2018 г. Към края на годината общият брой 
организации, регистрирани в Агенцията по вписвания, надвишава 23 000. Според данни на 
Националния статистически институт през 2021 г. финансови отчети съгласно изискванията 
на закона са подали 13 736 НПО. Тези данни вероятно дават по-точна представа за броя 
активни НПО в страната, отколкото броят регистрирани организации в Агенцията по 
вписвания.  

ПРАВНА СРЕДА: 2.7 

Правната среда за гражданското общество 
отбелязва слабо подобрение през 2021 г., 
тъй като за разлика от предходните години 
НПО не съобщават за конкретни случаи на 
тормоз от държавата.  

Регистрацията, която продължава да се 
извършва от Агенцията по вписвания, е бърза 
и сравнително евтина. На много организации 
обаче продължава да се отказва регистрация: 



отказват се почти две трети от заявленията за прехвърляне на регистрацията от съда и 
малко под половината от заявленията за нова регистрация. Положителното е, че 
Агенцията по вписвания отчита този проблем и през 2021 г. Националният институт на 
правосъдието организира с експерти от Българския център по нестопанско право (БЦНП) 
обучение във връзка със ЗЮНЛЦ и неговото прилагане за всички длъжностни лица по 
регистрацията на Агенцията.  

През 2021 г. Комитетът на министрите към Съвета на Европа отправи искане към България 
да спазва решенията на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) във връзка с 
регистрацията на Обединената македонска организация (ОМО Илинден). На ОМО 
Илинден, чиято цел е защита на правата на македонското малцинство в България, бе 
отказана регистрация преди повече от петнадесет години. Въпреки няколко жалби пред 
ЕСПЧ организацията все още не е регистрирана.  

Независимо от застъпничеството на НПО, през 2021 г. не бе въведено изменение в 
ЗЮЛНЦ, което да позволява на органите на НПО да провеждат срещи онлайн, въпреки 
съдебни решения, които посочват, че е възможно да се провеждат онлайн срещи дори и 
без изменения в закона. Това създава практически затруднения за НПО и показва 
неравнопоставено отнасяне към тях в сравнение с държавните институции и компании, на 
които законът изрично разрешава вземането на официални решения в онлайн среда.  

В законодателството са определени ясно контролните правомощия на властите. Като 
положително развитие следва да се посочат обсъжданите през годината проекто-
изменения в Закона за младежта, които предвиждат създаването и уреждането на 
Обществен съвет по въпросите на младежта, чиито членове са представители на НПО. 
Имаше и предложение за преразглеждане на критериите за социалните предприятия по 
Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика, но накрая 
Министерството на труда и социалната политика не даде съгласие за изменения, въпреки 
че във водения от министерството регистър към средата на март 2022 г. се бяха 
регистрирали като социални само тридесет и пет предприятия.  

Според Работната група за действия по финансови въпроси (Financial Action Task Force), 
преди да въведе някакви мерки, правителството следва да извърши оценка на риска за 
нестопанския сектор. Оценката на риска следва да предостави информация на 
правителството, за да прецени то дали НПО като цяло или конкретен сегмент от сектора 
(напр., религиозни организации) създават по-голям риск за използването им за 
финансиране на тероризъм или за пране на пари. През 2021 г. Държавната агенция за 
национална сигурност започна диалог с НПО по въпросите на оценката на риска за 
нестопанския сектор в България, което може да доведе до облекчаване на изискванията 
за НПО. Това е положително развитие, тъй като преди имаше слаба комуникация между 
Агенцията и НПО.  

За разлика от предишни години през 2021 не са регистрирани конкретни случаи на тормоз 
от страна на държавата. Освен това в новото Народно събрание не бяха повторно внесени 
предложенията за рестриктивни разпоредби в ЗЮЛНЦ, с които да се създаде специален 
регистър на НПО с чуждестранно финансиране и да се наложат ограничения спрямо такива 



организации, включително изискване за членовете на бордовете им да подават 
имуществени декларации.   

Всички сдружения и фондации, които работят в някоя от обществено-полезните сфери, 
посочени в ЗЮЛНЦ, могат да получат статут на организации в обществена полза. 
Организациите в обществена полза трябва да спазват допълнителни изисквания като 
публично оповестяване на годишните си отчети. В замяна на повишеното ниво на 
прозрачност са предвидени допълнителни стимули за тези организации, включително 
данъчни облекчения за техните дарители.  

НПО са освободени от данък върху приходите им от нестопански дейности, включително 
безвъзмездно финансиране, членски внос и дарения. Подобно на компаниите обаче те 
подлежат на 10 процента корпоративен данък върху печалбата им от стопанска дейност. 
За дарения, направени на организации в обществена полза, физическите лица могат да 
намалят годишната си данъчна основа с до 5 процента, а компаниите – положителния си 
финансов резултат с до 10 процента. Рекламите в социалните мрежи се определят като 
внос на услуги от чужбина (тъй като Фейсбук и Гугъл са регистрирани в чужбина). 
Следователно, от НПО, които заплащат за реклама, се изисква да имат регистрация по ДДС 
и да подават месечни отчети в Националната агенция по приходите, което е 
обременяващо за тях.  

НПО могат да развиват стопанска дейност, да участват в обществени поръчки, както и да 
получават приходи от различни източници във и извън страната. Достъпът до средства на 
ЕС обаче продължава да е подчинен на правилото „де минимис“, според което 
безвъзмездното финансиране от ЕС се счита за държавна помощ и размерът му е 
ограничен до 200 000 евро на организация за 3-годишен период. НПО, които имат по-
голям оборот, посочват, че банките удържат такса за разплащателни сметки и депозити 
над 200 000 лв. (100 000 евро), което затруднява НПО като допълнителен разход.  

НПО имат все по-голяма нужда от правни съвети в тематичните им области на дейност. 
БЦНП предлага юридическа подкрепа на НПО и им осигурява достъп до различни правни 
ресурси. В рамките на новата инициатива за разширяване на обхвата на подкрепяните 
организации, през 2021 г. БЦНП оказа съдействие на организации в Русе и Варна да 
предоставят правни консултации; въпреки това е необходима повече специализирана 
подкрепа за организациите извън София.  

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КАПАЦИТЕТ: 4.1 

През 2021 г. не е настъпила съществена 
промяна в организационния капацитет на 
НПО.  Въпреки че НПО продължиха да 
изпитват затруднения заради пандемията, 
повечето от тях се приспособиха успешно 
към новите обстоятелства. В края на 
годината обаче заради повишените цени в 
резултат от високата инфлация за НПО бе 



трудно да осъществят заплануваните дейности.  

Може да се предположи, че броят на активните НПО е намалял, което се потвърждава от 
фактът, че през 2021 г. само 220 организации са участвали в конкурса за стратегически 
проекти на Институт „Отворено общество-София“ в сравнение с 364 кандидатури при 
първата покана за проектни предложения през 2018 г.  

Пандемията от КОВИД-19 създаде проблеми за НПО във връзка с взаимодействието с 
техните членове. За организациите бе трудно да поддържат пряк контакт с членовете си, 
тъй като всички събития трябваше да се провеждат онлайн, което се отрази на 
комуникацията. От друга страна последните две години показаха колко са важни 
цифровите технологии, въпреки че ефективната цифрова комуникация изисква 
професионален подход, а малките НПО не могат да си позволят специалисти по 
информационни технологии. Много традиционни организации не информират за 
дейностите си, което е необходимо, за да се привличат поддръжници. Същевременно 
някои нови движения като  „За доброто“ привличат силно обществено внимание чрез 
социалните мрежи.  

Повечето НПО посрещат текущите си нужди, без да правят дългосрочни стратегически 
планове, тъй като заради пандемията такова планиране стана невъзможно. Утвърдените 
организации имат структури в съответствие със законовите изисквания, включително общи 
събрания на членовете им и управителни съвети, но новосъздадените движения сякаш са 
по-спонтанни и не така структурирани. Докато някои движения като „За доброто“ решават 
да се институционализират, много други съществуват за кратко време.  

Според последните официални статистически данни, в НПО има 28 672 служители и 72 065 
доброволци през 2020 г., първата година на пандемията, което е намаление спрямо 
повече от 29 000 служители и 86 000 доброволци през 2019 г. Организациите нямат 
ресурси, за да преодолеят професионалното прегаряне сред служителите си в резултат от 
пандемията с КОВИД-19. Според Националния младежки форум в много от младежките 
организации има спад в броя на щатните служители. Според Световния дарителски индекс 
на КАФ за 2021 г. едва 12 процента българи са били доброволци за НПО, при което 
България заема 89-то място от общо 114 страни в проучването.  

В България има добро покритие с интернет и услугата е достъпна. НПО използват активно 
социалните медии, но много от тях нямат нужните умения, за да се представят успешно. 
Например, не поддържат добре интернет сайтовете си, представят хаотично информация 
във Фейсбук като, например, снимки без придружаващ текст. НПО имат също така 
ограничени знания и възможности в сферата на киберсигурността и почти не обръщат 
внимание на този въпрос.  

ФИНАНСОВА УСТОЙЧИВОСТ: 4.7 

През 2021 г. не е настъпила съществена промяна по отношение на финансовата 
устойчивост на НПО.  



Диверсификацията на източниците на 
финансиране все още е съществен проблем. 
Продължава зависимостта от чуждо 
финансиране на НПО с дейност в определени 
области, например, правата на човека. 
Фондация „Америка за България“ 
продължава да е най-големият дарител за 
НПО. През 2021 г. Фондацията е одобрила 
нови грантове за НПО в размер на 3,78 
милиона щ.д. и е предоставила малко над 8 
милиона щ.д. финансиране на НПО. Друг 
голям дарител на национално равнище е 
Фонд Активни граждани, финансиран от 

Европейското икономическо пространство и Норвегия, от който през 2021 г. за 
стратегически проекти са предоставени прибл. 6 милиона лева (прибл. 3 млн. евро). 
Няколко местни дарители преразпределят средства от други източници, предимно 
чуждестранни дарители или корпорации. Например, през 2021 г. Българският фонд за 
жените е отпуснал на работещи в неговата сфера НПО средства в размер на 200 000 лв. 
(100 000 евро), получени от чуждестранни и корпоративни дарители.  

НПО получават ограничено финансиране от държавата на конкурсен принцип. Съгласно 
ЗЮЛНЦ Съветът за развитие на гражданското общество трябваше да бъде създаден до 1 
януари 2018 г. До края на 2021 г. той обаче все още не бе създаден. В резултат на това 
през 2021 г. отново бе загубена сумата от 1 милион лв. (500 000 евро), която той трябваше 
да разпредели на НПО. Правителството рядко оказва подкрепа на НПО със съфинансиране 
по различни програми на ЕС. Например, Националният център за безопасен интернет 
получава подкрепа от ЕС, за да покрие половината от разходите си, а не получава 
подкрепа от държавата, въпреки че предоставя услуга, която е от полза за цялата страна.  

Член 10а от Закона за хазарта изисква компаниите с хазартна дейност да правят годишни 
вноски за социално отговорно поведение, приходите от които да се използват от 
Министерството на младежта и спорта за младежки програми. По програмата за 2021 г. 
Министерството е разпределило на НПО повече от 2,7 милиона лв. Критериите за подбор 
на програмата обаче бяха критикувани заради недостатъчна прозрачност (през 2021 г. не 
са използвани външни оценители); за това, че периодът за кандидатстване е много кратък 
(програмата бе обявена на 12 януари и срокът за кандидатстване бе до 27 януари), както и 
че се дават само шест месеца за изпълнение на проектите. Имаше също така голямо 
разминаване между средствата, отпускани по различните приоритетни области на 
програмата: размерът на безвъзмездните средства по една от приоритетните области 
(организиране на национални информационни кампании) бе почти 350 000 евро, докато 
за друга област средствата възлизаха едва на 25 000 евро (промени в поведението на 
младите хора), въпреки че отделните програмни области бяха определени доста общо и 
на практика имаха сходни цели. Освен това около 40 процента от заявленията за 
кандидатстване бяха отхвърлени още на етапа за оценка на спазването на 
административните изисквания.  



Продължават въпросите относно привилегированото отношение към някои организации 
във връзка с достъпа до държавно финансиране. Например, когато Министерството на 
младежта и спорта разпределяше финансирането за НПО в началото на 2021 г., четири 
организации получиха най-голям размер безвъзмездни средства (прибл. 675 000 лв. или 
337 500 евро) за предотвратяване на пристрастяванията. Някои от тези организации обаче 
нямаха интернет страници към момента на кандидатстване. Новият министър започна 
разследване на процедурата за определяне на безвъзмездните средства, но до края на 
годината не бяха оповестени резултати.  

През 2021 г. имаше две нови възможности за НПО за финансова подкрепа от ЕС, въпреки 
че и при двете имаше ограничения. Първо, НПО бяха посочени като допустими 
бенефициенти по Плана за възстановяване и устойчивост на ЕС, въпреки че не са сред 
основните целеви групи или бенефициенти по българския план. Второ, в Програмата 
„Граждани, равенство, права и ценности“ на ЕС финансирането на НПО е определено като 
приоритет, но българските НПО имат ограничен капацитет за кандидатстване. Особено 
проблематични са изискването за 10 процента собствено финансиране за 
преразпределените средства и  минималния размер от 2,5 милиона евро на грант, което 
означава, че всеки кандидат, който възнамерява да преразпределя средства от 
Програмата на по-малки български НПО, трябва да осигури 250 000 евро от други 
източници на финансиране. Българските НПО са допустими бенефициенти и по други 
програми на ЕС като „Хоризонт“, „Еразъм“ и „Живот“, но за тези средства трябва да се 
състезават с други европейски организации.  

На национално равнище през октомври 2021 г. оперативната програма „Административен 
капацитет“ на ЕС обяви покана за нови проектни предложения за гражданско участие с 
общ бюджет 11 145 970 лв. (около 5,6 млн. евро). Целите на поканата бяха обект на 
обществени консултации. Тези финансови средства ще се отпуснат през 2022 г. и тогава ще 
стане видим ефектът от тях. НПО могат да кандидатстват за финансиране и по други 
оперативни програми, но условията не са благоприятни. Например, Световният фонд за 
дивата природа бе одобрен за финансиране по програмата „Морско дело и рибарство“, но 
отказа да подпише договор, тъй като бюджетът бе намален съществено без никакви 
обяснения и без занижаване на очакваните крайни резултати. Освен това, както вече бе 
посочено в частта за правната среда, все още се прилага правилото „де минимис“ за 
безвъзмездните средства от ЕС, което на национално равнище ограничава размера на 
европейско финансиране, който може да получи едно НПО.  

Според анализ на Българския дарителски форум само 0,63 процента от всички фирми, 
подали данъчни декларации през 2020 г., посочват, че са правили дарения. Въпреки това 
има съществено нарастване на корпоративните дарения, чийто размер през 2020 г. 
достига 58 милиона лв. (почти 30 млн. евро) в сравнение с 41,7 милиона лв. през 2019 г. 
Сред компаниите с най-значителните дарителски програми за НПО са Лидъл, Виваком и 
Райфайзенбанк. Има увеличение и при даренията от частни лица – от 11,2 милиона лв. 
през 2019 г. на 14,6 милиона лв. (около 7,3 млн. евро) през 2020 г.  Много хора обаче не 
правят дарения за правата на човека, застъпничество или организационно развитие, а по-
скоро даряват за конкретни каузи, като трите каузи, за които се дарява най-много, са 
социални нужди, здравеопазване и природни бедствия. Освен това 2020-та година 



премина под знака на пандемията с КОВИД-19, което доведе до съществено увеличения 
на даренията за здравеопазване. Най-популярните дарителски методи продължават да са 
дарителските кутии и дарителските SMS-и. За целите на събирането на дарения за НПО 
има няколко платформи за краудфъндинг: двете най-големи се поддържат от български 
НПО – platformata.bg от Фондация BCause и dmsbg.com от Българския дарителски форум.  

Повечето НПО нямат ресурси, които да инвестират в подготовката на кампании за 
набиране на средства. През 2021 г. BCause организира акселератор – двудневна 
обучителна програма в помощ на НПО да планират кампании за набиране на средства. 
Фондация „Агора“ – с подкрепата на Фондация „Америка за България“ – също инвестира в 
развитието на местното дарителство чрез финансирането на проекти, които подкрепят 
местното спомоществователство и спомагат за възраждането на филантропската култура.   

Въпреки че повече от 2 300 НПО са се определили като социални предприятия2, само 
някои от тях са съумели да превърнат това в съществен източник на финансиране. 
Например, „Бъдеще за децата“ в Казанлък произвежда сладки.  

НПО са задължени  по закон да публикуват финансовите си отчети и да ги представят на 
властите. Повечето НПО наемат счетоводители за изготвянето на тези отчети.  

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО: 2.8 

Като цяло през 2021 г. има и положителни, и 
отрицателни развития по отношение на 
застъпничеството, при което цялостното 
положение остава непроменено. Въпреки че 
постоянните избори и промени в състава на 
парламента и правителството 
възпрепятстваха застъпничеството в 
дългосрочен план, краят на годината бе 
белязан с оптимизъм, тъй като новото 
правителство започна да търси приноса на 
НПО и няколко граждански активисти 
влязоха в състава на правителството.   

В страната продължава да не се разбира какво означава гражданско участие. Властите се 
интересуват повече от това НПО да одобряват техните предложения, а не да работят 
съвместно с тях за разработването на политики. Същевременно няма активно участие в 
обществените консултации. Например, бяха представени много малко коментари по 

 
2 Тези данни са събрани чрез годишната статистическа информация в годишните отчети на НПО,  които са се 
определили като социални предприятия. Само тридесет и пет организации обаче са регистрирани 
официално като социални предприятия; тези организации трябва да спазват законовите критерии за 
социално предприятие и имат право да получават подкрепа от държавата. Огромната разлика между тези 
две бройки показва, че изискванията за регистрация като социално предприятие може да се разминават с 
реалното положение в България.  



свързаните с младежта политики и документи, публикувани на портала на правителството 
за консултации www.strategy.bg през 2021 г.   

Както е посочено по-горе, Съветът за развитие на гражданското общество, който трябва да 
служи като форум за сътрудничество между правителството и НПО, все още не бе 
създаден в края на 2021 г. Положителното е, че въпреки че имаше няколко опита за 
премахването й, накрая парламентът запази Парламентарната комисия по 
взаимодействие с НПО и жалбите на граждани и Обществения съвет към нея, чиито 
членове са представители на НПО. През 2021 г. се поднови разработването на новия План 
за действие на инициативата Партньорство за открито управление. Правителството 
предприе и действия за създаването на форум с представители на различни 
заинтересовани страни с участието на НПО; през април 2021 г. бе приет правилник за 
неговото функциониране, но форумът не бе създаден до края на годината. НПО участваха 
активно в застъпничеството, свързано с този процес.  

Министерството на здравеопазването бе по-отворено в комуникацията през 2021 г., като 
оповести доклад за изразходването на даренията, получени в отговор на кризата с КОВИД-
19. За разлика от това обаче министерството прие националната програма за подобряване 
на майчиното и детското здраве, без да проведе консултации с НПО, както правеше в 
миналото. Някои държавни агенции продължиха да се объркват от наличието на 
становища на различни НПО, които си противоречат, и поради това предпочитаха въобще 
да не си взаимодействат с НПО, за да избегнат критика от някои от тях.  

Има и положителни примери за сътрудничество на местно равнище. Например, някои 
общини приеха или обмислят приемането на правилници за обществените консултации и 
въвеждането на системи за онлайн консултации. Освен това властите на местно равнище 
невинаги приемат критика. Например, една община, която прие правилник за 
обществените консултации, не бе доволна от резултатите от индекса за местно участие, 
разработен от НПО, и блокира бъдещо сътрудничество с НПО.   

Въпреки предизвикателствата има и примери за успешно застъпничество през годината. 
Например, природозащитни организации успяха да постигнат обявяването на плажовете 
Карадере, Иракли и Корал за защитени територии – нещо, за което се бяха борили години 
наред. Коалицията „За зелен рестарт“ се застъпи успешно за повишаване на 
финансирането за биоразнообразие като част от Плана за възстановяване и устойчивост на 
България. Асоциацията на парковете в България обучи граждани как да обединяват 
усилията си за екологични каузи на местно равнище. Успешна бе и застъпническата 
дейност на Фондация „Живот без синдром на Даун“ за изменение в Наредбата за 
медицинската експертиза, по силата на което да не се изисква повторно освидетелстване 
на лица с установен синдром на Даун.    

През 2021 г. застъпничеството на НПО, насочено към въвеждането на изменения в ЗЮЛНЦ, 
с които изрично да се разрешава провеждането на онлайн срещи на органите на НПО, не 
постигна успех за пореден път, както бе посочено по-горе.    

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ: 3.1 
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През 2021 г. не настъпиха промени по отношение на предоставянето на услуги от НПО. 
НПО предлагат различни услуги, в това число консултантски услуги на правителството; 
образование и обучение; подкрепа за бежанци; съвети за корпоративни дарители във 
връзка с каузите, които да изберат за подкрепа, или разработването на програми за 
корпоративна социална отговорност; и услуги за млади хора.   

Услугите, предлагани от НПО, отговарят на 
реалните нужди на общностите, за които 
работят тези организации. НПО извършват 
оценка на тези нужди, като събират данни, 
включително с помощта на въпросници, 
анализи и оценка на дейности. Често НПО 
откликват по-бързо на потребностите, 
отколкото властите. Много от услугите на 
НПО са насочени към уязвими лица, които не 
могат сами да заплатят услугите, които 
получават; вместо тях, властите (местни или 
централни) покриват разходите за тези 
услуги. Един от най-големите проблеми за 

доставчиците на социални услуги през 2021 г. бе инфлацията, по-специално цените на 
електроенергията; поради нарастването на цените НПО бяха принудени да набират 
средства, за да покриват допълнителните си разходи. В крайна сметка държавата реши да 
компенсира доставчиците на услуги за повишените разходи.   

Отбелязва се увеличение на броя на стоките и услугите, предлагани от социални 
предприятия. Платформа за продажба на продукти на социални предприятия 
(https://www.darpazar.bg/bg) предлага широка гама продукти на НПО – от сувенири до дрехи 
и хранителни продукти. Все още е необходимо обаче управляваните от НПО социални 
предприятия да подобрят както уменията си за маркетинг (за привличане на нови 
клиенти), така и производствените си умения (за да се справят с евентуално засилване на 
търсенето).   

НПО са основният партньор на държавата и основният частен доставчик на социални 
услуги в страната. През последните няколко години обаче отношенията между 
правителството и НПО се превърнаха от партньорство в чисто договорни отношения. 
Доставчиците на социални услуги се оплакват, че властите не са достатъчно гъвкави. 
Например, в София бе създадено пространство за културни събития в резултат от 
партньорство между общината и НПО, което обединяваше различни творци. Вместо обаче 
да делегира на НПО-то управлението на пространството за събития, общината нае неговия 
директор като общински служител.  

През 2021 г. от 1 634 социални услуги, финансирани от държавата, 274 (почти 17 процента) 
са делегирани на НПО и само 21 са делегирани на други части доставчици. В сравнение с 
данните за 2019 г. почти няма промяна в броя услуги, възложени на НПО, но се е увеличил 
общият брой услуги, предоставяни от държавата, което означава намаление на дела на 
делегираните на НПО услуги.   

https://www.darpazar.bg/bg


СЕКТОРНА ИНФРАСТРУКТУРА: 2.8 

Наблюдава се известно подобрение в инфраструктурата за работата на НПО през 2021 г., 
което се дължи на засиленото предлагане на обучения, както и на партньорствата между 
НПО.   

НПО продължават да получават подкрепа от 
тематични организации и мрежи, в които 
членуват. Например, Българският дарителски 
форум предоставя на своите членове 
няколко услуги, в това число DMS (услуга за 
дарителски SMS-и) платформа, през която 
НПО могат да набират средства, и менторска 
програма. Фонд „Активни граждани“ също 
подкрепя такива дейности и организира 
няколко обучения за НПО. Къщата на НПО 
(споделено работно пространство, 
управлявано от БЦНП, който също 
предоставя услуги на НПО), през 2021 г. 
откри филиали в Русе и Варна, за да може на място да оказва подкрепа за изграждане на 
капацитет и да дава правни консултации.    

Няколко компании отпускат безвъзмездни средства на НПО. Например, през 2021 г. 
Райфайзенбанк възстанови подкрепата си за НПО, след като през 2020 г. подкрепяше само 
инициативи, свързани с борбата с КОВИД-19. Български НПО често разпределят средства 
от чуждестранни дарители на местни организации. Например, консорциум от български 
НПО разпределя такива средства, получени от Фонд „Активни граждани“.   

НПО имат широк достъп до различни обучения. През 2021 г. повечето обучения се 
провеждаха онлайн. И през 2021 г. БЦНП редовно организираше обучения по различни 
теми, свързани със законовите изисквания за НПО, финансово управление и стопанска 
дейност; отново организира Лятното училище за НПО - присъствена 5-дневна обучителна 
програма за активисти на НПО. Кореспонденти на NGOBG в страната оказваха подкрепа на 
НПО във връзка с по-ефективното представяне на работата им пред обществото и 
спомогнаха да повишаване на капацитета за комуникация на НПО в 78 процента от 
случаите (от 100-те организации, с които работиха). Асоциацията на европейските 
журналисти организира обучение с акцент върху противодействието на фалшивите новини 
и също така разработи уебсайта factcheck.bg.   

През 2021 имаше силни партньорства между НПО. Новосъздадената Коалиция за зелен 
рестарт вече е постигнала някои от целите си, включително назначаването на заместник 
министър-председател по климатичните политики. Съществуващите мрежи като 
Националната мрежа за децата и Форум Гражданско участие също продължиха да 
функционират. Коалицията за медийна грамотност също е активна и през годината 
организира обучения по медийна грамотност.    



Успешните партньорства между отделните сектори от предишни години продължиха да 
съществуват и през 2021 г. Например, Фондация „Работилница за граждански инициативи“ 
продължава да управлява програмите на Лидъл за безвъзмездно финансиране за НПО. 
През 2021 г. БНЦП постави началото на партньорство с Вайбър за разработването на 
чатботи за разпространяване на информация относно гражданските свободи и продуктите 
на социални предприятия. Световният фонд за дивата природа си партнира с 
Югозападното държавно предприятие за подготовка на горите за промените в климата.   

 

 

ОБЩЕСТВЕН ПРЕСТИЖ: 3.7 

Общественият престиж на НПО отбелязва 
подобрение през 2021 г. за втора поредна 
година, което се дължи на засилено 
медийното отразяване на дейностите на НПО 
и подобрение във възприятието на 
държавата за НПО.    

Въпреки че НПО все още не са много видими 
в традиционните медии, които сякаш 
предпочитат сензационните новини, има 
засилено медийното отразяване на работата 
на НПО през 2021 г. Няколко специализирани 
новинарски предавания като „Добрите 

истории“ по БНТ популяризират свързани с НПО истории. Фонд Активни граждани оказа 
подкрепа на много проекти с активното сътрудничество между НПО и медии, включително 
инициативата на Дарик радио – една от най-големите радио станции в България – за 
създаването на радио предавания по въпросите на гражданското общество. „Зелени 
Балкани“ изпълняват проект по програма „Живот“ на ЕС, по който всички други партньори 
са медии.   

Според проучване, проведено от Институт „Отворено общество“ през октомври 2021 г., 
НПО са сред институциите с най-ниска степен на доверие в България, като едва 16 
процента от анкетираните са споделили, че имат доверие в НПО. Все по-малко хора обаче 
имат доверие в парламента и политическите партии. Близо половината (46 процента) от 
хората нямат доверие в НПО – по-малък процент отколкото тези, които споделят, че нямат 
доверие в съдилищата, правителството, политическите партии и парламента. 
Същевременно 38 процента нямат мнение за НПО – по-висок процент в сравнение с тези, 
които нямат мнение за другите институции. Основната причина за липсата на доверие е, 
че хората нямат информация относно НПО. Хората с положително отношение или са 
имали личен контакт с НПО, или са чували положителни неща за НПО.   



През 2021 г. Информационният портал на НПО проведе проучване сред НПО, според което 
44 процента са убедени, че в страната има силна риторика срещу НПО, а 14 процента 
заявяват, че са били пряко засегнати от такава риторика. Тези резултати са по-ниски в 
сравнение с подобно проучване през 2018 г., когато 46 процента споделят усещането за 
силна риторика срещу НПО и 21 процента посочват, че са били пряко засегнати от такава 
риторика.   

Във възприятието на правителството за гражданския сектор настъпи подобрение с 
назначаването на служебното правителство преди първите избори през 2021 г., когато 
популистката партия вече не беше нито в правителството, нито в парламента. 
Положението се подобри още повече, когато в края на годината дойде на власт новото 
правителство, което показа по-висока степен на отвореност към НПО, както е посочено в 
други части на доклада. Бизнес секторът продължава да си взаимодейства с НПО и да ги 
възприема като партньори.   

НПО полагат все повече усилия да съобщават за дейността и да я правят достояние на 
обществото. НПО трябва да имат особено активно взаимодействие с медиите поради 
ограничения капацитет в самите медии. НПО посочват също така проблеми с 
популяризирането на кампаниите си в социалните медии. Например, кампанията на БЦНП 
„До Парламента с 1 клик“, която предоставяше информация за интернет страницата на 
парламента, бе забранена в социалните медии като политическа кампания, въпреки че се 
ползваше с подкрепата на администрацията на парламента.   

Общо петдесет и седем организации са поели ангажимент към Етичните стандарти на 
Фондация „Работилница за граждански инициативи“, които бяха обявени официално през 
2020 г.  НПО спазват законовите изисквания и представят финансови отчети пред 
Агенцията по вписвания, която се предполага, че трябва да ги публикува, но не изпълнява 
това задължение.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отказ от отговорност: Изразените тук мнения са мнения на експертите и други изследователи по 

проекта и не отразяват непременно вижданията на USAID или FHI 360. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


