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Какво се промени за гражданските организации в резултат на 

кризата, как реагира и какви са перспективите пред 

гражданското общество занапред? 

  

 

 

БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО   

  



I. ЦЕЛИ И МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Цели 

Настоящият доклад представя резултатите от изследване на обществените нагласи, проведено сред 

представители на гражданското общество в България през периода 14 април - 14 юни 2020 г. Целта на 

проучването бе да се изследва как ограничителните мерки за борба с COVID-19, предприети от 

българското правителство, и настъпилата криза в резултат на разпространението на коронавируса се 

отрази на: 

а) работата на гражданските организации в България и адаптирането на дейността им към новите 

условия; 

б) какви предизвикателства и трудности срещнаха неправителствените организации в работата със 

своите общности; 

г) как неправителственият сектор реагира срещу заплахите; и  

д) какви перспективи занапред видя пред себе си гражданското общество.  

Методи 

За целите на настоящото изследване бе изготвен специален въпросник, който в процеса на 

провеждане на интервютата с представители на гражданските организации от различни сфери бе 

разширяван и допълван от тримата изследователители от екипа на Български център за нестопанско 

право. Въпросите се отправяха по време на онлайн срещите и телефонните разговори с 

интервюираните лица, за да се запазят автентичността и спонтанността на техните отговори и 

реакции. За да се установят общите нагласи на гражданските организации, работещи в различни 

сфери, и да се идентифицират спецификите на групите на дейност, към които попадат, първо бяха 

проведени интервютата с представители на организациите от различните сфери. Интервютата се 

проведоха еднократно, като с различни участници имаше допълнителна писмена комуникация за 

верифициране на общи наблюдения и изводи спрямо актуалните тревоги и проблеми, които срещат 

организациите след периода на извънредното положение и очакванията им за нещата, които могат да 

се случат по отношение на дейността им в близкото бъдеще.  

При представяне на информацията относно резултатите от проучването по-долу в първия параграф 

под всеки въпрос е дадено основно обобщение на ключовите изводи от всички проведени интервюта, 

след което се представят допълнителни обобщения, относими към спецификите на отделните сфери 

на дейност на респондентите, както и ключови цитати. 

II. РЕСПОНДЕНТИ 

Характеристики на групите 

За изготвяне на настоящия анализ бяха проведени интервюта със 17 представители на граждански 

организации на различна възраст, професия и длъжност в организацията. В извадката са включени 



респонденти на ръководни позиции, както и членове на юридически лица с нестопанска цел в 

общественополезна дейност от 11 основни сфери: 

● Социална сфера (социални организации, предоставящи социални услуги или други форми на 

подкрепа на уязвими групи); 

● Етнически въпроси - ромски организации; 

● Социална икономика - социални предприятия; 

● Мрежови организации; 

● Доброволческа дейност; 

● Човешки права; 

● Читалищна дейност, култура и местна общност;  

● Образование; 

● Младежки дейности; 

● Спорт и туризъм; 

● Околна среда.   

От всяка категория се интервюираха между 1 и 3 организации, от чиито отговори и наблюдения се 

извличаха основни тенденции и изводи и се верифицираха по отношение на организациите от 

конкретната сфера. 

Никоя от интервюираните организации не бе прекратила дейността си по време на извънредното 

положение - всички продължиха работа в адаптиран вид, променена обстановка и съвършено нов за 

всички контекст. Подбрани бяха участници според нивото на активност на организациите, от които са 

част. Възрастта на интервюираните е между 20 и 56-годишна възраст, като значително преобладават 

жените (14 жени и 3 мъже). 

По отношение на семейния статус, в интервютата се включват участници, които са семейни със и без 

деца, както и несемейни (12 семейни с деца, 1 семеен без деца и 4 несемейни). Палитрата от професии 

на респондентите варира от социален работник, учител, юрист, финансист, счетоводител, 

библиотекар през уебдизайнер, анализатор, кинезитерапевт до фъндрейзинг координатор, планински 

водач и еколог. В проучването се включват директори на социални услуги, представляващи на 

организации и студент.  

Относно социалния си статус - всички те се самоопределят като представители на средната класа, без 

сериозни загуби на доходи в личен план и без споделени страхове за загуба на работно място.  

Географско местоположение 

Участниците в изследването са от различни по големина областни градове, с което се обхващат 

населени места с различен социално-икономически и демографски профил, различен стандарт на 

живот и различна степен на засегнатост от кризата. Степента, в която населението е засегнато и 

усеща кризата с коронавируса във всяко населено място, е различна, а този профил на населените 

места дава информация, която е в сравнително висока степен съотносима към по-голямата част от 

гражданските организации в страната.  



Социална активност 

Участниците в изследването общуват активно в социалните мрежи и апликации за комуникация и 

черпят актуални сведения както от национални, така и от международни източници на информация. 

Те споделят, че от началото на извънредното положение са ограничили изцяло социалните си 

контакти, но за сметка на това са започнали по-интензивно общуване по телефон и онлайн със своите 

семейства, близки и колеги. За периода се забелязва продължаване, но с намаляващ интензитет, на 

самоинициативни кампании за осигуряване на предпазни средства за потребителите на социални 

услуги, управлявани от граждански организации, както и интензивен обмен на информация и начини 

за взаимна подкрепа
1
. ОСНОВНИ ИЗВОДИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО  

Общи негативни и положителни последици (в личен и в обществен план) 

Гражданските органзиации в периода на извънредното положение са активни, и в една голяма 

степен (организациите от социалната сфера) усещат себе си като част от помощта на първа линия 

(доставка на храни, социални услуги, набиране на доброволци, хранителни пакети и др.). Въпреки 

затрудненията (не са подготвени, малки екипи, липсата на протоколи и яснота от страна на 

институциите), в края на извънредното положение органзиациите чувстват удовлетворение от 

това, което са направили, преживяват всеки индивидуално решен проблем като победа. Силно 

разочарование има от факта, че въпреки усилията им държавата не разпозна адекватно тази 

подкрепа, като нито предвиди мерки, които да помогнат на органзиациите, нито създаде условия за 

диалог.  

Макар и в началото преобладаващо да се подкрепя предприемането на предварителни мерки, ясно 

се отчита, че повечето институции не са могли да развият собствени вътешни правила, които да 

улеснят прилагането на мерките по адекватен начин. Това е наложило вземането на решения: 

„човек по човек“, „група по група“.  Тази неспособност на системно и институционално ниво да се 

отговори адекватно (включително и чрез грижа за по-уязвимите и затрашените) се отчита както в 

началото на кризата, така и при мерките за „излизане от кризата“. Тогава впечетлението е по-скоро 

за хаос.  

В основната си част гражданските организации не приемат мерките за социална изолация като 

негативни ограничения. По-скоро ги тревожат последиците за целевите групи (регресът в 

социализацията при хората с увреждания, тревогата от липсата на друга подкрепа в кризата като 

достъп до психиатрична помощ, липсата на спортна терапия и други). По-голямата им тревога са 

икономическите последици, защото според тях това драматично ще се отрази на социалното 

положение на целевите им групи (които по принцип са бедни и се очаква да станат по-бедни). При 

отминаване на кризата все повече се засилва тревогата от това, че системите са реагирали 

                                                

1 Пример: инициативата #ЩеСеСправимЗаедно.   

 



неадекватно, даже в някои случаи са задълбочили проблемите (например достъпа до услуги, до 

психиатрична помощ), и това създава както голямо разочарование, така и притеснение, че вместо 

кризата да е повод за дебат и въвеждане на подобрение на системно ниво, се стига до регрес и 

хаос.  

В края на извънредното положение се надигат все повече упреци, че няма ясен план за излизане от 

кризата, за адекватни мерки за посрещане на предизивкателствата на следкризисния период, и в 

много голяма степен лиспата на диалог по темата „как да се оправим“. В същото време, не се 

организират в сериозни общи застъпмически инициативи, които да предложат решения и 

подобрения на мерките.  

Регистрират тревожност относно гражданските им свободи, но все пак забелязват и чуват 

критичните гласове по тази тема и мислят, че няма да може „демокрацията да бъде отнета“. 

В началото на кризата, в професионален план гражданските организации отчитат огромното 

напрежение от това да реорганизират работата си, да се измислят нови неща, но в същото време го 

оценяват много положително – нови възможности и решения, включително нови подходи за 

подкрепа на целевите им групи. В каря се чувства силно изтощение, разочарование от това, че 

държавата не е предложила партньрство и възможности за общи действия. В посткризисният 

период силно се увеличава усещането, че „преживяното явно няма да ни научи на нещо по-добро, 

а ще продължаваме всеки да се справя по единично“ (включително справяне с дискиминационни 

нагласи и поведение).  

Ясно се наблюдава тенденция в някои от органзиациите за засилване на връзката с техните 

общности (социални органзиации, детски, доброволчески), но не и търсене на възможност за 

подкрепа на други общности.  

 

В личен план някои организации възприемат периода на кризата като спечелено време и за себе си и 

за семействата си, както и време да се свършат отлаганите задачи. Наред с това отчитат и 

предизвикателството за съчетаване на работа и семейни задължения, особено когато децата не са 

ученици още.  

Негативна промяна в професионален план се отчита в това, че бързото реорганизиране на цялата 

работа не даде достатъчно перспектива. Негатив е липсата на информация. Трудността идва от това 

да се знае къде стига кризата, как се развива – това създава огромна трудност около групите, с които 

работят, особено потребителите и персонала на социалните услуги. Липсата на междусекторно 

сътрудничество и информация и хаосът между институциите затруднява работата. Изболистват 

примери за лошо управление на ресурсите (примерът с храните мляко и плод, които бяха раздадени в 

затворените училища). 



Също така, сериозни са опасенията, че на практика ще се отвори голяма пропаст между богати и 

бедни, средната класа се хвърли да помага на бедните, и малко ще обеднее, а много бедни ще станат 

изключително бедни, особено хората, които са били в сивата икономика и са уязвими по други 

признаци (малцинства, бежанци, например). 

„Бедните ще станат още по-бедни, средната класа ще изнемогва да спасява бедните“; 

„Най-сериозният проблем е, че се наложи изолация за групата, за която работим, а ние работим 

точно срещу изолацията. Това в средносрочен и дългосрочен план може да доведе до преосмисляне 

на концепцията за изолация/сегрегация на хората с увреждания“; 

„Свръхзависимостта днес е нещото, което ни връща назад. Ние учим хората месеци наред да 

развиват умения, и от няколко дни седене вкъщи губят тези умения. Ние ще се върнем на много по-

ниско ниво, а не където спряхме. Особено пък тези, които са работещи, да не говорим, че тези 

професии ще бъдат трудно възстановими.“ 

Погледнато от положителната страна – организациите са категорични, че в началото се генерира 

голяма гражданска енергия. Някои дори приемат, че обстоятелствата са извадили напред най-добрите 

страни на хората. „Много бизнеси и хора се обединиха с общи цели и инициативи, независимо как 

държавата се справя“. Ограниченията са се превърнали в предизвикателство за откриване на нови 

лични възможности. В началото е налице усещането, че страхът научи хората да са дисциплинирани - 

да се съобразяват и да следват правила, от които има полза цялото общество. В последствие, по-скоро 

се наблюдава хаос в това дали и как следва да се спазват мерките.  

Освен солидарността, кризата предизвиква промяна в подходите. „Наложи ни се да намерим нови 

подходи за работа, включително да дигитализираме учебните процеси, нашата дейност, нови неща 

да развием“, „Започнахме да мислим и действаме по-интензивно и да оценяваме повече 

екипността“. Осъзна се полезността от дигитализирането на процесите (електронно управление, 

дигитално образование). Бързата и лесна онлайн комуникация се отрази положително на общуването 

между хората. Дори това е подействало благоприятно за някои кампании (екологичните), за които не 

се е чувало достатъчно преди. Сега действията се комуникират по-лесно в пространството. 

Какво се промени за добро и за лошо с кризата – положителна и отрицателна промяна в 

резултат на извънредното положение (за екипа, за дейността на организацията, за 

взаимодействието ѝ с други субекти)? 

Водещо за гражданските организации в социалната сфера се оказва, че трябва да са на първа линия 

и да подкрепят активно своите групи. И го правят. Новите условия са трудни за всички граждански 

организации, но по-голямата част от тях непрекъснато търсят начини да адаптират дейността си и 

да намират нови, адекватни решения. Мрежуват и търсят опита на колегите си от Италия, Испания 

и пр. 

Увеличава се тревогата от нарастване на популизма и фалшивите новини, които могат да генерират 



нездрави решения. Особено в края на кризата тези стахове се засилват, включително и 

притеснението, че „отново правителството започна да взема популистки решения, а не да пита 

експертите“.  

 

● В социална сфера и етнически въпроси: Има много поле за гражданските организации, но се 

чувстват изтощени от това, че се справят „сами“ на първа линия. „Малко ни идват в повече 

нещата, с които сами сме се натоварили“. 

● В сфера човешки права: Работата в екип страда – обсъждането на казуси/проучвания. Няма 

промяна в това, че под наблюдение и анализ са различни права, кризата добавя просто още 

една призма, през която се разглеждат проблемите. 

● В сфера социални предприятия: Уязвимите лица, които работят в социалното предприятие, 

по принцип имат по-бавен напредък – не толкова за уменията за изработване на нещо, а за 

самите трудови навици. Сега са в платен отпуск и за някои това е зона на комфорт. После ще е 

по-трудно да се върнат към ритъма на работа. 

● В сфера младежки организации: Наблюдава се апатия, мързел, който е обзел младите хора. 

Може би, заради пренасищане с информация. Хем учене, хем работа – все на компютъра. 

Пренасищане на възможности – всичко в интернет, но не успяват да отсеят кое е полезно за 

тях. Положителното е, че са по-колективно мислещи – какво заедно измислят, за да помагат на 

другите. При младежките организации е много трудно финансово да оцелеят – около 5-6 

организации имат младежки пространства, те не успяват дори да си плащат наемите, 

обучителите, които са ангажирани. Не при всяка организация има утвърдена структура за 

управление на дейностите, често се сменят младежите в управителните органи – и се оказват 

съвсем нови в тази ситуация. 

● Младежка организация извън София: Негативно е, че не можеш да планираш дългосрочно. 

Положително – природата си почина от нас (организацията развива дейност на морето). За 

организациите, които са извън София, дигитализацията ги прави по свързани с дейностите, 

които иначе се случват само офлайн в София. 

● В сфера образование: При организациите с по-малък и млад екип това е плюс при 

преминаването към напълно дистанционна работа. Не отчитат понижаване на ефективността 

работата, ако има повече подготовка. Споделят трудности в продължаване на планирани 

проекти, свързани с обучения на учители/директори/застъпничество, доколкото друг е фокусът 

сега. Като положително отчитат все пак един нов аргумент – на много от предложенията им 

към МОН отговорът е бил „Не могат да се правят резки промени в системата, тя е 

консервативна“, а сегашната ситуация ще позволи да я използват като прецедент при 

застъпничество занапред. 

● Сфера спорт и туризъм: Извънредното положение се стоварва като шокова промяна за 

спортните и туристически организации. Изрядно подреденият годишен календар на спортните 

събития рязко се променя – едни мигновено се преориентират към дигиталната форма, други – 

правят опити за трансформация, трети – тотално спират дейност. Тези, които са се 

дигитализирали (излъчване на безплатни онлайн тренировки), са успели да разширят 



аудиторията и последователите си. Най-големи са опасенията за целевата група на децата с 

увреждания - липсата на спортната терапия за тях постепенно ги връща на изходна позиция. 

● Сфера читалищна дейност, култура и местна общност: Дейността на читалищата и 

организациите от малките населени места се замразява тотално. Считат, че характерът на 

техните дейности и общността на възрастните хора не са съвместими с постиженията на 

дигиталния свят. Все пак се правят опити за поддържане на културния дух в населеното място 

чрез телефонни обаждания, активност в социалните мрежи.   

● Сфера екология: Директната връзка с екипа е разкъсана, а работата на терен буксува. 

Въпреки трудностите обаче екипите на еко организациите са свръхорганизирани като добре 

смазани машини и за тях не е проблем да си вършат работата от разстояние. Дори отчитат, че 

сега вършат повече работа заради зачестилите случаи на злоупотреби и нарушения на местата, 

където сега хората не могат да ходят. Положителна промяна се наблюдава в новоизградената 

общност от обединени публични организации, които апелират към будност. „Най-накрая не 

мразим лекарите, а ги обичаме ги и ги аплодираме. Най-сетне и към науката се гледа с 

уважение“. 

● Сфера доброволчество: Кризата изправя доброволческите организации „пред съвършено нова 

ситуация, в която трябва да помислиш колко можеш да си гъвкав и адаптивен при форс 

мажорни условия“. Екипът на организация, администрираща платформа за доброволчески 

инициативи, демонстрира светкавична реакция в подкрепа на своята общност чрез иницииране 

на срещи и разговори как да адаптират доброволческите си мисии към текущите нужди. 

Стремежът към адаптация се възприема като отговорност към всички. Друга положителна 

промяна е генерирането на множество нови и креативни идеи (като „Съсед доброволец“), 

което помага при надграждането на работата на организациите. Тези, които през годините са 

спечелили доверието на своята общност, продължават да бъдат търсени за емоционална и 

професионална подкрепа. Негативна тенденция е намаляването на броя на традиционните 

доброволчески инициативи, които не отговарят на актуалните нужди, и доброволческото 

участие. 

Процесите, които катализира кризата 

Сред основните процеси, катализирани от кризата, организациите забелязват различни тенденции 

и промени:  

● Фалшивите новини бяха замрели, но сега тръгват с нов глас, с нов изказ. 

● Популистите саботират справянето на всички ни със ситуацията (дава се пример с поведението 

на Слави Трифонов), прекрачва се моралната спирачка. 

● Институтите на социалното изискват тотално преразглеждане. Няма нов ред, затова той трябва 

да се създаде. 

● В сферата на социалните предприятия кризата катализира нуждата от търсене на алтернативни 

източници на приходи от продажби – не само по базари офлайн, на които са разчитали, но и 

онлайн. 

● Започва все повече да се говори за доброволчеството – това може да ускори застъпническия 

процес за осъзнаване на нуждата от приемане на Закона за доброволчеството. 



● Дигитализацията – кризата успява да катализира потенциала на известна част от екипите на 

организациите да трансформират изцяло дейността си и да преминат от офлайн към онлайн 

занимания. 

● Създаде се пряка връзка в главите на хората – между това, което правим като общество и се 

случва със земята. 

 

Емоционален отговор на заплахата  

Масовото притеснение на организациите е свързано с финансирането, защото кризата условжни 

моделите на финансиране (пренасочиха се проекти към нови кризисни теми, ограниченията за 

провеждане на събития също ограничи реализацията на инициативите). Има сериозн  притеснения 

да спрат да съществуват изобщо като организации. То се подклажда от динамичността на средата, 

неяснотата за бъдещето и всевъзможните сценарии за след кризата. 

Най-голямата заплаха се отчита в разстройването на психическото здраве (брифингите не 

успокояват, но „и с перо да ни галят, пак така щеше да бъде“). При децата – затварянето им вкъщи 

се оказва голяма щета за тях. Маските и всичките мерки се възприемат като нещо, което значително 

ще видоизмени отношенията между родители и деца за поколения напред. 

Сериозен проблем се очтита в това, че в голямата си част дейността на екипа е преминала в режим 

на home office. В малките екипи (в преобладаващият брой случаи органзиациите имат до 10 човека 

екип) се отчита дистанциране, сложност (в някои случаи и провал) в управление на общи 

органзиационни процеси, и в крайна сметка – емоционално претоварване от небаланисрано 

съчетаване между личния и професионален живот.   

Емоционалният отговор на заплахата - в текущата ситуация и за в бъдеще - се анализира и отчита на 

различни нива от организациите в отделните сфери. В личен план някои от респондентите споделят 

преминаване през различни етапи: 

Първи етап:  отричане (колко е сериозно, дали не се психираш заради постоянната тема); екзотично и 

приятно (заради стоенето вкъщи и повече време без събития); паникьосване. 

Втори етап: притеснение за близки, активно дезинфекциране; появява се усещането за несигурност 

Трети етап: нормализиране на мисленето и предпазните средства; самонаблюдение, за да не живееш 

в постоянен страх. 

Четвърти етап: съмнения и неяснота за размерите на кризата, постепенно предприемане на лични 

действия за отпускане на мерките (в някои случаи се споделя, че отпускането е било толкова неясно, 

че всеки е заочнал сам да преценява как да отпусне мерките).  



● В сфера социални предприятия: Без паника в екипа, навременно планиране; всеки преминава 

през различни фази в личен план, но всички са стриктни към правилата, отговорни са. В 

последствие основен приоритет става тревогата за поддържане на бизнеса.  

● В сфера младежки организации: Тук има повече усещане за хаос. Притеснение, че дори да 

адаптират дейността си, има несигурност за финансите. Когато срещите по места с други 

организации, форуми, минават онлайн, освен че се намаляват разходите, не могат да се 

покрият страничните дейности – като срещи с общини, с други организации. Тази 

комбинативност на дейностите се губи – намалява се ефективността. Очакват освен финансови 

проблеми, и отлив на заинтересовани младежи към това да са граждански активни - защото 

сега са загубили доверие към институции, но и един към друг. 

● В сфера спорт и туризъм: Заплаха носят динамичността на средата, неяснотата за бъдещето и 

всевъзможните сценарии за след кризата. Официално връщане към нормалния живот се 

прогнозира за лятото на 2021, като следващите 6 месеца ще са много трудни. Ако 

ограничителните мерки продължат, под риск ще е нашето съществуване и подкрепата ни за 

целевите групи заради потенциалната липса на финансиране. 

● В сфера читалищна дейност, култура и местна общност: Общи притеснения за 

последиците, които предстоят – липса на работа, страх от жив контакт. 

● В сфера екология: Никой не говори за подкрепа на гражданския сектор. Медийното 

затъмнение по другите теми спря хората да регистрират случаите на нарушения, свързани с 

околната среда. Заплаха за еко общността е какво ще се завари след извънредното положение. 

● В сфера доброволчество: На гражданските организации никога не им е било лесно. Най-

голямата заплаха – да спрем да съществуваме като организации. Неяснотата какво ще се случи 

занапред. Дигитализацията е ок в някакъв момент, но доброволчеството го има заради живия 

контакт. Някои неща просто не могат да станат дигитални. Бъдещето на гражданския сектор е 

под въпрос - приоритетно се говори за подкрепа на бизнеса. 

Социален отговор на заплахата, социална активност - свобода, отговорност, солидарност 

Всички респонденти споделят усещането за ограниченост на свободата като необходимо в момента 

– за дисциплиниране на хората и за излизане на кризата с минимални щети. Специално, мнението 

на организация в сферата на човешките права е, че това следва да е оправдано и за ограничен 

период от време.  Има по-подготвени организации, които по-лесно се дигитализират и работят в 

социално-дистанцирана  среда, но има и такива, които не успяват (особено читалища и по-малки 

местни организации, с ограничен финансов ресурс и липса на подготовка, които не могат да се 

адаптират дигитално, но търсят други инструменти – разговори по телефон, например). 

 

● В социална сфера и етнически въпроси: Едно от основните наблюдения е, че много бизнеси 

ще се променят, даже ще се преосмисли нуждата от тях (например, нуждата от моловете). 



● В сфера човешки права: Отговорността сред хората е много различна – някои не харесват 

мерките и ги спазват въпреки това; други са тотално безотговорни. Свободата сега е обективно 

ограничена, но трябва да е ясно, че тя не може да е безкрайно ограничена. Солидарността – 

сякаш хората повече се замислят за другите хора и отношенията помежду си. 

● В сфера социални предприятия: Солидарността е нещо нормално за нашата организация, 

много е деликатно същевременно – не само да помагаме, а да подкрепяме (за да не ги правим 

зависими). Сега се налага по-често да помагаме. Сега повече помагат, т.к. ресурсите за 

подкрепа са ограничени (като работа). Те самите са с ограничени възможности да си 

самопомогнат – което си е по принцип, сега е засилено от кризата. 

● В сфера младежки организации: Споделят се наблюдение, че всеки се е затворил в себе си и 

че по-скоро няма увеличение в броя хора, които помагат – или помагаш, или не. Сега просто се 

премества фокусът – ако преди си събирал капачки, сега ще дариш храна. 

● В сфера образование: Много добри примери – иновации, всеки помага с каквото може, 

дарителство. Но от друга страна, не можем да се обединим всички около нещо. 

● В сфера спорт и туризъм: Незнанието какво точно ще се случи е ангажирала спортните 

организации да проявят креативност и бърза адаптивност, които са довели до иновативни 

решения в отговор на кризата – спортни активности онлайн, тренировки на балкона, онлайн 

рехабилитация за деца аутисти и с двигателни затруднения. Споделят, че натрупаният опит 

сега ще им помогне при бъдещи подобни кризи. 

● В сфера читалищна дейност, култура, местна общност: Правят се опити за поддържане на 

контакта с местната общност по телефон и през социалните мрежи.  „Гражданските 

организации винаги реагират. Ние в момента не можем, защото ни е страх да не нарушим 

ограничителните мерки. 

● В сфера екология: Еко организациите, които вече имат тази резистентност от предходни 

кризи, сега са в готовност при нужда да помагат на други организации, които сега страдат. 

  

Отношение към Националния оперативен щаб, експертите и новите авторитети 

 

Организациите имат преобладаващо положително отношение към Щаба, който се разпознава като 

експертно звено. И това носи доверие и успокоение (близко до техния начин на работа). Една част 

правят разлика с Правителството, към което имат много повече критики, друга част – възприемат 

Щаба и Правителството като едно цяло. В по-големия си брой организации одобряват начина, по 

който се вземаха мерките (епидемологичните) в началото, дори възприемат страната ни като 

пример пред други европейски държави, а други ги намират за напълно неадекватни. Основната 

критика е към непоследователността на действията.  В края се появява силна критика към режима 

на „разхлабване на мерките“ – усещане за хаос и неяснота, включително че политическите решения 

са доминирали над експертните.  



  

„След 10-я брифинг получаваш усещане за угнетеност и обреченост”. 

„При нас мерките не са жестоки, даже са оправдани, типичните потоци трябва да могат да се 

движат, но другите не; това че нямаме голяма зараза – е комплексна причината: а) първо, ние 

имаме по-скоро типичните потоци (не сме голяма туристическа дестинация), б) ранни мерки (някой 

разум е надделял), адекватна мярка в началото, в) БЦЖ може би има значение (това е теория, 

която идва отвън, и затова я приемам). 

„Генералът много помогна – застана срещу фалшивите новини, да не се сочат болните с пръст, 

докато държеше този тон всичко беше наред, после някак един професионалист се набута в 

политиката и това обърна нещата“. 

 „Правят това, което могат“. 

„Със страх не се е управляват хората, има криза на лидерството“. 

● В сфера човешки права: Първоначално предприетите мерки изглеждаха адекватни, към 

момента вече са загубили тази първоначална адекватност, не се отчита развитието на 

ситуацията, не че отчитат ефектите от нея – върху икономика, психологическото състояние. В 

други европейски държави има различни подходи. 

● В сфера социални предприятия: Споделя се незнание какво се случва като цяло, самите 

мотиви остават неясни. Например, защо не се правят достатъчно тестове, дали единствената 

причина е тази, която казват. Има много повече заболели, контролиран е броят нови случаи. 

На организационно ниво нямат усещане за несправедливост – всички сме в кюпа. 

● В сфера младежки организации: В началото на извънредното положение – хаос. 

Отбранителна позиция заради закона за извънредното положение – това че бяха забранени 

протестите: дали това ще остане така и след извънредното положение. 

● Организация извън София: Но най-голямата грешка, която правят Щаба, е че прилагат 

еднакви мерки спрямо всички големи градове – трябва да се определят спрямо гъстотата на 

населението и спрямо броя заразени. Трябва да има различни мерки за различните градове. 

На местно ниво – следва само това, което се каже. Не е достатъчно активна, няма комуникация. 

● В сфера образование: Виждат непоследователност на действията. Споделя се нуждата от 

повече емпатичност в лидерството, визионерство и аргументация за стратегия за действие. 

Това води до спиране гледането на брифинги. 

● В сфера спорт и туризъм: На Щаба и Правителството се гледа като на едно цяло и действията 

им като цяло се подкрепят. Фигурата на ген. Мутафчийски вдъхва спокойствие и доверие. 

Масовото усещане е, че в България се предприеха най-разумните мерки с оглед плачевното 

състояние на здравната система, която нямаше да издържи. Сериозните ограничения 

дисциплинираха народа. „Понеже не сме народ, който обича правилата, трябва да ни се 

налага със сила“, „За разлика от страни като Германия, ние не сме много по-

дисциплинирани“. 



● В сфера читалищна дейност, култура, местна общност: Щабът и Правителството се 

възприемат като едно. В малките населени места работата им се адмирира, асоциира се с 

дисциплина и професионализъм. 

● В сфера екология: Въпреки че мерките се възприемат като абсолютно неадекватни, се 

признава, че никога нямаше да сме там, където искахме да сме, ако ги нямаше твърдите мерки. 

● В сфера доброволчество: Някои от организациите виждат в действията на Щаба разиграване 

на театро пред медиите. Затова доверието е много ниско, но доброволческите организации са 

длъжни да се съобразяват с решенията. Впечатленият от фигурата на Генерала са, че се държи 

по военно му – „чувства се много добре пред камерите, все повече изпитва удоволствие от 

вниманието към него“. 

Позитивни впечатления от действията на някои общини в набирането и организирането на 

доброволци, въпреки че все още липсва статистика от полезността на свършеното. 

Отношение към Правителството 

Отношение към Правителството е по-скоро негативно. Демонстрира се, че добре се познават 

неговите слабости в това да преведе ефективно в действие нещо. Няма как сега в кризата да стане 

чудо и да започне да действа по-продуктивно, прозрачно, резултатно. Отбелязва се като проблем и 

поведението на институциите на оперативно ниво – културата им на пасивност, тромавост, 

неангажираност още повече затруднява действията в момента. Отсъствието на културата на 

партньорство трудно им се получава да го интегрират сега. Основната критика към Правителството 

е липсата на стратегическо мислене в цялост и за няколко хода напред. Ситуацията влияе на 

решенията, а не решенията на ситуацията. Съществува усещане, че се крие информация за начина, 

по който се разходват публични средства. 

 

„Изненада, че си мислим, че могат да се справят, след като преди не са се справяли. Премиерът 

Борисов все повече говори, че е политик, не експерт. Влиянието на Борисов (като грозен ПР) повлия 

негативно, даде скорост на популистите.“; 

„Правят каквото могат и каквото са могли преди това. Не може да очакваме нещо невероятно. 

Например културата на партньорство, която, като я нямат, сега и да напъват, трудно ще се 

получи“; 

„Правителството си управлява, Бойко е на предела, отказът да влезне в Парламента да задава 

въпроси, двойни послания по отношение на мерките (в икономическата и в здравната сфера), две 

напред и една назад. Не ми създават усещане за сигурност и за грижа. Има усещането за 

обърканост на управляващите“; 



„Опитват се да правят каквото могат, но все пак, когато има насложени проблеми от миналото, 

не могат да ги преодолеят. Големият проблем с културата на администрацията на 

незаинтересованост, бавност и липса на отношение сега се вижда повече от всякога, дори и да се 

измислят добри решения към момента с министър, тя не успява да го приложи“. 

● В сфера човешки права: Извънредното положение се ползва като оправдание за неспазване 

на закони, които не са отменени – например, законът за обществените поръчки; закон за 

достъп до обществената информация. Хората, които вземат решения, като цяло са с идеята, че 

могат да се карат на всички – ако има някаква промяна, то е че се чувстват много по-

недосегаеми в момента, тонът е недопустим, посланията понякога са обидни. В други 

европейски държави е различно. 

● В сфера младежки организации: Прилича на тоталитарен режим, особено когато имаше 

възможност да разпускат НС. Ситуацията влияе на решенията, а не решенията на ситуацията. 

Правителството действа хаотично. И без това не е голямо доверието, икономиката още по-

трудно ще се гради. И така кризата ще е много по-голяма от чисто финансовите измерения. 

● В сфера спорт и туризъм: Основна критика към Правителството е, че не действа в посока 

запазване на работните места и подкрепа на малкия и среден бизнес, а извива ръцете на най-

засегнатите. Като голяма грешка се отчита забраната за спортуване навън като най-лесен и 

достъпен начин за имунизиране на организма и поддържане на психиката на хората. 

● В сфера доброволчество: Вместо да се мисли за стратегии какво правим след 13 май, се влага 

излишна енергия по други теми – първо се действа, после се мисли. В управленските решения 

тотално липсва далновидността и визионерството.  

Възможна ли е европейската перспектива?  

Общата европейска перспектива не се отчита добре, не е достатъчно, че Европа заделя пари, има 

очакване за нещо повече от това – не е само Европа на парите, но не може да се дефинира точно 

какво. Ползите се разпознават предимно от организациите, които са имали историческа връзка с 

европейските фондове. 

 

„Много искам да имат значение, но са закъснели, сами се поставят в това положение. Може би в 

България не го виждаме, можеше да има малко повече, не само Европа дава пари, не дава пари; в 

момента всяка държава се справя сама; не парите са проблем, а липсва обща стратегия, дискусия“; 

„Единственото интересно как едно популистико настроено правителство, когато трябва да почне 

да вземе мерки, които засягат повече хора и как ще бъде повлияно в бъдеще (например как реагира 

на фейсбук постове)“;  



„Тревога, че кризата може да се отрази на ЕС, в международен план има усещане за неяснота, ще 

ми се Европа да остане заедно. Не преживявам единна Европа в това, но като обикновен гражданин 

не усещам разликата. Но от друга страна е ок да има различни подходи, така трябва да е“. 

● В сфера човешки права: Много е трудно съгласуването на решения и това забавя реакцията. 

● В сфера младежки организации: ЕС не реагира навреме, дори изобщо не реагира в първите 

седмици. В последните години поради засилено влияние на ЕС върху държавите, членките 

очакваха съвети/насоки от ЕС, но не ги получиха (или не стана ясно). Може и заради това, че е 

нов състав на ЕК/ЕП. 

● В сфера образование: ЕС помага – с ресурси, събития, вкл. важно за психичното здраве. Едно 

друго измерение на Европа: общуването, обмена на информация, ресурси между различните 

организации и младежи е много по-засилено сега. 

● В сфера спорт и туризъм: Масово организациите не регистрират конкретни ползи от това, че 

в този момент сме част от ЕС. Има само догадки за подкрепа – чрез евентуална финансова 

подкрепа, обмен на информация. Наблюденията върху други спортни организации от Европа 

е, че нищо колосално не са измислили. Това, което са имали до момента на кризата (безплатни 

тренировки), сега се ползва като усъвършенстван модел. 

● В сфера читалищна дейност, култура, местна общност: Няма интерес и търсене към 

информация от Европа, нито има отношение дали получаваме помощ от ЕС или такава изобщо 

липса. 

● В сфера екология: Екологичните организации са привърженици на ЕС и затова отчитат 

европейската перспектива като голяма подкрепа („Щяха да се случат много по-тежки 

нещата, ако не бяхме в ЕС“). Според тях това, че сме в ЕС, сега помага много, например с 

грантове, които се предоставят за дейности в полза не само на националната държава, но и в 

други европейски страни. 

● В сфера доброволчество: Наблюдава се сходност между действията на българските 

организации и тези на европейските. Дори по отношение на доброволческата инициативност 

българи в чужбина вкарват ноу-хау (раздаване на храна и лекарства). 

Отношение към държавата като цяло и общинските администрации 

Генералното усещане е, че държавата липсва. Действията се виждат предимно (ако въобще се 

вижда нещо) на общинско ниво. Масово наблюдение е, че в Столична община и други по-малки 

общини предприетите мерки са навременни и адекватни, но в други – цари хаос и бюрокращина. 

Навсякъде обаче липсва официална статистика за резултатите от предприетите действия. 

● В социална сфера и етнически въпроси: Държавата отсъства. Тя е най-невидима (това е от 

доставчик!). Има едно послание – „Ако не слушате, ще ви накажем“. 

● В сфера човешки права: Няма достатъчно инициатива на местно ниво, което е свързано с 

нежеланието за поемане на отговорност, не се чувстват подготвени, част от тях са партийно 

ангажирани. 



● В сфера спорт и туризъм: За Столична община усещането е за навременност и адекватност на 

решенията на администрацията. В град като Русе се наблюдава хаос, бюрократщина и 

неадекватност в действията с доброволците - „Спортът в този момент отново се изгуби сред 

приоритетите на община Русе“. 

● В сфера читалищна дейност, култура, местна общност: Наблюденията са, че малките 

общински администрации са се активизирали добре и са предприели адекватни действия за 

организиране на доброволци, хигиенизиране на улиците и др.   

● В сфера екология: Регистрирани са серия от алогични мерки в общини като Бургас – водещо 

се оказва страхът или нещо друго, че трябва да се направи нещо бързо, без да се обмислят 

последиците (премахването на пейките от морската градина). 

● В сфера доброволчество: Пълно мълчание от страна РЗИ по въпроси, отправени от 

организации за доброволчески инициативи, свързани с разнасяне на храна и медикаменти. 

Адмирират се решенията на Столична община за бързата реакция с доброволците още в 

първите дни на кризата. Отчита се нерентабилност в действията на общинската администрация 

– разпиляване на обществен ресурс, влагане на енергия в ненужни неща (социалния патронаж 

вместо да разнася „топлия“ обяд в квартали, които са един до друг, пътува между нелогични 

точки от единия край на града до друг, тотално разпиляване). Все още липсва статистика до 

колко домакинства е стигнала помощта на общината. 

 

Комуникация - основните канали, през които се получава информация, вземат се решения, 

изразяват се позиции, комуникира се с аудитории 

  

Основните информационни канали са новинарски сайтове и социални мрежи (но през доверени 

групи), телевизията. Брифингите са вече отегчителни, уморителни и нагнетяващи страх. Затова се 

предпочита избирателно четене на информацията. Отварянето на нови информационни канали за 

споделяне на решенията от страна на власите се посреща добре (пример, вайбър групата на 

Столична община). Има тревога, че вече не се консултират толкова решенията с гражданите. Някои 

НПО са увеличили значително и по нов начин комуникационните си канали с целевите си групи. 

  

Част от организациите наблюдават промяна в отношението към гражданските организации от 

страна на конкретни медии, които традиционно са създавали черен ПР срещу тях. 

 

Общо за всички са каналите, които дават официална информация: брифингите (но не и анализите на 

политолозите), чуждестранните и българските институциите, медиите, други организации, на които 

имат доверие. Получават информация от местни активисти по места. Не са си променили 

източниците на информация. Някои дори отказват да се ровят в чуждестранни източници от страх, че 

могат да ги объркат повече. Източник на информация са се превърнали групи, създадени в социални 

мрежи от общините, страниците на чуждестранни авторитети (на министър-председателя на Канада, 

кмета на Ню Йорк). Върлува и масова досада от брифингите. За голяма част телевизията е източник 

на негативна енергия и отвращение. Наблюдения се градят основно от социалните мрежи. 



 

„Осведомявам се през интернет, по-леко се възприема информацията. В криза официалните канали 

да бъдат силни. В началото комуникацията на Генерала направи хората лоялни, но след като 

почнаха да дават противоречива информация започна да отблъсква хората. Тези, които са 

уплашени – са уплашени, и няма смисъл да ги плашат, тези, които не се съобразяват – не слушат. 

Фалшивите новини трябва да бъдат опровергавани веднага и категорично“; 

„Много ми хареса вайбър група с общината - уведомяват те за актуални решения. Он-лайн 

пространството (новинарски сайтове) са основен източник“; 

„Не гледам телевизия, новинарски сайтове, на които имам доверие; фейсбук, но проверено; за 

малцинствата – социалните мрежи, много активно използват тези канали.“ 

  

Организация-респондент извън София споделя мнение за манипулативност на медиите: „Много 

манипулират медиите – избирателно съобщават някои неща (например, генералът казва в 

Австралия затвориха плажовете, но моя близка ми каза Да, но парковете са отворени), доверявам 

се на хората, на които имам доверие. Нищо положително по медиите – но това се дължи повече на 

политиката на правителството. Объркване правителство, щаб – не е ясно, противоречат си 

(Борисов - Мерките ще се разхлабят, Мутафчийски – не, качваме се по кривата)“. 

  

В обществен план се възприема, че тази ситуация би била полезна за всички да се научат как да 

отсяват правилните новини от неправилните – като Училище за достоверна информация. Поради 

факта, че дълги години са били обект на черен ПР, еко организациите и сега с критичност отсяват 

медиите, на които могат да имат доверие за достоверна информация.   

 

Любопитна тенденция е, че поведението на някои от жълтите медии към традиционните им НПО 

врагове - еко организациите - се е променило – дали заради липсата на поръчкови статии срещу тях, 

дали от стремежа да се харесат с повече позитивни новини – не се знае категорично. От друга страна 

социалните органзиации, които сега са в обхвата на тези медии, са силно притеснени от поръчковите 

статии срещу тях и го отдават на повишаване на напрежението по повод очакваното влизане на 

Закона за социалните услуги в сила през юли.  

Силно впечатление прави взаимопомощта между НПО, която тече в момента – „За първи път 

виждам общността да си споделя“. 

Критичен поглед се отправя към някои от големите телевизионни медии – „Медиите също са в 

играта, тръбят страх. След като се тестваха тези със симптомите, повече не направиха анонси за 

това, че са започнали тествания на останалата част от населението“. 

 „Емоцията, която ни води, е всъщност глупостта на управлението“  

Отношение към поведението на донорите в момента 

Част от организациите виждат обърканост в поведението на донорите в момента. Следват 



ситуацията, не я лидерстват. Малцина са тези, които действат лидерски. Според някои донорите не 

съумяват да мислят една крачка напред. Отчитат се и добрите практики (Столична община, 

програма „Култура“, Регионалният грант на VIVACOM) - примери за комуникация, разбиране и 

гъвкавост, които надскачат обичайните способности. Впечатлени са от мащабните кампании, които 

се създадоха в кризата. Част от респондентите споделят, че  сегашния фокус с COVID-19 ще ощети 

някои добри идеи и дейности, които не могат да се обвържат с горещата тема. 

  

● В сфера човешки права: Приоритетите на организацията са в сферата на защита на 

човешките права, COVID-19 не измества останалите права, само добавя един допълнителен 

фокус и така продължават да развиват партньорските си отношения. 

● В сфера социални предприятия: В дарителска кампания – доста добри резултати. Хората 

просто подкрепят, без да ни пишат допълнително – за разлика от преди. Впечатление прави, че 

хората даряват повече в лично качество, а не самите компании. 

● В сфера спорт и туризъм: Спортът и туризмът отново не са приоритет, дори настана още по-

голямо затишие. Хората са жадували да намерят време да спортуват – затова сега, и без 

финансиране, онлайн тренировките от вкъщи продължават. 

● В сфера читалищна дейност, местна общност: Дарителството и благотворителността 

започват истински да се пробуждат, вече не се гледа със съмнение към такива актове на 

щедрост. Кризата сега е нещото, което може да ни разтърси, да се събудим, за да се 

трансформираме вътрешно. 

● В сфера „екология“: Да бъдат спасявани малките НПО не е ничия мисия. А донорите ще 

продължат да търпят загуби – ако не сега, в бъдеще, което ще се отрази на всички. Но тези, 

които носят каузата, ще се справят. 

“Ние сме единствената държава, в която има DMS кампания гражданите да събират пари за 

лекарите” 

Конспиративни теории 

Според гражданските организации (в края на април) хората са уморени, няма ясна визия за 

бъдещето. Хората се разгневяват все по-силно. Увеличават се конспиративните течения и теории, 

дори и да не са причината за пандемията. Много умело се използва от тези, които са в борба за 

власт, въпросът е в чий интерес. 

 

Основни конспиративни теории, предложения и съмнения:  



● Понеже нищо не знаем, всичко е възможно (с изключение на 5Ж) - точно защото нищо не 

знаем. Важно е да не може се дава възможност да живеят, че така се раждат пропагандите; 

● Увеличава се тенденцията за конспиративност, примерът с ромската махала (в резултат на 

застъпничество на НПО МОН взема решение от делегирания бюджет да се плаща интернет на 

социално слаби семейства, мобилните оператори се опитват да поставят клетките, но се пуска 

слух, че това ще е контрол чрез 5G и се започва съпротива). 

● Това затишие сега може да се полза за прокарване на нови интереси – социален параван, който 

се слага за прикриване на далавери. 

● Организациите от сферата на човешките права остават в периферията, т.к. нямат конкретни 

аргументи, а само косвени доказателства. Не виждат нещо, което да могат да верифицират, не 

гледат с насмешка. 

● Има много неща, които не знаем, не всичко може да се обясни на голямата маса. Всеки 

източник на информация представя различна гледна точка. 

● Всеки се прави на експерт по темите. Много хора реагират емоционално и се увличат по тези 

теории. 

● Събирайки информацията и мислейки критично, прекалено е съвършен този вирус. Защото 

влияе повече на възрастните хора – а те имат изграден имунитет, повечето вируси са спрямо 

децата опасни по принцип, но не и този; държавите и техните социални системи издъхват, 

пренаселеното място – затова възрастните хора се прочистват. 

● Има нещо интересно – медиите толкова са прихванати от короновируса, че не обръщат 

толкова внимание на отношенията между САЩ, Китай, Русия, на искрите между тях, едва ли 

не че ще се търси равносметка от Китай. Има потенциал да се заформи война, за която да се 

използва като повод вирусът. Това обаче не е на фокус за медиите. 

● След наблюдения от брифингите на Тръмп, където играта е на друго ниво, нещата изглеждат, 

че са още по-абсурдни. Хората са със смесени чувства - наистина ли се случва. 

  

Визия за бъдещето   

Визията за бъдещето е една от най-големите тревоги на организациите – липсата на визионерски 

нагласи за след кризата. В природата им е да правят стратегии, но плановете сега буксуват, защото, 

от една страна, те се опитват, но виждат, че веднъж е трудно заради самата среда и липсата на 

възможност за обективни прогнози, от друга страна - поведението на институциите, които не е 

много сигурно дали имат план. В началото на кризата имаше очакване за нов икономически ред, 

както и преосмисляне на много от понятията и теориите, включително за социалното. Към края на 

периода по-скоро се наблюдава разочарование за това, че нищо не е научено, нищо няма да се 

промени, „политиците си гледат политиката, а хората се орпавят сами!“.  

 



„Гледам напред – много ме дразни, че в България няма мислене за следващите 10 години. 

Визионерите ни в миналото са гледали 100 години напред (и ние сме устойчиви, че предците ни са 

мислили за нас), а сега е много разочароващо, защото вземащите решения демонстрират, че нямат 

такова виждане“; 

„3-4 години икономическа криза. Тези пострадали ще имат значение, както и децата ще бъдат 

засегнати сериозно. Надежда, че икономическите мерки ще са наднационални, като 

епидемиологичните. Ще има нов икономически ред“; 

„Този рестарт ще се отрази, икономиката ще наложи нов обществен ред“; 

„Дали позитив е, че ставаме по-чувствителни към самотата на хората, които са по-уязвими – 

песимист съм, че това е за малко и за кратко“ 

 

● В сфера човешки права: Изразява се надежда за връщане към нормалния начин на живот. Но 

има реална опасност някои промени в законите – самият закон за извънредното положение е 

писан на парче. Както и тонът – засили се тенденцията за единовластие и няма гаранции, че 

това ще се промени след края на кризата. 

● В сфера социални предприятия: Несигурност, но планират и се адаптират в крачка. 

● В сфера младежки организации: Мислят в краткосрочен и средносрочен план. Но започват 

дейности, които са с перспектива за полезност за периода след извънредното положение 

(активизиране на младежите – сега измислят неща, които да реализират след това). Много 

важни са младежките формирования на партиите – партиите ще търсят нови идеи там, според 

тях, нужда да си обнови елита и ще са интересни следващите избори. 

● Организация на местно ниво: Споделя се надежда, че лятото ще намали заразата, но така или 

иначе всички ще преминем през това. Споделя се и мнение, че е необходим анализ в 

дългосрочен план – инфарктите, допълнителните заболявания, психичното здраве, които са 

последици от извънредното положение. 

● В сфера образование: Организациите трябва да са повече в ролята на watchdog за това какво 

се случва. Има проблеми под повърхността, неравенствата. Проблемите, които да се адресират 

сега и в най-скоро време, за да не се задълбочат проблемите и неравенствата. Имиджа на НПО 

– често сега на първа линия, но зависи обществото как ще ги възприеме. Нови теми се 

появяват – стресът сред учителите, например. Което има отражение и извън кризата. Да се 

мисли повече за устойчивостта – как успяваме да я постигаме, като източници на 

финансиране, капацитет, ефективност, психично здраве. Екипът споделя визията, че за 

образованието това е революционен момент, но следят и за проблемите с едното око. 

● В сфера спорт и туризъм: Хората ще имат много повече нужда от организации, които 

предлагат безплатни занимания. Вместо пари самите организации ще имат нужда още повече 

да си помагат взаимно и да са солидарни. Когато дойде следващата криза е важно да я 

посрещнем със здраво тяло. Нищят се различни сценарий за бъдещето – от внезапно масово 

откачане на хората заради още повечето работа, пълни графици и продължаване напред сякаш 



нищо не е станало до теорията, че самоизолацията и дистанцията между хората ще продължи 

дълго време.  

● В сфера читалищна дейност, култура, местна общност:  Работата на НПО и на читалищата 

ще бъде променена – „Ние трудно и бавно ще се върнем към нормалния начин на живот“. 

Нещата ще вървят към дигитализация, „но при нас не всичко може да се дигитализира“. 

● В сфера екология: НПО са най-приспособимите към такива кризи – винаги са били най-

гъвкавите да се справят и да оцелеят. И ще го направят. Но страхът ще е движещата сила. 

● В сфера доброволчество: В момента се мисли основно как доброволческите организации да 

бъдат гъвкави на ситуацията, да реорганизират дейностите си, за да продължат да правят това, 

в което вярват, и каузата им да продължи. Фокусирани са да измислят нови начини, за да са 

устойчиви. Споделя се и надеждата, че физиономията на гражданските организации ще се 

промени – ще преоценят приоритетите си, ще се върнат към каузите си, а не към зависимостта 

от донорите. 

 „Гражданският сектор е свикнал да бъде силен. Ако една НПО не може да продължи, ще се появи 

друга. Всяка промяна има смисъл да се случи.“ 

 

III. ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАГЛАСИ СРЕД ГРАЖДАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

СЛЕД КРАЯ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ  

Тревоги и проблеми 

Докато читалищата все още търсят начини да се върнат по-бързо към нормалния ритъм на работа, 

то голяма част от гражданските организации от другите сфери не са спирали или вече са 

възстановили работата си на пълни обороти. Дори се е увеличила като обем и интензитет в 

сравнение с времето преди извънредното положение, защото сега организациите трябва се борят с 

последиците от кризата и наред с това да извършват рутинната си дейност. Предизвикателно остава 

провеждането на живи събития, които са основна част от дейността на организациите. Съществуват 

притеснения за това как ще се финансират стартирали проекти и как ще се обезпечават дейностите 

занапред. Има очакване за намаляване на дарителството особено от страна на компании и това ще 

доведе до затруднения в края на тази и дори следващата година.   

В момента има усещане, че всичко покрай коронавируса е отминало, което е създало предпоставка 

хората от организациите също да спрат да се притесняват за себе си и семействата си. Но 

наблюденията им върху световната карта ги държат нащрек за вероятността от втора вълна през 

есента. 

Важен извод, който се сподея е, че независимо от хуманитарните акции на органзиациите, с които 

се чувстват горди, те си дават сметка, че основната им дейност е да събират и социализират 

различни групи, като се генерира чрез общата идея гражданска активност за действие. Това, в 



условията на социално дистанциране, е почти невъзможна задача. И затова най-голямото им 

притеснение е доколко и как ще се възстанови възможността да реализират подобна дейност.  

 

● В сфера човешки права: Има нагласа, че социалното дистанциране и ограничаването 

(включително самоограничаването) на основни права не са тенденции, които обективно могат 

да се поддържат за сравнително дълъг период от време. Същевременно обаче “динамиката” на 

правителствените мерки е изключително затруднителна за планиране на дейности (събития) за 

месец напред. А липсата на достатъчно контрол при спазване на мерките кара хората да се 

ръководят от вътрешно-фирмени и вътрешно-организационни политики и ограничения, както 

и чисто лични, наложени от самите тях ограничения на социални контакти и посещаване на 

масови събития.  

● В сфера социално предприемачество: Продължават тревогите, свързани с това, че 

традиционните канали за продажби (базари, жива връзка с клиентите и компаниите) не са 

възможни, неясно е дори и за края на годината дали ще може да се проведе коледна кампания, 

както досега. Отчитат, че е необходима трайна реорганизация. Но намалените приходи от 

продажби поставят под въпрос задържането на заетите хора от уязвими групи в средносрочен 

план.  

● В сфера читалищна дейност, култура, местна общност: Най-сериозно разтревожени за 

дейността си са читалищата, които изпитват продължаващи притеснения как ще провеждат 

своите събития за масова публика и репетиции с голям брой участници в читалищните 

формации.   

● В сфера младежки дейности: Институциите не координират решенията помежду си и 

институционалните донори, особено тези на национално ниво (ЦРЧР и МТСП) изискват 

изпълнение на проектите, а предвид невъзможността и неяснотата основно живите събития, 

това ще доведе до частично неизпълнение и загуби. Младежите са загубили връзка с 

организациите. На практика, малките организации, които разчитат на живите срещи основно, 

изпадат. Успяват да “изпъкнат” тези, които имат бюджети за реклама в социалните мрежи. 

Няма решение на проблемите с младежките пространства. 

● Сфера образование: Фокусът е върху това какво положително от кризата като практики да се 

вземе и да се доразвива занапред в образователната сфера. 

● В сфера спорт и туризъм: Противно на очакванията на спортните организации, за планирани 

от тях спортни лагери, тренировки и събития през лятото на 2020 заявяват участие рекорден 

брой хора. Проблеми се срещат основно, когато провеждането на заниманията трябва да се 

случи в спортни обекти, чието отваряне е планирано за през есента. Най-големите 

пристеснения остават за това дали спортът ще бъде сред приоритетите на донорите в 

краткосрочен и дългосрочен план.      

● В сфера екология: Потвърдили са се страховете на еко организациите, че периодът на 

карантината и изместването на общественото внимание от други актуални теми ще доведат до 

редица тревожни действия от страна на Правителството и бизнеса. Такива са например, 

междувременно прокараните законодателни промени в редица закони, свързани с опазването 



на околната среда. Те ще са основната тревога в работата на еко организациите през 

предстоящите месеци. 

● В сфера доброволчество: Организациите, чиито инициативи пряко зависят от дейността на 

доброволческите организации и самите доброволци изпитват известни притеснения относно 

хода на работата. Тревожността им се допълва и от несигурността как ще успеят да реализират 

планирани услуги, както и от новите приоритети на компаниите, с които до момента са си 

сътрудничили. 

„Нашите най-сериозни притеснения са, че бизнесът няма да е дарителски настроен до края на тази 

и вероятно и другата години и трудно ще успяваме да реализираме по-големи и значими проекти и 

идеи.“ 

„Основната ни тревога е свързана с опита да се включи Народното събрание в псевдо-дискусията 

„Околна среда срещу инвестиции“. Недопустимо е да се противопоставя правото на благоприятна 

околна среда на правото на закрила на инвестициите. Не може едни конституционни ценности да 

бъдат за сметка на други, без да се търси балансът между тях. Друг сериозен проблем е внесеният 

в Народното събрание ЗИД на Закона за биологичното разнообразие, разработен от МОСВ. 

Административният подход заменя изцяло екологичния и независимата наука бива напълно 

премахната от управлението на зоните. Същата тревога имаме и със ЗИД на Закона за управление 

на отпадъците. Строителството на Алепу е поредното доказателство за грубо нарушение за 

законодателството и безогледни лъжи от страна на институциите.“ 

„Но всички тези проблеми ни предоставят и нови възможности за разрешаване. Не бихме могли да 

преустановим своята дейност, защото знаем, че хората имат нужда от културни събития,  от 

книги, от социални контакти, от материали за образование и обучение. И за това очакваме и 

вярваме, че и занапред техният интерес към работата ни няма да спадне и те ще се съобразят и 

бързо ще възприемат новите условия на работа.“   

  

Очаквания за близкото бъдеще 

Една част от организациите трудно прогнозират какво ще се случи с дейността им през летните 

месеци (предимно в сферата читалищна дейност, култура, местна общност, на доброволчеството), 

докато други очакват нещата да се случат според новите им планове за следващите няколко месеца 

(предимно в сферата на спорта и туризма), а трети не виждат разлика в ситуацията и не очакват да се 

случи нещо по-различно от обичайната им работа (в сферата на екологията). Сред тях преобладават 

тези, които са се концентрирали в сегашния момент, изпълняват дейности и са с нагласа през есента 

да планират за след това. 

За никоя от организациите продължаването с онлайн събитията в дългосрочен план не е здравословен 

вариант, тъй като в генезиса на тяхната работа е живият контакт с хората.   

Като цяло всички имат някакъв вид подготвеност за втора вълна, мислейки за варианти как да се 

адаптират своевременно и имайки готовност за продължаване на дигиталната комуникация. 



Отчита се засилване на пропагандата и фалшивите новини. Онлайн средата, според някои 

организации, дава много поле за пропаганда или чист хейт - всякакви негативни коментари онлайн, 

които влияят върху имиджа на организациите и доверието на хората към тях. 

Общите надежди са, че до есента картината ще се е избистрила. Има смесени настроения - както към 

позитивния развой на нещата, така и че може и да има втора вълна. 

„Надяваме се, че ситуацията няма да засегне нас и наши ключови партньори и ще продължим да 

работим, макар и с по-умерени темпове. Надяваме се, че по-сложната обстановка ще ни покаже и 

нови пътища и ще ни срещне с нови партньори.“ 

„За онлайн събитията никой не говори „Знаеш ли какво преживях?“, защото те не се преживяват с 

всичките сетива и съответно не са толкова запомнящи се. Хората обичат контакта с другите, 

вибрацията на гласа, триизмерния реален свят - това ги прави щастливи.“  

IV. ЦЕННИ ИСТОРИИ  

Историите, които впечатляват гражданските организации, са историите около техните целеви групи, 

увеличава се силно тревогата около техните проблеми и радостта, че има и други (извън НПО – 

обикновени хора, бизнес), които искат да им помогнат и споделят техните тревоги. 

● Дете в Добрич - за детето, което припаднало от глад защото, нямало друг обяд освен в 

училище; 

● Доброволците, които са се записали, и ентусиазмът им, че могат да помагат; 

● Жената, която намерили мъртва (с психично-болна, поради липсата на достъпа до лечение). 

Солидарността „увисва“ към този момент. Ние се връщаме към храната. 

„Най-много ме впечатлява усилията, които правят хората в ромските общности, да убеждават, че 

има проблем, не можеха да си намерят облекла и маски, за да изглеждат убедително; усилията на 

социалните работници, че искат да ходят да помагат, но не са институционално укрепени“ 

 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ С ОТВОРЕН КРАЙ    

Все повече кризата започва да има социални последици, което е полето на действие на НПО. Те се 

чувстват ангажирани и отговорни да се адаптират, и да отговорят на нуждите. Хвърлят се да 

„спасяват“, в по-малка степен да влияят застъпнически на държавата да променя нещо. Харесва им, 

че сега всички мислят техните неща – бедни, изолирани, да се помага и пр. В края на периода са 

силно разтревожени от множеството ситуации на противопоставяне и дискриминация по много 

признаци.  

Разнообразието на сектора е предпоставка в него да се наблюдават същите процеси, каквито имаме в 

обществото и в световен план - “изпадане” на онези, които не успеят да се адаптират, поради липса на 

финансиране; дигитализацията, която е трудна за по-малките и местните организации, за определени 



групи в обществото, което ги изключва от някои процеси, а същевременно успява да включи онези, 

които само поради физическа отдалеченост не са успявали пряко да се ангажират в процеси на 

национално ниво.  

Важен аспект при гражданските органзиации е, че те са в тясна връзка с общностите си и тази връзка 

не се е разрушила от кризата, а напротив – се е заздравила (общо намиране на решение за конкретен 

проблем, споделяне, помощ и др., включително и споделено недоволство). Трудно обаче се 

осъществяват контакти с други групи или общности, включително потенциал и енергия за общи 

застъпнически действия.  

 

 

 

 

 


