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І. МЕТОДОЛОГИЯ 
 
 
 

Период на провеждане: 15 Февруари � 30 Април 2002 г. 
 

 

 

КОЛИЧЕСТВЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ 
 
 
 
Метод на интервюиране: Стандартизирано индивидуално  

face-to-face интервю 
 
 
Извадка:     

- 304 лидери на НПО, работещи  
доброволци  

 
- 309 доброволци към НПО 
 
- 602 граждани на възраст 15-65 
представителни за градското 
население на възраст 15-65 г. 

 
 

КАЧЕСТВЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ 
 
 
Метод:    Групови дискусии 
 
 
Извадка: 4 групови дискусии с представители 

на НПО, доброволци и представителни 
на местната власт: 1 групова дискусия 
в Бургас, Шумен, Кърджали, Мадан 
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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 

 
ІІ. УВОД 

 

Доброволчеството и доброволният труд са форма на социална 

активност, която до голяма степен характеризира гражданския 

сектор и го откроява от бизнес � сектора. Връзката �доброволчество-

граждански сектор� е толкова същностна, че в много страни 

терминът �граждански организации� е почти синоним на 

�доброволчески организации�. 

 

В България развитието на доброволната дейност се базира върху 

традиционното чувство за общност, активирано от каузата и 

ценностите на Българското Възраждане през ХІХв. С развитието на 

гражданското общество доброволчеството получава нов импулс.  

 

След 1944г. обаче доброволчеството в България попада в полето на 

силна държавна и идеологическа регулация, която до голяма степен 

го лиши от същността му � дейност, провокирана от лична 

мотивация, и в крайна сметка � тържество на свободната воля.  

 

Демократичните промени след 1989г. провокираха динамичното 

развитие на гражданския сектор. 

 

Как тези промени се отразиха върху доброволчеството в България? 

До каква степен гражданският сектор разчита на доброволчеството и 

как то се свързва с тенденцията към професионализация на НПО и 

функционирането му като елемент от една конкурентна бизнес 

среда? 
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Какво място има доброволният труд в една икономическа среда, 

където безработицата, ниските доходи, грижата за насъщния са 

трайна характеристика на българския преход към демокрация и 

пазарна икономика? 

 

Цели на изследването 

 

• изследване на актуалното състояние на организираната 

доброволна дейност в България чрез привличане на 

гледните точки на доброволци, лидери на НПО и граждани 

• търсене и експлициране на �успешните практики� и 

проблемите при полагането на доброволен труд на микро- 

и макро-равнище 

• обобщаване на ценностните нагласи и мотивацията на 

доброволците за полагане на доброволен труд и участие в 

доброволна дейност 

• организираната доброволна дейност в конкурентното поле 

на платения труд, неформалната доброволна дейност и 

социално � неангажираните модуси на оползотворяване на 

свободното време 

 

Това са част от въпросите, на които това изследване търси отговор. 

 

Теоретична рамка 

 

Правото на доброволна дейност е неразделна част от свободата на 

събиране и сдружаване, закрепено в Международния пакт за 

гражданските и политическите права, съответно отразено в 

Конституцията на Република България. Семантичните основи на 
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думата �доброволно� показват свободен избор на дейност, която 

едно лице � доброволец, изцяло приема да осъществи. 

 

Понятието за �доброволец� се различава чувствително, поради 

различно развилите се, исторически и културно, правни традиции.  

 

Най-общо като �доброволец� може да се разглежда дееспособно 

физическо лице /само по изключение на възраст под 18 години/, 

което по собствен свободен избор предоставя своето време за 

изпълнение на доброволна дейност без да очаква възнаграждение от 

облагодетелствалата се от неговата работа организация. 

 

Въз основа на съществуващите множество дефиниции могат да 

бъдат изведени следните основни елементи на определението за 

�доброволна дейност�: 

 

1) Ограничено очакване за финансово или друго обезщетение 

 

�Доброволната дейност� не може да бъде разглеждана като напълно 

алтруистична /безплатно, осъществявана в обществен интерес/ 

дейност, поради елементите на реципрочност в нея. �Доброволната 

дейност� се различава от платената работа поради обстоятелството, 

че доброволецът не извършва дейността си с основна цел да получи 

финансова облага и неговото обезщетение трябва да бъде по-малко 

от пазарната стойност на работата, която е извършил в полза на 

облагодетелстваната организация. 

 

Общо правило е, че �доброволецът� следва да бъде обезщетен за 

всички негови оправдани разходи, извършени по време на 
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доброволната дейност. В различните държави обезщетението може 

да включва: разходите за транспорт, храна, специално облекло, 

обучение и доставки, директно свързани с изпълняваната дейност; 

здравни, пенсионни и граждански застраховки и осигуровки, 

платени от благотворителната организация /в случай на доброволна 

дейност, осъществявана на пълно работно време/ или държавата /в 

случай на доброволна дейност, осъществявана на пълно работно 

време, но от студент, непълнолетен или безработен/. 

 

2) Свободната воля 

 

Решението за изпълнение на �доброволна дейност� не би трябвало 

да бъде резултат на натиск или възлагане, а по-скоро израз на лична 

мотивация за изпълнение на доброволните дейности, изискваща 

съчетаване на опит, способности, и познание /но не и финансови 

средства/ на определено място и в определено време. 

�Доброволецът� трябва да има възможност свободно да определя 

целта, началото и края на своята дейност без негативни последствия. 

Концепцията за �чисто доброволчество� не може да бъде 

наблюдавана във абсолютно всички отношения. В някои случаи 

мотивацията на �доброволеца� е комбинирана със съсловни 

отношения или социални задължения, които обаче не са 

равнозначни на насилие или поръчка. 

 
3) Обществено полезен характер 
 
Дейностите изпълнявани от �доброволеца� трябва да осигуряват 

блага на определими трети лица, различни от самия �доброволец� 

или негови преки роднини или приятели. Това определя разликата 

между �доброволната дейност� /обект на регулиране и закрила/ и 
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дейностите извършвани през свободното време /като например игра 

на футбол/. 

 

Безвъзмездният характер на �доброволната дейност� изисква от 

�доброволците� да бъдат ангажирани в дейности, които са от полза 

за цялото или за част от обществото. �Доброволецът� не може да 

участва в търговски проекти или такива с цел печалба, които са 

нормално платени. 

 

4) Организационна форма 

 

Свободното предоставяне на време от �доброволеца� се извършва в 

две основни форми:  

- формално /организирано участие във формални проекти/, което 

изисква специално устройствено законодателство и 

- неформално /като например помощ за съсед/, за което наличието на 

отделно законодателство представлява ненужно бреме. 

 

Доброволната дейност е изява на волята на отделната личност и 

нейните възможности свободно да изпълни действия, с които да 

помогне на другите и да подпомогне цялостното състояние на 

обществото. Тази дейност облагодетелства значително както 

отделни лица, така и обществото /посредством съответните негови 

структури/ и �работи� за развитието на социалното доверие и 

интеграция. 

 

В Конвенцията на Съвета на Европа за подпомагане на 

международните дългосрочни доброволни дейности на млади 

хора �доброволна услуга� означава дейност, която е предприета 
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доброволно, без заплащане на доброволците, осигуряваща взаимен 

неформален обучителен процес за доброволеца и за хората, с които 

последният работи.  

 

Съобразно условията на Програмата �Младеж� на Европейската 

комисия �Европейски доброволни услуги� означава дейности, 

които не водят до печалба и са безплатни, създават допълнителна 

стойност за общините, не водят до заместване или подмяна на 

работни места, продължаващи определен период от време. 

 

Познати са четири основни типа �доброволни дейности�, определни 

на базата на техните цели. Всеки от тези основни типа дейности 

може да бъде изпълнен, чрез определена система за управление / в 

рамките на една организация/ или без наличието на такава система 

/спонтанно или по инициатива на отделна личност/: 

- взаимоспомагателна и спомагателна � в някои страни това е 

доминиращата форма на икономическо и социално подпомагане 

- услуги за другите � този тип дейност е изпълняван най-вече чрез 

нестопански организации и облагодетелства обществото като 

цяло 

- кампании и защита на интереси � водеща мотивация при този 

тип дейност е желанието за социална промяна и социална 

справедливост, пример за това са екологичните движения 

- участие и самоорганизация � �доброволците� участват в проект 

изпълняван от държавата, като например за почистване или като 

членове на консултативни органи 
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Ако трябва да операционализираме понятието �Организиран 

доброволен труд�, то неговите основни параметри са: 

- той е по принцип незаплатен 

- доброволецът извършва работа според интереса и личната си 

мотивация 

- доброволният труд се дава в организация с нестопанска цел 

/конкретна структура/. Задачи на доброволеца са повече или по-

малко зададени 

- доброволният труд не обхваща само социалния сектор, а и 

всички дейности в културната, религиозната, спортната и 

политическата сфери 

- всички форми на доброволният труд изискват някакво ниво на 

компетентност. Доброволците винаги имат някакво Know-how 

- доброволният труд е дейност провеждана извън домакинските 

задължения и семейството и извън неформалната, 

неорганизирана междусъседска помощ 

- доброволният труд е ограничен в рамките на свободното време 
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ІІІ. СОЦИАЛНО-ДЕМОГРАФСКИ И ЦЕННОСТЕН 

ПРОФИЛ  

НА ДОБРОВОЛЦИТЕ КЪМ ГРАЖДАНСКИЯ СЕКТОР В  

БЪЛГАРИЯ 

 

Сред доброволците в неправителствените организации в България 

мнозинството � 69% са жени и тяхното доминиране е характерно за 

всички възрастови групи. Единствено сред доброволците на възраст 

над 60 години съотношението между мъже и жени е приблизително 

равно. 
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31%
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69%

Графика 1   Разпределение на доброволците по пол       база: 309 

 

Възрастовата структура на доброволците е изоморфно отражение на 

аналогичната структура на градското население на възраст 15-65 

години. 

 

Най-висок дял от доброволците са от възрастовата група: 

• 18-30 г. � 25% 
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• 31-40 г. � 21% 

 

 
Графика 2   Разпределение на доброволците по възраст      
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Типичният доброволец в България е високообразован � от всички 

изследвани доброволци 56% са с висше образование, а други 12% - с 

полувисше или незавършено висше. 
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Графика 3   Разпределение на доброволците по образование    
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Към момента на проучването 44% от доброволците работят в 

условия на пълна, а други 19% - на частична заетост. 

От останалите: 

• пенсионери са    17% 

• безработни     13% 

• учащи /ученици и студенти/   7% 
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44%
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19%

Учащ
7%

Безработен
13%

Пенсионер
17%

Графика 4   Разпределение на доброволците по социални групи  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работещите доброволци /при които доброволната дейност е форма 

на ангажираност през свободното им време/ в своето мнозинство � 

46% са служещи/ специалисти с висше образование, а други 26% 

принадлежат към категорията на квалифицираните работници. 

 

Значим е делът на: 

• служещи със средно образование - 9% 

• дребни и средни предприемачи � 8% 

• представителите на т.нар. свободни професии � 7% 
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От гл.т. на личните си доходи доброволците могат да бъдат отнесени 

най-вече към �долна средна� класа и нискодоходните групи. 

 

Средният месечен паричен доход, с който разполага типичният 

доброволец, е от порядъка на 210 лв., което е чувствително по-ниска 

стойност от средната за страната заплата към момента на 

проучването /IV 2002 г./ - 283 лв. 
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��������������������������������������

До 100 лв.
13%

101 - 250 лв.
48%

251 - 500 лв.
14%

Без доход
25%

Графика 5   Разпределение на доброволците по личен  месечен 
доход   

 

Затова не е изненадващо, че 59% оценяват собственото си 

материално положение в термините �живея трудно� или �едва 

свързвам двата края�. 
 

Ценностен профил 

 

Най-значимите ценности за доброволците в България са /виж. 

Графика 6/: 

- семейството 
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- приятелите 

- НПО, в което през свободното време доброволците са 

ангажирани 

 

Въпреки, че запазват своята висока значимост, �основната работа� 

и �свободното време� са на значима дистанция от трите ценностни 

приоритета. 

 

Чувствително по-слаба е относителната тежест на ценностите: 

- религия 

- политика 

 

Ако сравним ценностния профил на доброволеца с типичния 

гражданин ще констатираме няколко значими различия. 

 

За средния гражданин основната професионална реализация и 

свободното време са чувствително по-значими в ежедневието, 

отколкото при типичния доброволец. 

 

За сметка на това, доброволците много по-силно ценят 

ангажираността си в гражданските модуси на битието, каквито са 

активността в гражданското общество и политиката. 

 

Ако типичниятгражданин изчерпва интересите си в сферите на 

семейство, приятелски кръг, професия, свободно време /като 

пространство за релаксация и развлечения/, но е отчужден от 

колективните форми на социално действие, то доброволецът без да 

е загърбил �частното си битие�,е много по-социално ориентиран  

и в крайна сметка с по-всеобхватен ценностен облик. 
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1.0
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6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

Семейството Приятелите Основната
работа

Свободното
време

Религията Политиката Членство в
асоциации и

др.
Организирани
дейности 

НПО към
която сте
доброволец

Граждани Доброволци

* Средни оценки по скала, където 1 - никак не е важно до 10 - много е важно 

Доколко важни за Вас са следните �неща от живота�?* 

Графика 6 

Същото това сравнение /виж. Графика 7/ показва, че доброволецът 

в значително по-голяма степен притежава качества като: 

• гражданска ангажираност 

• алтруизъм 

• правово съзнание 

• политическа активност 
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• чувство за солидарност с уязвимите 

• независимост на мисленето 

• способност за критицизъм и самокритичност 
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активно в
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Граждани Доброволци

* Средни оценки по скала, където 1 - никак не е важно до 11 - много е важно 

Бихте ли посочили Вашето лично мнение за това до колко важни са
следните качества за изграждането на съвестен гражданин?* 

Графика 7 

 

Потвърждение на по-високия граждански темперамент на 

доброволците е фактът, че през последните 12 месеца те много по-

активно са заемали и отстоявали своята жизнена и гражданска 

позиция от средния български гражданин: 

• 54% от доброволците са търсели съдействието или директно са 

се изявявали пред медиите /срещу 3% от гражданите/ 

• 59% са контактували с представител на публичната власт и 

администрацията срещу 7% от гражданите 
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• 50% от интервюираните са участвали в подписка в полза на 

някаква кауза /сред гражданите � 44%/ 

• 52% са набирали средства за подпомагане на нуждаещи се 

/срещу 5% от гражданите/ 

• 38% са дарявали пари на организации или нуждаещи се срещу 

28% от гражданите 

 

Единствените форми на гражданска позиция, при които гражданите 

са по-активни от доброволците, това са: 

• участие в стачка 

• бойкотиране на продукти/производители 

• протестни действия с политическа насоченост 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕЙСТВИЯ
Граж дани  

%
Доброволци  

%
Учас твали  с те  в  подписка  в  полза  на някаква кауза 44% 50%
Дарили  с те  пари  на о р ганизация  или  нуждаещи  се  /но  не  
роднини / 28% 38%

Бойкотирали  с те  опред елени  продукти 20% 12%

Учас твали  с те  в  публични  демонстр ации 13% 24%

Учас твали  с те  в  протес тни  действия 11% 11%

Учас твали  с те  в  с тачка 8% 3%
С вър звали  сте се с  обществен  служител  на  национално , 
регионално  или  местно  ниво 7% 59%

Набр али  сте  ср едс тва за подпомагане  на  нуждаещи  се  5% 52%

С вър звали  сте с  политик 3% 22%

Р аботили  сте за политич ес ка  пар тия 3% 18%

С вър зали  с те  с е или  с те  се  появили  в  медиите 3% 54%

Таблица 1 

Тези данни разкриват една съществена характеристика на 

доброволците в България: тяхната активност е фокусирана предимно 

в полето на конструктивната позиция, позитивното мислене и 

действие. В своето мнозинство те са чужди на �силовите� форми на 

граждански протест. Тяхната сила е в �участието�, �гражданската 
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инициатива�, �диалога�, �доброволния труд�, а не толкова в 

�натиска�, �борбата�, �гражданското неподчинение�. 

В термините на политико-ценностната си самоидентификация 

болшинството доброволци /63%/ определят себе си като 

�центристи�, 21% - като �леви� и 16% - като �десни�, но дори 

когато в самооценката си доброволците са крайно леви или десни те 

са чужди на екстремисткия стил на социално поведение. 

 

Допълнителна подкрепа за тази констатация е фактът, че за 

доброволците най-ефективните форми за влияние на гражданите 

върху обществения живот са: 

• привличане вниманието на медиите 

• гласуването на избори 

• доброволна работа в гражданските организации 

 

А най-слабо ефективните форми са: 

• участие в протестни действия 
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 Графика 8 

 

 

Колко ефективни според Вас са или биха могли да бъдат следните 
дейности?* 

 

 

 

 

 
4,

 

 

 

* Средни оценки по скала, където 1 - не е ефективно до 11 - много е ефективно



 

 

Полета на реализация на доброволците 

 

В типичния случай интервюираните доброволци имат 

широкопрофилна реализация в качеството си на �доброволци към 

гражданския сектор�. 

 

Сферите, които присъстват в репертоара на най-голям дял от 

доброволците са: 

• образование              55% 

• грижи за деца в нужда            47% 

• благотворителност             44% 

• развитие на гражданския сектор 31% 

• защита на околната среда  29% 

• човешки права    29% 

• културна дейност             25% 

 

Таблица 3 
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Проблемни полета %

Образование 5 5

Грижи за децата 4 7

Благотворителност 4 4

Развитие на гражданския сектор 3 1

Околна среда 2 9

Човешки права 2 9

Култура, музика 2 6

Хуманитарни помощи 2 5

Здравеопазване 2 3

Изследвания 1 9

Заетост и квалификация 1 9

Спорт 1 6

Професионални отношения 1 6

Бедност 1 4

Икономическо развитие 1 2

Политика 1 2

Трудови отношения 1 1

Защита на животни 1 0

Бизнес отношения 1 0

Мир 9

Подслон 6

Престъпност 6

Религиозни дейности 5



 

 

Целевите групи, по които най-много от доброволците са работили 

са: 

• деца/младежи    61% 

• родители/семейства   36% 

• възрастни хора/ветерани            27% 

• лица с увреждания             21% 

• етнокултурни групи   20% 

• жени               19% 

• социално слаби             18% 

 

По сходен начин доброволците ранжират и областите / целевите 

групи по които биха желали да работят на доброволни начала в 

бъдеще /виж. Таблица 2/. 

 

Таблица 2 
 

Целеви групи % 
Деца, младежи 61 
Възрастни хора /ветерани 27 
Инвалиди 21 
Етноси 20 
Родители /семейство 20 
Жени 19 
Хоби 9 

 

Категорично се налага изводът, че в сферата на своето 

доброволчество типичният представител на тази категория 

активисти на гражданския сектор �бяга� от еднообразието, 

монотонността дори когато те могат да означават �специализация�, 

�професионализация�. 
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Очевидно, че доброволчеството, доброволният труд съзнателно се 

избират като алтернатива, �необходимото друго� на основната 

работа / професия. 

 

�Чарът� на доброволният труд за доброволеца /това особено 

отчетливо се очерта в груповите дискусии/, е в това, че е �свободен 

труд, в който водещо е интересното, а не интересът�.  

 

Доброволният труд �ми връща онова, което наемния труд ми 

отнема � свободния избор, самочувствието, добротата��. 

 

Как доброволците виждат основните придобити от тях ползи от 

работата си в гражданския сектор на доброволни начала? 

 

Повечето респонденти, които са използвали възможността да 

посочат повече от един отговор дефинират �полученото�, както в 

термините на емоционалните, така и в категориите на 

прагматичните ползи. 

 

Най-често посочваните �прагматични�  ползи са: 

• комуникативни умения /умение да се общува с хора/ 

• развитие на нови личноснти /характерови качества/ 

• конкретни практически знания 

• организационни умения 

• умения за разработване на проекти 

• компютърна грамотност /вкл. работа в Интернет/ и т.н.  

Сред емоционалните ползи от доброволческата дейност най често 

посочваните са: 

• морално удовлетворение 
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• нови контакти, приятели, приятелска среда 

• психическо равновесие, оптимизъм 

• повишено самочувствие 

• личностна реализация 

• повече свобода, при това и с повече сигурност /в себе си,   

   средата, обществото/. 
 

От всички изследвани доброволци в гражданския сектор: 

• 14% са се посветили на доброволна дейност още във времето 

      преди 1989г. 

• 17% в годините 1990 � 95г. 

• 18% в периода 1996 � 99г. 

• 34% са се ангажирали през годините 2000 � 2001г. 

• 5% са започнали през настоящата 2002г. 
 

В мотивацията при избор на доброволческия ангажимент най често 

посочваните аргументи за направения избор са: 

• желанието да бъдеш полезен, да помогнеш на  

 конкретни категории хора  в неравностойно положение          56%  

• идейни подбуди /благородна кауза/                                17% 

• желанието да се смени средата /нови познанства, контакти/   16%                          

• възможности за достъп до нови знания,  

умения /вкл. обучение/                                              12% 

• възможност да се реализират знания и  

 умения, които не намират реализация в основната работа        1%                           

 

Във всички случаи водещи са моралните, а не прагматичните 

мотиви. По естеството на своята природа мотивацията за избора на 
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доброволния труд като алтернатива за прекарване на свободното 

време е мотивация, характерна за всеки осъзнат и свободен избор. 

 

Груповите дискусии в Бургас, Шумен, Мадан и Кърджали показаха, 

че практически всички доброволци от най-младата възраст /15�25г./ 

виждат в доброволната си дейност към НПО една възможност да 

повишат своята квалификация и гражданска компетентност с ясното 

съзнание, че така инвестират в своето бъдеще, в т.ч. и в своята 

бъдеща професионална реализация. 

 

Тази категория доброволци съзнателно използват всяка възможност 

да овладеят онова know-haw, което организацията, с която работят, 

разполага. Те са и най- ревностните участници в различните форми 

на обучение, които секторът предлага.  

 

В степента си на отдаденост на доброволната дейност респондентите 

могат да бъдат сегментирани в няколко групи: 

• отделящи до 10 часа в месеца              27% 

• отделящи 11 � 20 часа                39% 

• от 21 до 30 часа                  12% 

• от 31 до 100 часа                 17% 

• над 100 часа                   3% 

 

Като цяло личностната удовлетвореност на изследваните лица от 

доброволческата дейност е много висока. 

 

Средната стойност на удовлетвореност в скалата, варираща между 

�крайно неудовлетворен� /1/ и �изключително доволен /10/ е 8,1, 

което трябва да се интерпретира като много високо равнище. 
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Ако има нещо, което генерира неудовлетвореност, това са: 

• липсата на обществено разбиране към мотивацията на 

доброволците 

• незаинтересоваността от страна на държава, администрация, 

овластени институции 

• множеството ограничения /ресурсни, организационни, 

нормативни/, които не позволяват доборовлческите импулси да се 

реализират напълно 

 

По-скоро от груповите дискусии, отколкото от представителното 

проучване на доброволците можеше да се узнае, че  

твърде често доброволците се чувстват пренебрегнати, изолирани, 

�недопуснати� до определен кръг дейности и функции, които в 

системата на �разделение на труда� в неправителствения сектор са 

запазен периметър на платения състав на организациите.  

 

� Когато усещаме, че нашата доброволна дейност е 

полезна за хората, които се нуждаят от нашата 

помощ, съм доволна, чувствам се обогатена... 

Когато, обаче, се окаже, че трябва да работя за 

благополучието на хората от организацията, нещо в 

мен се бунтува... Тогава се чувствам ограбена, 

употребена...� 

               /доброволка, Бургас/ 

 

�Често се случва цялата техническа, а и 

интелектуална работа да се осъществява от 

доброволци, а �платените служители� на 
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организацията да си клатят краката и да дават 

задачи. За съжаление много от платените служители 

в сектора изживяват себе си като работодатели. 

Такова отношение демотивира доброволците, защото 

ги кара да се чувстват �употребявани за честни 

цели.�.� 

/доброволец, Бургас/ 

 

Един от начините да се минимизира тази �горчивина� е работата с 

повече от една организация. 

 

Типичният доброволец показва себе си като лоялен на кауза, не на 

организация. Така той съхранява свободата си на избор и пълнотата 

на реализацията си. 

 

Интересен факт е, че повечето доброволци нямат ясно съзнание за 

своите права. Фактът, че доброволният труд няма ясен правен статут 

в България не ги смущава особено.  

 

По-голямата част биха приели с благодарност всяка /дори частична/ 

компенсация за направените от тях разходи, или символично 

възнаграждание за положения от тях труд /особено този в интерес на 

организацията, а не на целевата група/, но липсва склонност на тази 

възможност да се гледа като на право. 

 

Тази нагласа сред повечето активни доброволци, за съжаление 

препятства асоциирането на доброволците, отстояването на 

специфичните им общи интереси и права пред �работодателите� и 

законодателя.  
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Доминиращата философия: �Щом правя нещо доброволно, всичко е 

въпрос на добра воля и морал, а не на право� се оказва твърде 

изгодна и за организациите � �потребители� на техния труд. 

 

Типичният доборовлец в България се чувства дискомфортно във 

всеки един случай, когато поиска нещо, което в контекста на 

�добрите практики� би трябвало да му се полага. 
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ІV.  НПО И ДОБРОВОЛЦИТЕ 

 

Груповите дискусии в Бургас, Шумен, Кърджали и Мадан 

недвусмислено показаха, че в средите на НПО съществува ясно 

артикулирано разбиране, че ефективното функциониране на 

гражданския сектор е немислимо без забележимото присъствие на 

доброволци в дейността му.  

 

В полза на това убеждение бяха приведени различни аргументи: 

• силното доброволно начало гарантира съхраняване на 

гражданския импулс и алтруистичното начало в работата на 

сектора 

• НПО, които успяват да мобилизират активно доброволци, 

имат повече потенциал да формират позитивен имидж, 

доверие в себе си и да противодействат на ширещите се 

негативни за сектора стереотипи, които виждат в него 

бизнес среда, в �която се правят пари� от проблемите на 

хората  

• доброволците са основен ресурс на НПО при 

партньорството им с публичната власт / особено местна/ 

• наличието на доброволци, особена от средите на целевата 

група, сред която работи организацията, е не просто 

гаранция за ефективност на дейността, но и предпоставка за 

устойчивост на НПО 

 

�Ако секторът все още не се ползва с достатъчно 

доверие от обществеността, властите и дори бизнеса, 

то е защото видимата част не са доброволците, а 

�бизнесмените�, �професионалистите�. 
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Тогава защо да се чудим, че много хора не вярват в 

�идеалната ни цел�? 

Точно това масово възприемане на НПО е и основната 

пречка пред развитието на доброволчеството у нас. 

Колкото и �идеално мотивиран� да е един идеалист, 

той няма да се съгласи да работи безплатно за 

�бизнесмени�.� 

/ лидер на НПО, Бургас/ 

  

От изследваните 304 неправителствени организации, имащи опит в 

работа с доброволци: 

• 45% имат към момента на проучването статуса на сдружения 

• 29% - юридически лица с нестопанска цел в обществена полза 

• 15% - фондации 

• 11% са читалища, училищни настоятелства и др. 

 

Проучените граждански организации обикновено работят в повече 

от една сфери на гражданска активност, като най-често посочвани 

са: 

• образование и изследвания      50% 

• социални услуги       45% 

• култура и изкуство       32% 

• филантропия        24% 

• здравеопазване        23% 

• защита на околната среда      22% 

• правозащитни дейности / застъпничество   22% 

• международно сътрудничество     19% 

• бизнес и професионални общности    11% 
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Графика 9 

Сфери на дейност на НПО 

 

Практически всички тези организации в реализацията на своите 

мисии разчитат основно на доброволци /членове на организацията 

или привлечени външни сътрудници на доброволни начала/. 

 

Към момента на проучването: 

• 23% от организациите могат да разчитат при необходимост на 

до 10 доброволеца 

• 18% - от 10 до 20 доброволеца 

• 19% - от 21 до 50 доброволеца 

• 10% - от 51 до 100 доброволеца 

• а 30% - над 100 доброволеца 
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Какъв е общия брой на доброволците, които сте успели да 
привлечете към Вашето сдружение/фондация? 

Графика 10 

 

Естествено, в този кръг от доброволци всяка организация може да 

разчита на едно твърдо и несъмнено по-малко ядро от постоянни 

доброволни сътрудници, а останалите се мобилизират при наличие 

на проект /а значи и ресурси/, предполагащ работа на повече 

сътрудници.  

 

54% от интервюираните лидери на НПО споделят, че през 

последната година доброволците към тяхната организация нарастват 

като брой. 

При други 35% работата с доброволци е в застой. 

 

А при 11% от организациите тенденцията е да стесняват кръга от 

доброволци, с които работят или на които биха могли да разчитат. 
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35%
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Като цяло през последните години доброволците към 
вашата организация увеличават  ли се или намаляват? 

Графика 11 

 

Лидерите на НПО, които могат да се похвалят с нарастващ брой на 

доброволците, най-често обясняват този факт с: 

• нарастващата популярност на своята организация и каузата, на 

която тя се е посветила 

• позитивните промени в гражданската култура /ангажираност/ 

• нарасналите възможности на организацията да предлага 

обучение, знания, информация и други �ползи� на 

доброволците 

 

Там, където броят на доброволците стагнира или намалява, 

обяснителните модели са: 

• тежките икономически условия в страната 

• невъзможността да се стимулира адекватно доброволният труд 

• растящата гражданска апатия 

• липсата на адекватна обществена оценка на доброволния труд 
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Най-често използваните от НПО стратегии за набиране на 

доброволци разчитат на: 

• лични познанства и контакти 

• обществени презентации на организацията, нейната кауза и 

конкретни проекти 

• рекламни кампании с използване на национални или местни 

медии 

 

Откроява се обаче тенденцията в търсенето на доброволци основно 

да се разчита на познати / приятели /, членове на организацията, а 

при мащабни проекти - на привличане на представители на целевата 

им група. 
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Графика 12 
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При селекцията на доброволците / когато има възможност за избор / 

лидерите на НПО отдават особено значение на такива техни 

качества, като: 

• компетентност, професионализъм 

• инициативност 

• чувство за отговорност 

• контактност и съпричастност 

• организационни качества 

• умения за работа в екип 

 

В много случаи желани качества са още: компютърна грамотност, 

ползване на английски език, и други специфични компетентности. 

От всички изследвани НПО 42% имат разработен план за обучение 

на доброволците си. Останалите 58% реализират подобни обучения 

разчитайки на работата в екип и на възможностите, предоставени от 

национални или регионални програми за обучение на доброволци. 
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Имате ли програма или план за обучение на 
доброволците?

Графика 13 
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Направленията по които най-голям относителен дял от НПО са 

обучавали доброволците си, са: 

• работа в екип       47% 

• връзки с обществеността, медиите и институциите     41% 

• разработване на проекти     39% 

• набиране на средства от местни източници  37% 

• провеждане на кампании     31% 

• изследване нуждите на целевите групи   31% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления %

Работа в екип, изграждане на партньорства 47

Връзки с обществеността, медиите и институциите 41

Разработване на проекти 39

Набиране на средства от местни източници 37

Изследване на нуждите на основните за Вашата НПО целеви групи 31

Кампании за различни обществено значими въпроси 31

Лидерство, застъпничество 23

Решаване на конфликти 22

Самооценка на организацията и оценка на проекти 20

Управление и отчитане на проекти 18

Изграждане на мрежи 17

Функциониране не НСО в контекста на Новия закон за нестопански 
организации

15

Стратегическо планиране 14

Стопанска дейност на НПО 12

Маркетинг на услугите, които предлагат НСО 11

Финансов мениджмънт на НСО 9

Таблица 4 
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Изследваните НПО се различават силно в стратегиите си за 

стимулиране на своите доброволци и техния доброволен труд: 

• 14% от организациите не само успяват да възстановят всички 

необходимо присъщи разходи  на доброволците си, но дори да 

заплащат частично техния труд / разбира се, под равнището на 

неговата пазарна стойност / 

• 18% от организациите обикновено възмездяват всички разходи 

по доброволния труд, но не могат да си позволят 

възнаграждение за доброволците 

• 34% успяват да поемат само част от разходите на 

доброволците си 

• 34% са и онези НПО, които нямат практиката да поемат 

/възстановяват/ разходите на доброволците си при 

осъществяване на тяхната дейност 

 

Там където организациите практикуват възстановяване на 

разходите, типичните �компенсирани� разходи са: 

• транспортни 

• командировъчни /вкл. дневни/ 

• консумативи 

 

Разбира се всяка от НПО, която работи с доброволци, се стреми да 

стимулира доброволния труд и с други средства, различни от 

частичните възнаграждения, възстановяването на направени разходи 

и др. подобни. 

Водещите стимули естествено са моралните /благодарност, 

признание.../. 
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Широко се използват обаче и: 

• предоставени възможности за обучение и повишаване на 

квалификацията 

• достъп до информация 

• достъп до компютри, Интернет и др. 

• възможности за пътуване в чужбина 

• представяне в медиите /пред обществеността/ 

• сертификати, препоръки 

 

Позитивна промяна през последните години е разширяването на 

международните контакти на българските НПО, което в частност 

предоставя и нови възможности за стимулиране на доброволците. 
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Д а
65%

Н е
35%

Поддърж ат е ли  конт акт и  с НПО  от  други  
ст рани?

Графика 14 

 

Към момента на проучването 34% от изследваните организации 

участват в програми за обмен на доброволци с НПО от други страни. 
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Да
34%

Не
66%

Вашата организация участва ли в обмен на 
доброволци с НПО от други страни?

Графика 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какви са, според лидерите на НПО, основните пречки пред 

гражданския сектор в България да привлича повече доброволци за 

дейността си в полза на обществото? 

 

Ключовите бариери са: 

• ограничените финансови средства, с които разполага секторът 

/респективно ограничените му възможности да поема разходи 

по доброволния труд и да го стимулира/ 

• икономическите трудности, пред които са изправени и 

болшинството граждани /безработица, ниски доходи/ 

• липсата на адекватна социална оценка на доброволчеството 

• все още ниската гражданска култура 

• неизясненият юридически статут на доброволния труд 
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Цели 86% от лидерите на НПО споделят убеждението, че 

българското законодателство не само, че е лишило от правен статут 

доброволния труд, но и го поставя в дискриминираща среда. 

 

�Дори трудът на затворниците е по-защитен и 

обществено признат и оценен. Техният труд се 

признава за осигурителен стаж, а трудът на 

доброволеца, който може би е най-ефективен от 

икономическа и социална гл.т., не се признава. В 

България доброволният труд е труд,който полагаш 

безвъзмездно, като освен това поемаш и разходите 

по него�. 

 

     /лидер на НПО -  Кърджали/ 

 

Множеството от лидерите на НПО категорично се застъпват за 

законодателно уреждане статута на доброволеца и неговият труд, 

получаване на необходимото обществено признаване. 
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Да
11%

Не
86%

Смятате ли, че в българското законодателство 
статутът на доброволния труд е дефиниран по 

благоприятен начин?

Графика 16 
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Оценявайки своя капацитет да набират и да работят с доброволци, 

повечето НПО в България /виж. изследването �Гражданският сектор 

пред предизвикателствата на осциалната уязвимост�, Фондация 

�Общество и информация�, 2001г/ са склонни да ползват много 

позитивни самооценки. Въпреки че НПО, които са преминали 

обучение по това направление, са едва 39%, същото това изследване 

констатира, че нуждите от обучение по него са далеч зад осъзнатите 

нужди от обучение в други направления. 

 

Негласно повечето НПО изповядват философията �Има ли проект и 

ресурси, доброволци лесно ще са намерят�. 

 

Навярно тъкмо поради това основните бариери пред привличането и 

успешната работа с доброволци се мислят като �външни� за 

организацията. 

 

Проведните групови дискусии с лидери на НПО показаха, че сред 

активистите на гражданския сектор съществува консенсус около 

убеждението, че ефективното функциониране на доброволната 

дейност изисква участие и подкрепа от страна на държавата.  

 

В частност, това предполага: 

• създаване на подходяща инфраструктура на национално и 

местно равнище 

• финансирани от държавата схеми за подпомагане на 

доброволната дейност /каквито са например Корпорацията на 

САЩ за Национални услуги или Непалската национална 

схема за развитие на доброволчеството/ 

 40 



• преосмисляне на законодателството, което да отговори на 

необходимостта от адекватна закрила на доброволците /по 

подобие на тази, която функционира по отношение на лицата, 

работещи по трудови правоотношения/ 

• промени в данъчното и осигурителното законодателство, 

които чрез данъчни преференции за доброволците и 

признаване при определени условия на �доброволния труд� за 

осигурителен стаж да осигурят подобаващо обществено 

признание за �доброволния труд в обществена полза� 

• да се опрости и приведе в адекватно състояние нормативната 

база, по която организациите, ползващи доброволци, могат да 

възстановяват разходите им при осъществяване на 

доброволната дейност в полза на трети лица 

 

В крайна сметка всички тези идеи могат да се резюмират в 

пожеланието българското общество /и държава/ да се обърнат с 

лице към доброволния труд и видят в него дейност, която 

генерира не само човешки ценности, но и обществено богатство, 

при това с много висока социална и икономическа ефективност. 
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V.  ОБЩЕСТВЕНИ НАГЛАСИ КЪМ  

ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО И ДОБРОВОЛНИЯ ТРУД 
 
 

Проучването, реализирано с представителна за градското население 

на възраст 15-65г. извадка, регистрира следните заслужаващи 

вниманието ни резултати.  

 

От всички интервюирани лица: 

• близо 2% са членове на управителни органи /управителни 

съвети, настоятелства и др./, на обществени организации /НПО, 

читалища, училищни и църковни настоятелства и др./ 

• през последните 12 месеца 16% от изследваните граждани са 

дарявали парични средства на граждански организации, като 

екстраполираната към универсума сума на даренията е от 

порядъка на 38 млн. лв. 

• доброволческа работа в рамките на организирана от гражданска 

организация активност през последните 12 месеца са положили 

6% от интервюираните лица, което в абсолютна бройка от 

универсума на изследваната съвкупност е от порядъка на  

194 000 човека 

За периода от  последните 12месеца, според техните 

декларации, общото количество на положения доброволен труд 

е около 13,3 млн. часа или средно за доброволец по 5,7 часа 

месечно 

• Неизмеримо по-висок е делът от гражданите /49%/, които са 

полагали неорганизиран, неформален труд в интерес на 

квартала, локалната общност, нуждаещи се хора /но не 

роднини/ 
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Тази форма на доброволен обществено-полезен труд през 

свободното време е от порядъка на 86,6 млн. часа за 

последните 12 месеца преди проучването. 
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Получавали помощ от НПО

Член на управителен орган
 НПО

Основни параметри на гражданска активност 

Графика 17 

 

Въпреки относителната надеждност на тези данни /които имат 

статуса на декларативни оценки и самооценки/, отчетливо се налага 

изводът, че в актуалната гражданска култура на българското 

общество неформалният, неорганизиран доброволен труд има 

несъмнено по-висок ценностен и практически статус от 

доброволчеството в рамките на институционализирания сегмент на 

гражданското общество. 
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Къде са причините за това? 

 

Изследването регистрира относително високи равнища на доверие в 

неправителствените организации.  

 

От всички изследвани лица: 

• 45% имат доверие в тях 

• 34% нямат доверие  

• 21% се колебаят или избягват генерализираните оценки 

 

Тези показатели са чувствително по-позитивни от аналозите им при 

властовите институции /Парламент, Съд и Правителство/. 

И което е също така много важно � те са чувствително променени в 

благоприятна посока в сравнение с минали периоди. 
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Да
45%

Не
34%

Колебание
21%

Доверие в неправит елст венит е организации

Графика 18 

Проблемът не е и в априорното отхвърляне на каузата на 

доброволците и доброволния труд. 
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На въпроса: �Какво е Вашето отношение към доброволците и 

доброволния труд?�: 

• 75% декларират в една или друга степен позитивно отношение 

• 18% - неутрално отношение 

• и едва 7% - негативно отношение 
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По-скоро  
негативно
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Неутрално

18%

По-скоро  
позитивно

40%

Напълно  
позитивно

35%

Отношение на  гражданите към доброволците и  
доброволния труд

Графика 19 

 

В случаите, където регистрираме негативни нагласи, то аргументите 

зад тях са: 

• �това е отживелица� 

• �доброволчеството е залъгалка за наивници� 

• �доброволците са манипулирани от силните на деня хора� 

 

Слабата мотивация на гражданите да полагат доброволен труд в 

организирани от гражданския сектор форми може да бъде разбрана, 

ако изследваме жизнените приоритети и ценности, актуални за 

моментното състояние на българското общество. 
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В системата от ценности на българските граждани членството в 

организация, участието в различни форми на колективно действие 

имат нисък ценностен статус. 

 

Несъизмеримо по-значими ценности са: 

• семейството 

• работата 

• свободното време 

• приятелите 

 

Доброволният труд губи прагматичната конкуренция с платената 

работа за насъщния, и хедонистичната конкуренция с 

разтоварващите модуси на прекарване на свободното време. 

 

Своя принос в ниския ценностен статус на доброволния труд в 

организираните му форми има и липсата на позитивна обществена 

оценка за него. В масовото съзнание доброволният труд в 

гражданския сектор е �труд, който могат да си позволят онези, 

които са надмогнали проблемите по оцеляването�. 

 

Най-сетне, организираният доброволен труд губи конкуренцията със 

спонтанния, неформален, неорганизиран труд в интерес на 

локалната общност, защото вторият се възприема като: 

• по-автентичен 

• има очевиден, непосредствен резултат 

• по-свободен е 

• от него не се облагодетелства �работодателят� 
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Въпреки това, ако бъдат убедени в значимостта на конкретна кауза, 

близо 21% от изследваните граждани декларират, че биха били 

готови да полагат доброволен труд и в организирани форми. 
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VІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Резултатите от проведеното проучване, които имат статуса на �една 

моментна снимка� на състоянието на доброволческия сектор в 

България, правят възможни няколко извода: 

 

• Независимо, че доброволчеството, което реализира своята 

активност в организирана от НПО форма, е успяло да 

привлече едва около 6% от градското население в България 

/докато в страни като Великобритания, Германия, Франция, 

Холандия с доброволческа дейност се занимават 17 � 23% от 

населението над 18 годишна възраст/, доброволческият корпус 

в България определено е значим граждански фактор. 

В една не особено толерираща доброволния труд 

икономическа и правна среда, българските доброволци имат 

мотивация и изповядват ценности, които могат да бъдат 

интерпретирани като характерни за �съзнателния и активен 

гражданин�. 

Ако в страната ни има фактори, противодействащи на 

тенденциите към атомизация, отчуждение от всякакви форми 

на колективно и социално действие, то доброволческият 

корпус на гражданския сектор насъмнено е един от основните. 

 

• Като цяло изследването констатира факта, че българската 

общественост, макар и бавно, преодолява недоверието в НПО 

и една от причините за това е все по-видимото присъствие в 

гражданския сектор на организации, чието публично лице са 

доброволците. 
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Позитивните обществени нагласи към каузата на доброволния 

труд са една солидна предпоставка за бъдещото развитие на 

доброволчеството. 

 

• Проучването констатира и все по-адекватно поведение на 

НПО в набирането и работата с доброволците. Въпреки 

ограничените възможности на организациите да възмездяват 

доброволния труд, повечето НПО са успели да му придадт 

измеренията на една инвестиция в човешки ресурси, от което 

печелят не само те и доброволците им, но и обществото като 

цяло. 

 

Пречките за разгръщането на доброволчеството в мащаби, 

съизмерими с тези от развитите страни са много, но най-

съществените според резултатите от изследването са: 

 

• Високото равнище на безработица сред активното население, 

съчетано с ниските доходи изтласкват в актуалната ценностна 

система на повечето граждани доброволческия труд далеч зад 

платената работа. Ако платеният труд е жизнена 

необходимост, то доброволната дейност в най-добрия случай е 

лукс. 

 

• В доминиращата гражданска култура организираният 

доброволен труд има по-нисък ценностен статус от 

неформалния доброволен труд в обществена полза. 

Това различно отношение към двата модуса на доброволна 

дейност има своите корени във още живите рефлекси на 

взаимопомощ в локалните общности, но е и резултат от 
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отхвърлянето на организираните форми на �доброволност�, 

които бяха така характерни за времето до 1989г.  

 

• Въпреки нарасналия капацитет на гражданския сектор през 

последните години, той все още не е в състояние да предложи 

достатъчно атрактивни форми на ангажимент за онези 

граждани, които биха избрали реализация като доброволци, но 

при условие, че дейността им носи в себе си повеч елементи на 

социално творчество, а резултатът от нея е социално видим. 

 

• Проблем за НПО е и фактът, че те не успяват да осигурят 

постоянен или поне прогнозируем ангажимент на своите 

доброволци. 

В типичния случай доброволческите ресурси се мобилизират 

при поява на проект, а в останалото време битието им е 

неосмислено. 

 

• Основен проблем пред развитието на доброволчеството в 

България е фактическата липса на правен статут на 

�доброволческата дейност� и �доброволческия труд�. 

�Правните употреби� на тези термини не формират единно 

разбране и кохерентна нормативна среда около 

доброволчеството. Сам по себе си този факт е индикатор както 

за неразвитост на реалността �доброволчество�, така и за 

липса на обществено съзнание за неговата значимост 

 

• Към сегашния момент практически липсва национална 

политика за стимулиране на доброволчеството в цялото му 

многообразие. Изследването не регистрира и някакви значими 
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форми на партньорство между държавата и гражданския 

сектор в тази област, което е една от причините доброволната 

дейност да остава в периферията на обществения живот, 

докато полагащото й се място е ценностното й ядро. 

 

• Поради доминиращата практика на �чистото доброволчество� 

в корпуса на доброволците преобладават граждани, които 

гледат на своя избор като на свободен и преди всичко морален 

избор. 

В средите на доброволците няма съзнание за специфични 

права, които трябва да бъдат регламентирани и отстоявани. 

Може би и затова доброволците досега не създадоха свои 

асоциации, които да отстояват правата и интересите на своите 

членове. 

 

Голяма част от изброените проблеми не могат да бъдат разрешени в 

краткосрочна перспектива, тъй като зависят от базисни промени в 

макро-икономическите и социални параметри на общество и 

държава.  

 

Въпреки тези пречки, обаче, доброволчеството в България може да 

разгърне своя потенциал, ако от модус на взаимодействие между 

граждани и НПО се превърне във фокус на национална политика.  

 

Партньорството между държавата и гражданския сектор при 

разработване на такава политика е най-естествения инструмент за 

нейната реализация. 
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Доброволческата дейност заслужава позитивна обществена оценка, а 

такава оценка би активирала допълнителни граждански ресурси в 

изграждането на съвременно демократично общество, основано 

върху принципите на човешката солидарност в една �демокрация на 

участието�. 
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