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Центърът за изследване на демокрацията като една от първите неправител-
ствени организации в България е активен участник едновременно в продължа-
ващата вече 25 години дискусия за развитието и усъвършенстването на прав-
но-институционалната рамка на „третия сектор” и в институционалната рефор-
ма на страната чрез инструментите на гражданското участие в политическия 
процес. През първите години на трансформация след 1989 г. Центърът беше 
активно ангажиран с просветителски задачи по превеждането и издаването на 
съвременни философи и политически мислители, без които съвременното ев-
ропейско или по-общо евро-атлантическо или западно общество е немислимо. 
Бяха публикувани българските преводи на Джовани Сартори (Теория на демо-
крацията, Съвременната дискусия – Книга 1 и Класическите проблеми – Кни-
га 2), Ралф Дарендорф (Размисли върху революцията в Европа), Робърт Низбет 
(Стремежът към общност: етика на реда и свободата), Гертруд Химелфарб 
(За свободата и либерализма: Мил срещу Мил), Юрген Хабермас (Сруктурни 
изменения на публичността), Джеймс Фишкин, Робърт Дал, Енциклопедия на 
политическата мисъл на Блекуел и редица други книги през 90-те години на 
миналия век, сборници с текстове на водещи автори в областта на доброто 
управление и антикорупция като Клитгард, Моро, Кауфман, Ламбсдорф, Леви и 
много други в рамките на по-късната инициатива Коалиция	2000) през първите 
години на 21 век. Цялата тази литература, заедно с предоставената литература 
в оригинал в различни области на науката (над 350 000 тома) по програма 
Сейбър на обща стойност над 20 милиона долара стана основополагаща за 
поколения политолози, социолози, философи и икономисти, лекари и други 
специалисти, образовани след 1990 г.

Центърът за изследване на демокрацията, сам резултат на ранно социално 
предприемачество, стана среда за създаване на нови граждански организа-
ции и по-късно за подкрепа на по-малки независими организации по места 
в България (чрез малки грантове от Коалиция	2000)	и в други страни. Чрез 
активния мониторинг на общественото мнение по различни теми и в част-
ност – корупцията, Центърът забеляза тревожна тенденция на увеличаващо 
се недоверие в организациите на гражданския сектор след влизането ни в 
Европейския съюз1 и концептуализира рисковете за гражданското общество 
чрез термина „завладяване на гражданското общество” (civil society capture) 
по подобие на „завладяване на държавата” (state capture). Центърът беше 
активен участник в преурегулиране на дейността на юридическите лица с 
нестопанска цел от Закона	за	лицата	и	семействата (който беше домининиран 
от остарелите представи за публично и частно и съответно за организациите 
на лицата и семейството) към Закона	за	юридическите	лица	с	нестопанска	цел 
(2000 г.) и изграждането на един от първите електронни регистри – Центра-

1 Център за изследване на демокрацията. Престъпление без наказание: противодействие на 
корупцията и организираната престъпност в България, София: 2009.

Увод
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лен регистър на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза 
към Министерство на правосъдието. За съжаление следващите правителства 
не продължиха реформата и на практика за дълго време ограничиха прозрач-
ността на неправителствения сектор заради неработещия централен регистър. 
Българските правителства се опитаха да завладеят гражданското общество, 
особено чрез фондовете на Европейския съюз2. Голяма част от получателите 
на първите европейски средства бяха именно политически контролирани не-
правителствени организации (ПНПО) (PONGO и GONGO), които бяха създа-
дени малко преди конкурса от близки до централната или местната власт или 
от самите властимащи – кметове, но в лично качество, а не ex	officio.

През 2010 г. Центърът публикува анализ на състоянието на гражданското 
общество – Развитие на гражданското общество в България: тенденции и 
рискове, и се застъпваше на различни обществено-политически форуми за 
необходимостта от реформа в регулацията и контрола на гражданските орга-
низации, така че да се възстанови доверието на гражданите в нестопанските 
организации от една страна и да се ограничат опитите на властимащите да 
превземат и контролират гражданския сектор, от друга.

Настоящото издание се опитва да анализира случващото се в третия сек-
тор в периода след 2010 г. като открои едновременно добрите практики в 
социалното предприемачество и рисковете, които намаляват шансовете за 
ефективно въздействие на неправителствените организации върху демокра-
тичността и благосъстоянието на България. Най-общо може да се каже, че 
формулираните през 2010 г. препоръки остават в сила, което означава, че 
средата за функциониране на гражданското общество не е подобрена. Нещо 
повече, Индексът за устойчивост на гражданското общество показва влоша-
ване в периода 2007 – 2011 г. и достига най-ниската стойност за последните 
10 години през 2011 г. (стойност на индекса 3,4). През 2012 и 2013 г. инде-
ксът е 3,3, съпоставим с 2010 г. и по-висок (т.е. по-лош) от всички години от 
2002 г. до 2009 г. включително3.

Наблюдават се разнообразни опити на различни кръгове от обществе-
но-политическия живот (политици, църковни деятели, олигарси, бизнесмени, 
организирана престъпност, специални служби) да използват юридическите 
лица с нестопанска цел като инструмент за доход и влияние върху общест-
веното мнение и размиване на образа на организациите на гражданското 
общество.

Донякъде „светлина в тунела” е приемането на Стратегията	за	подкрепа	
на	развитието	на	гражданските	организации в Република България за периода 
2012 – 2015 г. и на свързания с нея План	за	действие (2012 г.). Стратегията е 
резултат на широка коалиция на граждански организации с координираща 
роля на Българския център за нестопанско право. Същевременно една част 
от сектора (например Българската стопанска камара и Институтът за пазарна 

2 За повече информация виж Босев, Р. „Опааа...к Близки до властта неправителствени орга-
низации ще вземат 4.5 милиона лева по ОПАК”, В: Капитал, 25.07.2008, http://www.capital.
bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2008/07/25/530595_opaaak/ и свързаните с нея статии.

3 Български център за нестопанско право. Индекс за устойчивост на НПО 2013 – България. 
София: 2014, http://www.bcnl.org/uploadfiles/documents/bulgaria_new.pdf
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икономика) се противопостави на някои от предвидените институционални 
промени, в частност – създаването на специален Съвет с ресор гражданско 
общество).

***

Анализът е разработен от екип в състав Тодор Ялъмов (Глави 1, 2, 3 и обща 
редакция), д-р Любомир Кутин (Приложения 1 и 2) и Мария Дойчинова (При-
ложения 3 и 4) и различни негови версии са били обсъждани на кръгли маси 
във Варна, Русе и София и фейсбук страницата „За устойчиво гражданско 
общество”. Авторите изказват благодарност на колегите си д-р Мария Йорда-
нова и Галина Сапунджиева за предоставените ценни бележки и коментари 
по текста.









Гражданското	общество	в	България	 15

на авторитарни режими. Антиетатистките нагласи се забелязват сред пред-
приемачите и хората с висока мобилност, включително работили в чужбина 
средно и висококвалифицирана работа и младите високообразовани и гло-
бализирани хора.

От Аристотел и Цицерон, през Хобс, Лок, Хегел и Маркс до Хабермас4 и 
Арато мисленето на гражданското общество претърпява структурни метамор-
фози, чието влияние и проявление се наблюдава в съвременността в различ-
ните модели на регулация на гражданското поведение, ролята и взаимодейст-
вието на гражданите със семейството, пазара и държавата. Не само че липсва 
единна представа за гражданското общество, но и липсва единен подход във 
възприемането на различията в представите. До голяма степен това е след-
ствие на факта, че дори понятието за демокрация има същите проблеми на 
размитост и дори ценностно противопоставяне. Всъщност, инвариантното при 
всички тези различия е именно предпоставената връзка демокрация – граж-
данско общество, и в крайна сметка въпросът за представителството. Хората 
с негативни нагласи към гражданското общество и неговите организации, 
към възможността те да се финансират транснационално са и с негативни 
нагласи към демократичните общества в евро-атлантическото пространство. 
Дали това е защото не се чувстват представени нито в политическия процес, 
нито в обществения живот или защото чисто културно изпитват носталгия по 
стария ред, или има друга причина, е трудно да се отговори. Но е сигурно, 
че за да успеят да осигурят нормална среда за развитие на гражданското 
общество, неправителствените организации трябва консистентно да работят 
върху промяна на нагласите и формиране на позитивно обществено мнение 
спрямо гражданското общество и демокрацията, както и да ангажират по-
широк кръг хора в работата си.

Възможна типология на моделите на граждански общества е основана на 
комбинация на ролите на държавата, организациите с нестопанска цел (ОНЦ) 
и фирмите, както и на финансирането на ОНЦ и заетостта в тях, или, с други 
думи, на особеностите на демокрацията в тези страни. Осите, спрямо които е 
направена типологията, са разходите за социално благосъстояние от страна на 
държавата и заетостта в гражданския сектор (Фигура 3)5. Получените четири 
типа, в контекста на теорията на социалния произход на Мур (Moore 1966), са 
вградени в съществуващите семейно-културни, религиозни, политически и ико-
номически отношения в съответните страни и отговарят най-общо на либера-
лизма, етатизма, социалдемократизма и корпоративизма като идеологии.

Българският преход, първоначално доминиран от Вашингтонския консен-
сус, много бързо се превърна в поредица от еклектични експерименти на 
копиране на определени институции от различни страни, без да се поставят 
в историческия и теоретическия им контекст, което със сигурност намалява 
ефективността им. Липсват каквито и да е консистентни идеологии в стари-
те и новоформиращи се социалните страти, срещат се хаотични социални 

4 Хабермас, Юрген. Структурни изменения на публичността: Изследвания върху една кате-Хабермас, Юрген. Структурни изменения на публичността: Изследвания върху една кате-
гория на буржоазното общество. Прев. [от нем.] Стилиян Йотов. София: Център за изслед-
ване на демокрацията, Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1995.

5 По оста �� са публичните социални разходи спрямо БВП. По оста Х е заетостта в сектораПо оста �� са публичните социални разходи спрямо БВП. По оста Х е заетостта в сектора 
на гражданското общество спрямо общата заетост извън селското стопанство.
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Комбинацията между етатизъм и силен национализъм (протекционизъм) 
ограничава значително модернизирането на гражданската автономия до близ-
кия периметър на семейството, местната култура и милосърдието като препят-
ства овластяването на гражданите през „техни” институции „отдолу-нагоре”.

либералното гражданско общество се характеризира с относително ни-
ска ангажираност на държавата с разходи за социално благосъстояние и 
относително голям (както като заетост, така и като добавена стойност) и 
добре организиран граждански сектор. Типични представители на този модел 
са англосаксонските страни (САЩ, Великобритания, Ирландия, Австралия) и 
Израел. В либералния модел относителната тежест на частното финансира-
не (индивидуално и корпоративно) за третия сектор е най-голяма, а също и 
отвореността на държавата да възлага публични дейности на организации на 
гражданското общество. В Израел почти половината социални разходи на 
държавата минават през ОНЦ, в Ирландия са над една трета, в САЩ и Ве-
ликобритания – около 13-15 %, докато в страните със социалдемократически 
модел като Австрия и Финландия този дял е 4-5 %.

В страните с преобладаващ либерален модел, силно повлиян от Хобс и 
Лок (например през Декларацията на независимостта на САЩ), гражданите 
в много по-голяма степен (спрямо останалите модели) се сдружават и са-
моорганизират с цел постигането на общи нестопански граждански цели. 
Сравняването е както спрямо населението на страните, така и спрямо броя 
на съществуващите фирми в тях. Така например, в Германия има два пъти 
по-малко ОНЦ на човек от населението в сравнение с Великобритания и че-
тири пъти по-малко от Австралия. Освен това, моделът гражданско общество 
предопределя в каква сфера ще се насочи предприемаческата енергия на 
гражданите.

Либералната философия предполага, че правата на здравна грижа и обра-
зование не са естествени (до-правителствени), а граждански и затова държа-
вата следва да се ангажира минимално с осигуряването на тези права. ОНЦ 
се появяват като заместители на тази функция на държавата в сравнение с 
другите модели (предимно социалдемократически и етатистки) и затова в 
либералните страни облика на третия сектор се формира именно от органи-
зациите в сферата на образованието и здравеопазването.

Либералните страни доминират в благотворителността – била тя индиви-
дуална или организирана и институционализирана през ОНЦ. 77 % от аме-
риканците например са помогнали на хора, които не са им непосредствени 
роднини и приятели през 2012 г. (CAF, 2013). Страни като Ирландия, Канада, 
Великобритания, Австралия и Нова Зеландия са сред страните с най-развита 
система на благотворителност, както и Холандия (която попада в групата на 
корпоратиските страни, но все пак е по-близо до либералните отколкото до 
социалдемократическите страни). Влиянието на либерализма върху избора на 
модел на финансирането на нововъзникващото гражданско общество се виж-
да в Унгария например, където през 90-години се възприема опцията „1 %”, 
която дава възможност на унгарските граждани при деклариране на общия 
им доход да определят към коя ОНЦ в обществен интерес да отиде 1 % 
от платените данъци.
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социалдемократическият модел на гражданско общество се характе-
ризира с относително високи публични разходи за социално благосъстояние 
(22-32 % от БВП), относително по-малоброен граждански сектор, който при-
влича относително малко доброволци и наети, както и относително по-мал-
ко дарители и дарения от либералния модел. Повечето европейски страни 
попадат в този модел. Най-голям и типичен представител на тази група е 
Германия, защото тя е най-голямата страна в Европа и защото социалдемо-
крацията се ражда в нея. Доминират организациите, предоставящи социални 
услуги, които са делегирани от страна на държавата на принципите на субси-
дираността и самоуправлението. Около 40 % от заетите в третия сектор са 
заети да предоставят социални услуги. В страните от тази група развитието на 
гражданското общество е подчинено на развитието на социалната икономика 
(Gemeinwirtschaft). Германия е едва 22-а, Финландия – 33-а, Франция – 77-а 
по индивидуална благотворителност (CAF, 2013).

маркс защитава тезата, че свободният пазар не е ефективен инструмент 
за защита на потребностите на хората, разрушава непазарните общности, 
а буржоазната държава не защитава интересите на мнозинството от хората. 
Разликата между Лок и Маркс и последователите им най-ясно се вижда по 
отношение на разбиранията им за правата на собственост, което пък до-
вежда в днешни дни до качествено различна структура на собствеността в 
Англия и Германия например, но и по-общо между либералните икономики 
(силно разпръсната, индивидуална собственост) и социалдемократическите 
икономики (кооперативна собственост, силно влияние на профсъюзи и ра-
ботници върху контрола във фирмите дори без никакъв капитал). Марксовата 
теория на отчуждението обаче има по-силна обяснителна сила отколкото 
неговите икономически обяснителни схеми по отношение на потребностите 
на работещите и тяхното незадоволяване. До голяма степен реформите в 
образованието и включеността на гражданското общество в тях в много от 
щатите, контролирани от демократите в САЩ, са едва ли не предвидени от 
Маркс именно през солидарността и стремежа към общност на отчуждените. 
Капиталът участва активно в този процес, защото му е по-изгодно да има по-
малко отчуждени работници.

неомарксистите (Франкфуртската критическа школа) продължават да тър-
сят „третия” път между либералния капитализъм и социализма и оттам налагат 
в обществото разбирането за гражданското общество не просто като форма 
на самоорганизация на хората, различна от семейството, пазара и държавата, 
но и в известен смисъл като техен критически опонент и трансформатор. 
Един много интересен пример в това отношение е филантропизацията на 
обществата чрез приватизация, започната през 1961 г., когато Германия влага 
60 % от продажбата на концерна Фолксваген във Фондация „Фолксваген” с 
цел подкрепа на немската наука. Този модел се следва от Чехия, която фор-
мира 74 фондации с 1 % от приходите от приватизация през 90-те години 
на миналия век, целейки развитието на силен граждански сектор след краха 
на комунизма.

Юрген Хабермас дава може би най-софистицираното определение на 
гражданското общество като „мрежа от асоциации, които институционали-
зират дискурси, насочени към решаване на проблеми от най-общ характер 
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и интерес в рамките на организираните публични сфери” (Habermas 1996), 
което отговаря на разбирането на гражданското общество във всеки един 
от разглежданите модели. Голяма част от новите леви граждански движения 
и създадените след тях ОНЦ се насочват критично спрямо традиционното 
разбиране на същността и предназначението на трите сфери – семейството 
(напр. правата на хомосексуалистите), пазара (напр. антиглобалистки движе-
ния) и държавата (напр. желание за пряка намеса в икономиката като пазарен 
агент, а не като регулатор) и се опитват да пре-институционализират (reframe) 
взаимоотношенията между тях. Съществуват призиви (като в България) идва-
щи от ляво, които искат да ограничат участието на ОНЦ в икономиката като 
им забранят да участват в пазара на обществени поръчки или дори да им 
забранят инвестиции в търговски дружества.

етатизмът като доктрина е силно повлиян от учението за политиката на 
Аристотел, който смята, че общественото, вкл. политическото, е с по-висш 
приоритет от семейното, а то, от своя страна, от индивидуалното. етатист-
кият модел на гражданско общество се характеризира с ниски разходи на 
държавата за социално благосъстояние и ниска заетост в третия сектор. Счита 
се, че държавата и пазара са достатъчни за предоставяне на необходимите 
блага и услуги за гражданите. Гражданската активност е насочена към дей-
ности в сферата на културата и спорта, бизнес и професионални асоциации и 
съюзи. Макар и исторически Франция да изглежда най-близко до етатисткия 
модел и нейното място да е в тази група страни през 60-те и 80-те години на 
миналия век, тя се е придвижила към корпоратисткия модел през последния 
четвърт век.

В етатистката група влизат практически всички развиващи се страни, 
най-вече (формално) заради ниските разходи за социално благосъстояние 
и слабо развитите им граждански общества, но и заради (съдържателно) 
обществените очаквания за ролята на държавата и подчинената роля на 
индивида спрямо семейството, социума и държавата. Много по-често в 
етатистките страни хората си обясняват света с външни каузални атрибуции 
(напр. конспирации), за разлика от либералните например (в които индиви-
дуалните решения са определящи). Това намалява желанието на хората да 
променят света (вкл. чрез ОНЦ), защото не вярват, че могат да го направят. 
26 % от хората в България, които нямат желание да направят свое НПО 
(или 22 % от цялото население) не вярват, че ще променят или постигнат 
нещо (БЦНП 2013). В групата на етатистките страни, очаквано, попада и 
България (основно заради ниските разходи за социално благосъстояние и 
ниска заетост в третия сектор, но и заради широко разпространената външ-
на каузална атрибуция), макар и по редица показатели третия ни сектор 
да се доближава до либералния модел. В България съотношението брой 
ОНЦ/брой фирми е като във Великобритания, а броят ОНЦ на глава от 
населението е като в Ирландия.

Крайно проявление на българския етатизъм и проява на тенденциите за 
завладяване на гражданското общество е предвидената възможност в Правил-
ника	за	прилагане	на	Закона	за	Държавна	агенция	“Национална	сигурност” (ДАНС) 
да институционализира свои „юридически лица с нестопанска цел” под при-
критие, а не само да има свои агенти под прикритие сред учредители, 
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управители или служители на такива организации6. Правителството на Пла-
мен Орешарски (приело тази възможност през месец декември 2013 г.) в 
най-голяма степен символизира желанието на етатистки настроените хора, 
политици и олигарси да подкопаят доверието на населението в гражданско-
то общество, да го контролират и където е възможно – да го подменят със 
свои ПНПО – политически и правителствено контролирани квази-граждански 
организации (ПНПО на български идеално комбинира английските PONGO – 
politically owned NGOs и GONGO – government owned NGOs).

Последният от четирите типа гражданско общество е корпоратисткият 
модел. Той произхожда от средновековните съсловни общества и гилдиите и 
представя социална структура на представителство (и медиация на евентуал-
ните конфликти) на професионалните интереси (вътре в отделните гилдии и 
между различни гилдии). Елементи на корпоратисткия модел се наблюдават 
във всички страни от другите модели, дори и по времето на социалистиче-
ския режим (професионални съюзи), но както дела на този тип ОНЦ, така 
и ролята им са относително по-малки и слаби. Този модел е основна обяс-
нителна схема на работата на международните (глобални) неправителствени 
организации и на междуправителствените организации с нестопанска цел. В 
страните от корпоратисткия модел са налице относително високи разходи за 
социално благосъстояние и голям, добре организиран, ефективен и конку-
рентен трети сектор. В тях се дава предимство на колективната автономия 
пред индивидуалната (в контраст на либералния модел) и много по-ниска 
включеност на държавата (в сравнение със социалдемократическия модел) в 
реализацията на дейностите. Хегел и Дюркем са двамата най-влиятелни ми-
слители на корпоратизма като устойчива форма на изграждане на гражданско 
общество с основна характеристика функционално представителство.

Типичен пример за страна в Европейския съюз с гражданско общество от 
корпоратисткия модел е Нидерландия. Той е силно повлиян от калвинизма 
като религиозно учение и пиларизацията или вертикалното разслояване на 
обществото, случвало се с векове в Нидерландия и в Белгия, където всеки 
стълб си развива свои институции, включително за предоставяне на социални 
услуги, спортни клубове и практически всякакви организации с нестопанска 
цел. Държавата, чрез принципа на субсидиарността, ограничава ролята си в 
много от сферите на дейност на организациите с нестопанска цел само до 
финансирането на тези дейности. Доминиращите типове дейности (по заетост 
и оборот) на ОНЦ в Нидерландия са социалните услуги и в частност здраве-
опазване. Почти една пета от работещото население е заето в третия сектор 
и почти всеки гражданин в даден момент от живота си е работил или е бил 
доброволец в организация с нестопанска цел.

Описаният концептуален модел е полезен не толкова в статика, колкото в 
динамика – в проследяването на траекториите на страните, както и в срав-
нителен план. Франция например се придвижва от етатисткия през социалде-
мократическия към корпоратисткия модел, докато Израел се ориентира към 
либералния (във вътрешен план), но остава силно етатистки-консервативен в 

6 „ДАНС ще може да си прави неправителствени организации”, В: Mediapool, 14.12.2013, http://
www.mediapool.bg/dans-shte-mozhe-da-si-pravi-nepravitelstveni-organizatsii-news214684.html
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международен план. Основен недостатък на модела е липсата на размерност, 
която показва степента на отвореност (спрямо външно финансиране) на ре-
гулацията на дейността на гражданското общество и неговата международна 
интегрираност. Много от етатистките страни – като Русия, Беларус и Етиопия – 
налагат разнообразни забрани или бариери върху финансирането на местни 
ОНЦ от чуждестранни източници. Турция, например, въпреки либерализацията 
на регулацията на ОНЦ от 2004 г., все още изисква информиране преди по-
лучаване и използване на чуждо финансиране (преди реформата се изискваше 
одобрение). Израел беше на крачка от налагането на подобни ограничения 
през 2011 г., но накрая ОНЦ, получаващи финансиране от чужбина, бяха за-
дължени само да подават тримесечни отчети. Египетски съд осъди през 2013 г. 
43 души, представители на НПО, работещи в и с Египет и постанови закриване 
на офисите и конфискация на имуществото на американските неправителстве-
ни организации, за които са работили повечето от подсъдимите – за базира-
ния в САЩ Национален демократически институт, Международния център за 
журналисти във Франция, „Фрийдъм хаус” и германската фондация „Конрад 
Аденауер”7. В същото време, гражданските сектори на цяла Източна Европа се 
развиха през последния четвърт век изцяло с външно финансиране. България 
и Естония, например, имат траектория на бавно придвижване към либералния 
модел, докато Словения и Чехия вървят към социалдемократическия модел. 
Полша пък най-бързо измежду последните 13 страни – членки на Европейския 
съюз, се отваря към другите граждански общества от гледна точка на до-
нор – както като предоставящ държавно финансиране, така и доброволчество 
в други страни. Полша има активна роля в Украйна и Молдова по разбираеми 
исторически причини, но и в Палестина, Азербайджан и Афганистан8.

Гражданското общество би могло да бъде дисфункционално по много раз-
лични начини, но най-общо пространството му се стеснява или от прекомер-
но навлизане на държавата (централна и местна власт или водещите религиоз-
ни деноминации), или от бизнеса (най-често монополи или олигополи, силови 
предприемачи в черната икономика), както и от криза на представителността 
вътре в самото гражданско общество (доминиране на дисфункционални пар-
тии или неработещи професионални съюзи и бизнес организации). Независи-
мо от това дали са налице правно-институционалните рамки за функционира-
не на гражданското общество, винаги съществуват рискове за завладяването 
и подчиняването му на някакви тесни частни интереси и затова то трябва 
да поддържа и развива рефлексите си за самонаблюдение и саморегулация, 
да бъде „страж” (watchdog) не само на държавата и бизнеса, но и на самото 
себе си. Почти аналогично на доброто корпоративно управление (corporate 
governance), което се налага от бизнеса и държавата върху фирмите, които 
търгуват на борсата, е необходимо добро управление (good governance) и в 
гражданския сектор, защото само то гарантира ред.

В понятията на Хабермас завладяването на гражданското общество може 
да се дефинира като организационно-мрежово продължение на механизми-

7 „Египет осъди 43-ма души от НПО за незаконна дейност”, В: Vesti.bg, 04.06.2013, http://
www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5822571

8 Повече информация за Официалната помощ за развитие на Полша може да се намери на 
адрес: http://www.polishaid.gov.pl
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те за контрол и решаване на проблеми в интерес на доминиращите вла-
стови сфери (държавни, политически или бизнес) и техните движещи актьори, 
за сметка на потискане и ограничаване на автономната гражданска иници-
атива. От гледна точка на типологичната решетка на Саломон и Анхайер, а и 
емпирично, най-високите рискове за завладяване на гражданското общество 
са при етатисткия модел. Разбира се, при всеки модел съществуват различни 
рискове за завладяване или ерозиране на институционалната ефективност на 
гражданското общество, но те могат да се минимизират с механизми на добро 
управление и подпомагането на вътрешното обновление в третия сектор.

Гражданското общество през призмата на предприемачеството

Предприемачеството, разбирано като структуриран процес на поемане на 
риск за рекомбиниране на съществуващи ресурси по нов начин и предла-
гането им или размяната им по нов начин (по Шумпетер и Дръкър) може 
да се реализира по множество различни начини. Обикновено дискурсът на 
предприемачеството обхваща идея (продукт и ценност), инвестиция (вложения 
и сдружения), организация (юридическа форма и координация) и възвръща-
емост (полезност и удовлетворение). Най-често става дума за стандартно па-
зарно предприемачество, където възвръщаемостта (от инвестициите и риска) е 
парична и относима спрямо правата на собственост в капиталовото дружество. 
Все повече предприемачи обаче избират един по-различен път да реализират 
волята си за творчество (по Шумпетер). Сдружаването (и произхождащите от 
това права) става на гражданска (личностна, индивидуална), а не на капи-
талова основа. Целите и ценностите са социални (общностни), а не толкова 
монетарни. Възвръщаемостта е в удовлетвореността (от постигнатото) и чрез 
компенсацията на личния труд, а не толкова в рентата за риска (класическата 
пазарна награда). Създаването на нови ОНЦ не е завършек на бизнес-кариера-
та и проява на благотворителност или завещание (характерно за XIX и XX век), 
а проявление на предприемачеството (в XXI век). Влизането в третия сектор е 
едновременно алтернатива на класическия бизнес и на влизането в политиката 
(с цел социална промяна), а успехът и въздействието – по-големи. Предприема-
чеството, изразено в създаването на нови или присъединяването към същест-
вуващи ОНЦ, и съществената им трансформация, може да бъде съпътствано и 
с друго, класическо предприемачество (в частния сектор) или пък с нормална 
наетост в частния или публичния сектор (пълна или частична).

Около една четвърт от хората в България, които не участват до този мо-
мент в неправителствени организации, изразяват готовност да се присъединят 
(4 % категорично и 23 % по-скоро да) към съществуваща такава (БЦНП 
2013). Една част от тези хора и други, които вече работят като доброволци 
или срещу заплащане в НПО или около 16 % от цялото население (3 % 
категорично и 13 % по-скоро да), биха създали сами или с приятели и съ-
мишленици неправителствена организация. Готовност за подобна предпри-
емаческа активност изразяват хора, които вече са членове на НПО (64 %) и 
хора с положителни нагласи към НПО (удовлетворени от контактите си с тях, 
готови да се обърнат към тях за съдействие за решаване на проблем) и хора 
с антиетатистки нагласи (по данни от БЦНП, 2013).
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Фондация „Уикимедия” и основният є проект Уикипедия9 надживяха биз-
неса, от който тръгнаха (Бомис и Нупедия) и в момента Фондацията е сред 
най-влиятелните ОНЦ в света, основно заради хоризонталния модел на ен-
циклопедията и превръщането є в легитимна референция за милиони хора. 
Джими Уелс стартира Уикипедия на 35 г., а Фондацията – на 37 г. Бил Драй-
тън, сериен социален предприемач основава Ашока10 едва 20-годишен, когато 
вече има зад гърба си няколко граждански инициативи като ученик. Ашока 
има за цел да подпомага новите социални предприемачи и има значително 
въздействие в подпомагането на създаването, налагането и разпространението 
на социалните иновации в почти всички страни по света.

България не прави изключение от световния тренд на появата на социални 
предприемачи и нови ОНЦ, които променят света, в който живеем. Граж-
данското предприемачество почти по дефиниция е младо. Първата вълна на 
граждански организации (1990 – 1994 г.) в България беше започната от млади 
научни работници между 35 и 40 г. Те виждаха в организациите с нестопан-
ска цел или тогава по-често наричани неправителствени организации (НПО) 
ефективен инструмент за модернизация и демократизация на обществено-
политическия живот в страната и начин да продължат изследователската си 
дейност в условията на началото на прехода. Въпреки че „отвътре” развитието 
на гражданското общество в Източна Европа се привиждаше като „внос” на 
либерализъм и демокрация, някои от най-големите изследователи на граждан-
ското общество в световен план (Arato and Cohen 1992 и Arato 1999) твърдя-
ха, че опитът на страните в преход в изграждане на граждански общества 
(започнал още преди падането на Берлинската стена) може да бъде използван 
не само в други преходи от тоталитарно към демократично общество, но и 
да се реформират западните граждански общества, на които те критично 
намираха дефекти. Този потенциал все още не е реализиран, a за мнозина 
изглежда и като научна фантастика. В някои ниши обаче този реекспорт на 
„ноу-хау” вече се случва. Центърът за изследване на демокрацията е утвърден 
европейски център в областта на криминологичните изследвания, мониторинга 
на корупцията, организираната престъпност и скритата икономика, правовата 
държава и правата на човека и експертизата му се ползва от Европейската 
комисия, а експерти от различни неправителствени организации в България са 
съветници или изпълняват проекти в развиващите се страни.

През последните години също се появяват много ОНЦ, основани и упра-
влявани от млади хора, като средната възраст намалява значително. Бордът 
на „Заедно в час”11, една от най-големите ОНЦ по заетост през 2013 г. в Бъл-
гария (топ 15) и с национално въздействие по отношение на образованието, 
към момента на основаването є през 2010 г. е със средна възраст 32 години. 
Изпълнителният є директор е стартирала първата си фондация „Стъпки за 
България” на 22 г., а изпълнителен директор на „Заедно в час” става на 25 г. 
Много други социални предприемачи първо влизат в третия сектор и след 
известно време, продължавайки като серийни предприемачи, стартират и 
класически бизнес – излизайки или оставайки в сектора. Такива примери са 

9 http://www.wikipedia.org
10 http://www.ashoka.org
11 http://zaednovchas.bg



24 Гражданското	предприемачество:	израз	на	свободната	воля...

някои от стартиралите (членове на първите управителни съвети) на Фондация 
„Заедно – общуване за подкрепа и развитие” (работеща в сферата на обра-
зованието) и Фондация „Изиарт” (изкуство и образование) през последните 
години и разнообразното институционално и лично предприемачество на ос-
нователите и работилите през последният четвърт век в Отворено общество, 
Центъра за изследване на демокрацията, Фондация „Приложни изследвания 
и комуникации”, Фондация „Аксес – София”, Института за пазарна икономи-
ка, Центъра за икономическо развитие и др.

Разнообразни причини карат предприемачески настроени хора да основат 
организация с нестопанска цел пред класическа фирма за печалба. Глейзър и 
Шлайфер (Glaeser and Shleifer 2001) демонстрират, че предприемачите, дори 
и в отсъствие на специални данъчни облекчения, имат рационална причина 
да изберат тази форма на осъществяване на тяхната воля за творчество 
и иновации. Най-важната причина е, че очакваното качество при ОНЦ е 
по-високо в сравнение с пазара за печалба. Този теоретичен извод нами-
ра практическо приложение в множество ниши в света (Уикипедия срещу 
Нупедия, най-голямата верига магазини за домашно обзавеждане – ИКЕА 
е собственост на фондация) и България (в сферата на социологически и 
маркетингови проучвания, стартирането на частните радиа и дори интернет 
доставчик от ОНЦ). Разбира се, често мотивацията на много стартиращи 
социални предприемачи е обвързана и с възможност за привличане на гран-
тово финансиране, което макар и доста конкурентно, се оказва с по-леки 
ограничителни условия за развитие, в сравнение с рисковото финансиране 
от частни фондове и бизнес ангели.

Глейзър и Шлайфер виждат високите транзакционни разходи на промяна 
на съществуваща пазарна структура „отвътре” като мотивация за намеса „от-
вън”. Тази намеса отговаря на конкретна незадоволена потребност по трети 
път, различен от пазара и държавните механизми. Те определят четири кри-
терия, които повишават вероятността за появата на ОНЦ:

• когато има голяма вероятност за изземване на потребителския излишък с 
ценова и неценова дискриминация;

• когато дейността има нужда от субсидия или от разделяне на ползващия 
продукта от плащащия го;

• когато цената на промяна на взаимоотношенията със съществуващите 
фирми е твърде висока;

• когато алтруизма или общественото благо са по-важни за предприемачите 
от бързата печалба.

Тези четири критерия по същество дефинират условия, при които ОНЦ са 
по-ефективна институционализация на отношенията на размяна в сравнение 
с фирмите (в смисъла на теория на фирмата на Коуз).

Глейзър и Шлайфер обаче пропускат един важен случай в изброените 
критерии – съществуващите политически институции на демократично пред-
ставителство могат да са също толкова неефективни в представителството 
на определени интереси – от такива като разнообразни човешки права през 
социални и граждански до бизнес. Причината за поява на ОНЦ в този случай 
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е, че те са по-ефективна институционализация на политическото пред-
ставителство (на идеи и интереси), особено в страни с двупартиен модел 
на политическа система. Типичен пример в това отношение са автентичните 
зелени неправителствени организации, тъй като политическия истаблишмънт 
не представлява зелените идеи (защото те обикновено нямат сериозен индус-
триален представител).

Много български ОНЦ като Фондация „Движение на българските майки”, 
Сдружение „Настоящи и бъдещи майки”, Сдружение „Родилница” и др. се 
институционализират едва след няколко години неформална дейност, онлайн 
дискусии, организиране на семинари, публични акции и информационни 
кампании, извършвани изцяло на доброволчески и благотворителен прин-
цип. Основната движеща сила при създаването на подобни организации е 
именно функцията на представителност (на вече сформирани общности от 
големи групи хора) и легитимиране на колективните решения, но така също 
и функциите координация и финансиране. Тук биха попаднали и всички 
браншови или регионални бизнес организации, както и организации като 
Блулинк, които са мета-граждански организации, обединяващи екологични 
организации с цел по-адекватно представителство12. Едва по-късно идват 
предоставянето на услуги (към хора, бизнеси, други ОНЦ и държавни ин-
ституции), размени (по Коуз) от класическия модел на Глейзър и Шлайфер 
и координация (една от най-ефективните организации в това отношение е 
Националната мрежа за децата).

Липсват адекватни измерители на представителността обаче, различни от 
количествените (дял представени лица от съответната група) и традицията 
е по-скоро за негативен опит на представителство на различни нива (голям 
вход в градовете, квартала или махала, родители на деца в училище, сту-
денти в университети и др.). Ex-officio участието в бордовете на ОНЦ и т.н. 
все още не е утвърдено13. Институционализирането на изискването за пред-
ставителност на ОНЦ (държавата ще се съветва единствено с организации, 
отговарящи на тези изисквания) в момента е контрапродуктивно и обслужва 
единствено крайно левия етатизъм. То би могло да бъде заменено с изисква-
нето за легитимност и адекватна прозрачност.

Разбира се, както и в бизнеса, и в публичната администрация, така и 
в третия сектор винаги има една специфична прослойка предприемачи, 
които се опитват да създават и завладяват монополна рента (rent-seekers), 
без да създават допълнително и дори понякога намалявайки общественото 
благосъстояние. Процесите на завладяването на гражданското обществото 
са подробно описани в публикацията „Гражданското общество в България: 
тенденции и рискове” (Ценков и др., 2010, стр. 34-39). Става дума за ква-
зи-гражданско предприемачество, най-често пряк резултат от завладяването 
на държавата (state capture). Основните „предприемачи”, които наложиха 
патронажно-клиентелисткото завладяване на обществени ресурси (основ-
но идващи от структурните и кохезионните фондове на Европейския съюз 

12 Повече за споменатите ОНЦ може да се прочете в Ценков и др. (2010).
13 Единици са кметовете, които участват в управителни съвети на ОНЦ като представители 

на съответната община (записано по този начин), а не като физически лица.
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в периода 2005 – 2009 г. и предназначени за развитието на гражданското 
общество и публично-частни партньорства) бяха политици и чиновници от 
високите етажи на властта (министри, кметове, председатели на изпълни-
телни и държавни агенции, техни заместници и в някои случаи директори 
на дирекции, членове на политическите кабинети или семействата им).

В известен смисъл този тип предприемачество също е отговор на инсти-
туционалната неефективност (както в България, така и на ниво Европейски 
съюз), на липсващите гаранции за добро управление и липса на конфликти 
на интереси в разпределянето на европейските ресурси за развитието на 
гражданското общество. Политиците и администрацията видяха в организа-
циите с нестопанска цел инструмент за правомерен допълнителен доход, 
заместване на забраненото им участие в управление на фирми и собственост 
в дружества с ограничена отговорност, уреждане на политически и лични 
приятелски кръгове и защитен изход от властта.

Тези рентиерски практики са очевидно неприемливи от всичките четири 
идеологически перспективи (либералната, социалдемократическата, корпора-
тивистката и етатистката), но все още няма устойчиви механизми на ограни-
чаване и противодействие на вредното им въздействие върху гражданското 
общество. Макар и самата идея за гражданско общество по същество да е 
либерална и продукт на разделянето на църквата от държавата, на индиви-
да от семейството и рода, на контрола от собствеността, през последното 
десетилетие се появиха достатъчно звучни представители на етатистката док-
трина, обединени в ОНЦ и обвиняващи водещите граждански организации 
в преходните икономики, че имат ниска демократична представителност и че 
подменят автентичната солидарност с войнстващ либерализъм.

Организациите с нестопанска цел по света, а и у нас, вече променят възпри-
емането на пазарните механизми не просто като на обект на корекция, а и като 
инструменти за осъществяване на социалната промяна14. От аутсайдери (спря-
мо властта, корпоративния свят или социалните елити), фокусирани върху разкри-
ването и осветляването на проблеми и осъществяването на натиск за решаването 
им, ОНЦ стават част от елитите, интегрират се в системата (както пазарната, така 
и на държавното управление) и се фокусират върху промяната и изграждането на 
нови пазарни и социално управленски механизми. ОНЦ са не просто проявление 
на предприемачеството, но и се опитват да реализират обикновени социални 
иновации през нови пазарни инструменти (например система за микрокредити-
ране и масово финансиране – crowdfunding) или позабравени организационни 
форми като кооперативите (наблюдаваме разцвет на родителските кооперативи). 
В началото на 21 век в САЩ бурно развитие получава т.нар. рискова филантро-
пия, която представлява рисково финансиране на граждански инициативи, които 
не биха имали шанс да получат стандартно грантово финансиране.

Най-важният капитал, който традиционно имат организациите с нестопан-
ска цел е репутацията им и общественото очакване, че те са изразители на 
гражданския интерес. Все повече третият сектор намира начин да направи 
репутацията търгуема и да се вгради в пазарите като независим рефер. В този 

14 21 Century NGO In the Market for Change, SustainAbility, 2003.



Гражданското	общество	в	България	 27

смисъл, финансирането за третия сектор от страна на фирмите се превръща 
от „изкупване на грехове”15 в „инвестиция в стратегически партньорства”. Все 
по-често дори не става дума за финансиране, а договорно партньорство, ко-
ето има характер на стопанска дейност (плащане за услуга)16. ОНЦ вече не 
просто организират и провеждат антибизнес кампании или правят анализи на 
конкретни пазари (типично за XX век), но се ангажират с предоставянето на 
съвети и стават репутационни гаранти за бизнеси и пазари, а в бъдеще се 
очаква да предизвикват и оформят съществени промени в институционалното 
устройство на капитализма.

Тази нова роля и власт на третия сектор поставя обаче и редица въпроси, 
свързани с необходимостта от осигуряване на добро управление в него на 
много по-високи стандарти17 от стандартите в сферата на корпоративното 
или държавно управление. Глейзър представя модел (Glaeser 2002), при който 
противопоставя моделите на управление (governance) на ОНЦ спрямо класи-
ческите фирми и чрез който демонстрира рисковете от „вътрешно завладя-
ване” на ОНЦ от работещите в тях в противовес на финансиращите и об-
ществения интерес. В този смисъл част от ОНЦ се превръщат в инструмент 
за доход на заетите в тях, а не толкова в инструмент за постигане на соци-
ална промяна. Когато и донорите биват завладени отвътре от бюрократите 
без да имат обективно измерими цели за развитие, а средствата – обект на 
преразпределение са на данъкоплатците се постига единствено скъпо пла-
тено паразитиране върху надеждата за справедливо гражданско общество. 
Примерите от съседна Гърция са достатъчно красноречиво доказателство за 
реалния риск дори за стара страна – членка на ЕС. В Гърция финансира-
нето на гражданското общество е почти изцяло зависимо от държавно или 
европейско финансиране със силен държавен контрол и в резултат е много 
по-вероятна стихийна анархистична проява на сдружаване на граждани, от-
колкото конкурентно институционализиране и представителство на автономна 
гражданска инициатива в противовес на дискурса, споделян от държавата 
или политическите партии. След като Самарас нареди в края на 2012 г. пъл-
ни финансови ревизии във всички неправителствени организации, получили 
държавно финансиране, се стигна до редица арести с обвинения в пране на 
пари (Кръгът на Патмос)18.

Ако липсва система за добро управление (good governance) нововъзниква-
щите коалиции между корумпирани политици, цели „завладяни” партии или 
партии на олигарси, предприемачи с лоша репутация и псевдо-изследователи 

15 По аналогия с индулгенциите на греховете на конкретни хора, получавани от църквата. 
До голяма степен реакцията на Сименс след големия корупционен скандал да финансира 
проекти на неправителствени организации по света беше мотивиран именно от необходи-
мостта да „изкупят определени грехове”.

16 Донякъде тази трансформация се обяснява и от счетоводно-данъчни съображения, особено в 
България, където фирмите предпочитат да не сключват договори за дарение, а за реклама.

17 Особено свързани с въпроси, които могат да се възприемат като лобиране в полза на инте-
ресите на определена компания или цял сектор, във вреда на някакъв обществен интерес 
(например доколко защитата на либерален режим на тютюнопушене от либертариански 
позиции не е мотивирана от скрито финансиране идващо от тютюневите производители).

18 Повече информация по този случай може да бъде намерена тук: http://www.grreporter.
info/en/14_people_arrested_misappropriation_funds_nongovernmental_organization/8470
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биха унищожили крехкото доверие в гражданското общество с анти-ОНЦ 
кампании (с каквито изобилстваше българското публично пространство през 
последните години). В допълнение, за съжаление, често се случва да се форми-
рат глутници, а не общности (по Евгений Дайнов)19, а обществото ни да не е 
изработило механизми за самосъхранение, различни от естествения подбор.

Макар и да е трудно да се отделят по формално-обективирани критерии 
гражданските организации, които са автентично проявление на Шумпетеро-
вата свободна воля за творчество (а не просто отговор на конкретна въз-
можност за финансиране на проектни дейности), които иновират в действие 
и създават добавена стойност (както монетарно за икономиката, така и не-
монетарно за обществото), които са „включващи институции” или работят за 
трансформирането на „изключващите” във „включващи” институции (Acemoglu 
and Robinson 2012), които служат като социални инкубатори за възникването 
и развитието на други подобни, все пак се формира един консенсус око-
ло конкретни примери и мрежи като „Форум Заедно”20, „Детски панаир”21, 
TimeHeroes22, Асоциация „Родители”23, Национална мрежа на децата24, разно-
образни женски (напр. развили се около bg-mamma25, Ла Лече Лига26 и т.н.), 
зелени (в мрежата Блулинк), пациентски организации (напр. Национален али-
анс на хора с редки болести27) и организации на професионалисти (например 
групата дизайнери и архитекти около Фондация „За едно”, Фондация „София 
за култура и изкуства”, както и сдружение „Трансформатори”, Сдружение 
„Детска архитектурна работилница” и др.).

организацията на този тип предприемачество като цяло е мрежова, а 
възвръщаемостта – споделена (и поради това, че е нематериална – на прак-
тика всеки получава „цялото”, а не се налага да се дели съобразно контрол-
ни права, принос или друг принцип на справедливостта). Механизмите за 
управление на организационни мрежи от бизнеса или партньорството между 
бизнеса и организации с нестопанска цел (Бънкова 2011) са приложими и 
при управлението на социалното предприемачество през мрежи от НПО-та. 
Марките, които се налагат са различни от тези на водещите организации и 
в голяма степен имат фестивален характер (масовост, празничност, кратък 
период, наличие на различни „звезди”). Един от най-важните ресурси са 
доверието и нагласите (на всички актьори), а не толкова професионализма 
(специалистите работещи в ОНЦ) или финансирането (конкурентно). Като 
правило всички организации и примери от по-горе разчитат на широка мре-
жа от доброволци – както студенти, така и професионалисти, дейността им 

19 Дайнов, Е. „Формират се глутници, а не общности”, OffNews, 25.03.2012, https://nauka.
offnews.bg/news/Nashite-avtori_2490/Formirat-se-glutnitci-a-ne-obshtnosti_37305.html

20 http://gorichka.bg/deynost/forumi/zaedno/
21 http://www.easyartbg.com/index.php/panair
22 https://timeheroes.org/
23 http://www.roditeli.org/
24 http://www.nmd.bg
25 Повече в Ценков и др. (2010) Гражданското общество в България: тенденции и рискове, 

стр. 67-70.
26 http://lllbg.org/
27 http://rare-bg.com/
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социални предприемачи до степен, че самите те могат да се разглеждат като 
такива без реално да попадат в горните четири групи. свободната воля за 
творчество се самоорганизира в подобни социални граждански инициативи 
и като противовес на разпространената воля за деструкция и депресия в 
обществото, на тоталния негативизъм, примесен с тотална външна каузалност 
(„нищо не зависи от мен”, „няма оправия”, „ние сме най-зле”). Тези социални 
дейности биха могли да се разглеждат и като своеобразна колективна само-
терапия и „модернен път” на едно сравнително „нерелигиозно” поколение да 
„прави добро”. Благотворителността става все по-изобретателна и по-млада. В 
съседен Пирот (Сърбия) абитуриентите от випуск 2013 г. подариха спестените 
пари от скъпи дрехи за бала си на крайно нуждаещи се ученици и възрастни 
хора, а техният пример беше последван от абитуриенти в София. Традици-
онно част от парите от коледните и великденските базари в училищата и 
детските градини се даряват на съученик в нужда (за операция, лечение) или 
пък децата от предучилищните групи в детски градини в близост до домове 
за стари хора изработват подаръци и пеят песнички, за да ги зарадват. Част 
от лидерите на микрообщности призовават все по-често за конкретно дари-
телство вместо подарък за рожден ден.

волята за деструкция беше най-видима в завладените медии от местни 
олигарси и политици, които организираха мащабна кампания срещу граж-
данското общество и организациите, които са получавали американско или 
европейско финансиране. Най-често тези атаки целят да внушат на хората, 
че „соросоидите” – граждански активисти, които в един или друг момент от 
живота си са работили за организации или проекти, финансирани от Фонда-
ция „Отворено общество”, са били финансирани конкретно от американски 
и европейски фондации, за да организират протестите #ДАНСwithme и да 
свалят правителството. Посланията разчитаха на презумпцията, че българинът 
е националист (ето защо партия „Атака” се включи много силно в хорео-
графията), вярва в конспиративни теории и най-общо е суеверен (с външна 
каузална атрибуция) и не вярва в искреността на ближния (още по време-
то на социализма лицемерието беше основна културна черта в публичната 
сфера). Едни от най-гласовитите разпространители на конспирацията за т.нар. 
соросоиди бяха политици от и журналисти, свързани с БСП, макар че техният 
най-близък политически институт (Институт за социална интеграция), ръково-
ден от дългогодишния председател на партията Сергей Станишев е създаден 
с грант от Фондация „Отворено общество” и дълги години Фондацията е 
финансирала Института, в чието ръководство са били освен Сергей Станишев 
и видни леви интелектуалци като Юрий Асланов, Живко Георгиев и Михаил 
Мирчев. Председателят на управителния съвет е била 7 години служител на 
„Отворено общество”, а подготовката на управленската програма на БСП за 
мандата 2005 – 2009 г. беше финансирана от Институт „Отворено общество” 
през Института за икономика и международни отношения, близък до тога-
вашния коалиционен партньор на БСП – ПП Социалдемократи.

Подобно на кметове и бизнеси от градове със силна екологична граждан-
ска опозиция, които се опитаха да подменят автентичните си критици с ус-
лужливи псевдо-екологични организации като Асоциация „Българско Черномо-
рие”, Сдружение „Природата за хората и регионите”, „Зелени патрули” и „Ко-
алиция за устойчиво развитие” (работещи в инфарктни области като Банско 
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и Иракли)35, и централната власт се опита да направи същото с Гражданско 
движение на протестиращите „Освобождение”, Федерация на свободните 
граждани, Асоциация на търговците на храни, Национален форум „Обеди-
нение”, Национално сдружение „Свобода”, Граждански форум „Промяна” 
и други, често срещащи се с премиера, докато утвърдените граждански 
организации го бойкотираха. Голяма част от тези сдружения обаче са пряко 
свързани с политически партии (участие в ръководството на маргинални, но 
въпреки това – партии, участвали в местни и национални избори), а някои от 
тях – и с повече от една партия (включително крайно леви и националисти-
чески), с фалирали бизнеси (или поне със запорирано имущество), други – с 
едно и също или свързани лица в управителните си съвети, трети – свързани 
със знакови фигури от престъпния свят.

Като правило въвеждането на социални иновации в България е класиче-
ски трансфер на технологии (обикновено от Запад), съпътстван от съответна 
адаптация, мода и критицизъм. В единични случаи може да се говори и за 
обратния процес по износ на социални иновации и за някакво регионално и 
по-широко международно влияние (например моделът „Хлебна къща”, с пре-
тенция за световно разпространение; „Училище за роботи” – в някои страни 
от бившия СССР, „Детски панаир” – в страни от Африка). „Дестинация номер 
едно”36 е една визия на Георги Камов за България като център на (световни 
или поне европейски) социални иновации през 2035 г., която дава много 
практически идеи какво и как можем да направим за да „бъдем промяната, 
която искаме да виждаме в света” (по Махатма Ганди). Тази визия би могла 
да (започне да) се реализира изпълнявайки ангажиментите си към Европей-
ския съюз да предоставим 0,33 % от БВП през 2015 г. за официална помощ 
за развитие, а в дългосрочен план да достигнем съвременната цел от 0,7 % 
(с хоризонт преди 2035 г.).

За огромно съжаление не само в България, но и в старите страни – членки 
на ЕС, демокрацията не може да се предпоставя като даденост, тя трябва 
да бъде отвоювана постоянно от завладяващите я политици, олигарси и биз-
несмени. България е заедно с Унгария и Румъния в групата на изоставащите 
в демократизирането. Сериозно е разклатено доверието на населението, за-
силва се разочарованието от демокрацията и неувереността, че хората могат 
сами да контролират живота си. Важна негативна роля в това отношение 
играят медиите, които затвърждават негативно-пасивните нагласи, носталгията 
по отминалото време и ерозират доверието в гражданския активизъм и спо-
собността за самоорганизация с некомерсиална цел.

35 „Обществен съвет към МОСВ стана тепих за борба срещу природозащитниците”, В: OffNews, 
17.09.2013, http://offnews.bg/index.php/243925/obshtestven-savet-kam-mosv-stana-tepih-za-borba-
sreshtu-prirodozashtitnitsite

36 http://nextdoor.bg/destinationbg.pdf



2. орГанизациите с нестопанска цел в бълГария: 
динамика на основни количествени измерители 
на деЙността

Нестопанските организации се утвърдиха като системен участник в об-
ществено-икономическите отношения в България. Гражданското участие в 
обществено-политическия живот се институционализира чрез Закона	 за	пря-
кото	участие	на	гражданите	в	държавната	власт	и	местното	самоуправление37 
и непряко – чрез участието им в различни консултативни, експертни и ко-
ординационни съвети на национално, секторно, регионално и местно ниво, 
регулирано чрез закони (Закона	за	администрацията и други специални закони), 
постановления и решения на Министерския съвет, заповеди на министри, 
устройствени правилници и т.н. Този тип участия като правило не удовлетво-
ряват нарастващите очаквания както на гражданите, така и на гражданските 
организации за ефективно представителство, функциониране и въздействие 
от работата на консултативните съвети. Констатираните дефекти в дейността 
им (Industry Watch 2008) остават в сила и днес, а предприеманите мерки 
не вдъхват увереност, че ситуацията ще се промени скоро. Симптоматични 
за ниския административен капацитет на държавата (в лицето на различните 
министерства) и за липсата на политическа воля да се овласти гражданското 
общество години наред са фактите, че повечето консултативни съвети нямат 
ефективни механизми за представителство на гражданското общество, служат 
за легитимиране на вече взети решения, не се събират често, не предоста-
вят годишни отчети за дейността си и навременно разкрита информация по 
решения си. Случаите на успешно включване на нестопанските организации 
в правенето на политика са по-скоро изключение и резултат на упорито 
преследване на собствени мисии и визии, отколкото на добър управленски 
дизайн от страна на държавата (или общините).

Все по-отчетливо се оформят нишите на „третия сектор” в националното 
разделение на труда, типажът на социално ангажираните активисти и профе-
сионализацията на нестопанските организации, както и незаменимата им роля 
на алтернативен източник на информация и оценки за политиката в процеса 
на формиране на независимо обществено мнение. В същото време практика-
та опроверга първоначалните илюзии от началото на 90-те години за тоталното 
оттегляне на държавата в полза на частния сектор в двете му форми – бизнес 
и нестопански организации – и доказа необходимостта от намиране на опти-
мални решения в рамките на т.нар. публично-частно партньорство.

В България съществуват около 40 хил. регистрирани юридически лица с 
нестопанска цел, но от тях към края на 2012 г. реално активни са под 10 хил. 
При това, под активни се разбират и такива, които са попълнили нулеви де-

37 Обн. ДВ бр. 44 от 12 юни 2009 г. и изменян няколко пъти през периода 2010 – 2013 г.
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кларации (за липса на дейност) пред НСИ за 2012 г. Отношението активни 
към регистрирани (около 25 %) е много близо до съотношението между ре-
ално действащите фирми (250 – 300 хил.) и регистрираните (около 1,5 млн.) 
преди въвеждането на Търговския регистър. Друг тип измерител на активност 
на гражданските организации за дадена година е броят на здравно или со-
циално осигурените лица, на изплатени хонорари, заплати и др. Конкретно, 
ако дадено ЮЛНЦ не е осигурило здравно или социално нито един човек, то 
може да се приеме с висока степен на вероятност, че то е неактивно. Около 
6 600 неправителствените организации отговарят на това условие през 2012 г., 
като са осигурили частична или пълна заетост на около 29 000 души в третия 
сектор, което изглежда като точка на насищане, достигната през 2008 г.38

Средно между две и три хиляди нестопански организации годишно из-
вършват някакви промени в съдебната си регистрация, които се отразяват в 
регистър Булстат, но има и немалко, които пропускат да регистрират проме-
ните там, макар и да са изрядни спрямо Централния регистър на юридиче-
ските лица с нестопанска цел в обществена полза39 или в регистърния съд, 
като за съдебната регистрация окръжните съдилища не водят електронни 
публично достъпни регистри. Усложнената процедура по регистриране на 
нестопанските организации и последващите промени институционално (пър-
воначално – в съответния окръжен съд, а впоследствие в регистър Булстат и 
за тези, извършващи дейност в обществена полза и в регистъра на Министер-
ството на правосъдието), но и чисто процедурно (във връзка със свикване и 
провеждане на легитимни общи събрания на сдружения, които дълго време 
са били неактивни и/или техните управителни съвети не са подавали декла-
рации към НСИ и НАП) довеждат до честата ситуация да не е технически 
или икономически възможно определено юридическо лице с нестопанска цел 
да продължи да работи или да заработи легитимно наново.

Дълги години опитите на част от третия сектор да реформират регис-
трацията на неправителствените организации (задълбочено аргументирани в 
изследването „Гражданското общество в България: тенденции и рискове” от 
2010 г.), с което да се увеличи прозрачността в сектора, срещат политическо 
неодобрение и административна безпомощност да се приложи действащото 
законодателство, така че да се принудят поне ЮЛНЦ, регистрирани в об-
ществена полза, да са напълно изрядни спрямо институциите и ако не са 
да бъдат заличени. Една голяма група сдружения, които очевидно не спазват 
закона, са училищните настоятелства, които според Закона	за	народната	про-
света са длъжни да имат статут „в обществена полза”. Училищните настоя-
телства като правило са завладени от директорите на училищата и са само 
придатък, форма за легитимиране решенията на директора. Те често спират 
родителската инициатива, когато е в презюмирано противоречие с интересите 
на директора.

38 Виж. Ценков, Ялъмов и др. (2010), Гражданското общество в България: тенденции и рискове, 
стр. 43.

39 Такъв пример е Сдружение “Институт за социална интеграция”, в чийто управителен съвет 
в Булстат (проверено през Апис) все още фигурира Сергей Станишев (състава на упра-
вителния съвет от 2002 г.). Има примери с починали членове на управителни съвети на 
сдружения, които очевидно функционират, видимо от социалното и здравно осигуряване 
на хора в тези сдружения.
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За разлика от фирмите, физическите лица нямат особен стимул да декла-
рират всички дарения, които правят, още повече, че технически това е не-
възможно (особено когато даренията стават „анонимно”, а срещу дарението 
получават картичка, тениска или друг продукт). Лоша практика е подмяната 
на класически мърчандайзинг (допълнителна стопанска дейност, извършвана с 
цел набиране на фондове за финансиране на проектни дейности) с „дарител-
ство срещу подарък”. Подобни механизми се използват много често при фе-
стивални прояви, включително с цел избягване на сложните административни 
процеси, свързани с оперирането с касов апарат и допълнителна счетоводна 
отчетност.

Около 700-800 души декларират данъчно даренията си към ЮЛНЦ в об-
ществена полза, като сред тях има различни категории дарители – типични 
меценати и филантропи, които финансират сдружения с добра репутация и 
обществено значими проекти, хора, симпатизиращи на конкретна кауза (деца 
с определени заболявания или затруднения, екологични каузи) и управители и 
служители в нестопански организации, които даряват част от дохода си с цел 
да подпомогнат съфинансирането на проекти.

2012 г. отбеляза качествен ръст (над 50 % броя дарения) в индивидуално-
то дарителство чрез SMS (малко над 2 млн. SMS) или обаждания на телефон 
(180 000 броя). Увеличава се и размерът на нефинансовото дарителство във 
вид на горива и отоплителни материали, храна и купони за храна и дрехи 
(общо над 1/3 от броя дарения), лекарства и почистващи препарати, стро-
ителни материали (обикновено свързани с наводнения, свличания на земни 
маси и т.н.) и други40. Появяват се разнообразни инициативи, улесняващи 
индивидуалното дарителство на труд (TimeHeroes през 2009 г.), време срещу 
доход от реклама за твоя любим проект (yatoto.com през 2013 г.), корпоратив-
ното дарителство на труд (SalesForce) или софтуер (Microsoft, Adobe, Semantec) 
чрез програмата TechSoup на Фондация „Работилница за граждански иници-
ативи” в полза на НПО-тата и т.н.

Около половината от общия приход на неправителствените организации 
се реализира от стопанска дейност41. Най-високите стойности се наблюдават 
през 2007 и 2010 г. (54 %), а най-ниски – през 2005 и 2006 г. (41 %). За 
2012 г. този дял е близък до максималния (53 %). Изключително трудно е да 
се оцени каква част от стопанската дейност са всъщност „скрити грантове” 
под формата на рекламни договори или участие в търгове за предоставяне 
на изследвания и анализи или типична за търговските дружества стопанска 
дейност, която се извършва през ЮЛНЦ, защото ще остане по-незабелязана 
от контролните органи.

В българската действителност бизнесът на нестопанските организации е 
изключително неравномерно разпределен и съответно непрозрачен за об-

40 Дарителството в България през 2012 г. Анализ на Българския дарителски форум, достъпно на 
адрес: http://www.dfbulgaria.org/wp-content/uploads/2013/10/BDF_ANALIZ_DARITELSTVO_
BG-2012.pdf

41 Среща се и обратното: фирми да работят по проекти с грантово финансиране (без пе-
чалба). Една от най-успешните български фирми в рамковите програми/Хоризонт 2020 е 
Онтотекст (част от Сирма груп).
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ма на ангажираност с дейността на нестопанските организации. Даренията 
от индивидуални лица (31,3 млн. лв.) са с лек превес над преките про-
дажби (23,3 млн. лв.), но по-високата стойност се дължи на даренията от 
чужбина (8,9 млн. лв.). Даренията и продажбите общо обаче отстъпват на 
членския внос. В общата сума на приходите от членски внос за 2011 г. – 
72 млн. лв. влизат и приходите от членски внос на фирми в бизнес асоци-
ации. Тези приходи, както и състава на членовете (брой, характеристики на 
фирмите) в бизнес асоциациите са много чувствителна тема, защото често 
в общественото пространство ставаме свидетели на оспорвани дискусии 
за (не)представителността на бизнес асоциациите. Конфедерацията на ра-
ботодателите и индустриалците в България (КРИБ) предложи през 2011 г. 
практически неизпълними (и непроверими) условия за представителност като 
създаване на 33 % от БВП от фирмите в сдружението и доказано събран 
членски внос в размер на 500 000 лева. Факт е, че нито една бизнес асо-
циация обаче не се отчита адекватно в НСИ, защото официалните данни 
на юридически членове на сдружения са 102 юридически лица за същата 
година (и 108 за 2012 г.), което е значително по-малко дори от членовете 
на малки бизнес асоциации, клъстери или регионалните клонове на БСК и 
Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Разбира се, отчитането на 
физическите членове на ЮЛНЦ страда от същия порок, тъй като за 2011 г. 
са отчетени само 1 687 души, а за 2012 – 1 869 души. Според социологи-
ческо проучване на Българския център за нестопанско право (2013 г.) между 
2 и 4 % от пълнолетното население се определя като членуващо в несто-
панска организация, което е около 100 пъти повече от реално отчетеното в 
НСИ. Въпреки че бизнесът е по-богат от гражданите, то отчетените приходи 
от членски внос в НСИ са преимуществено в полза на гражданите (около 
50 млн. от граждани и 20 млн. от бизнеса, вкл. професионалните организа-
ции, включващи свободни предприемачи/професии).

Големи групи ЮЛНЦ имат сериозен проблем с адекватното водене на 
счетоводство на организациите си, което е видно от множеството разми-
навания в статистическата отчетност в НСИ. Например основна част от 
приходите на настоятелствата на училища, детски градини и детски ясли 
са де факто членски внос (описан в уставите и определян по него), но в 
отчетите им за дейността тези приходи са реално дарения от физически 
лица без условия (например 9-та Френска езикова гимназия – София, отчет 
за дейността за 2011 г.) или други приходи. По експертни оценки общият 
приход от членски внос за училищните настоятелства (включително детските 
градини и яслите) е между 10 и 15 млн. лв., като общият оборот на насто-
ятелствата вероятно е над 20 млн. лв. Сред настоятелствата с най-високи 
приходи стабилно се открояват настоятелството към Национален учебен 
комплекс по култура (НУКК) – Горна баня (с над 1 млн. лв. приходи годиш-
но) и настоятелство „Паисий Хилендарски” към Софийската математическа 
гимназия (СМГ) – София (с приходи между 500 000 и 1 млн. лв.).

След критиката към настоятелствата, отправена в изданието „Развитие на 
гражданското общество в България: тенденции и рискове” (2010) и предоста-
вен на Министерството на образованието и науката (МОН) работен регистър 
на настоятелствата през 2013 г., се забеляза слаб тренд на регистриране в 
обществена полза (според изискванията на Закона	за	народната	просвета), но 
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финансиране на гражданското общество, следвайки модела на Саломон и 
Анхайер – либерален модел, модел на благосъстоянието и партньорството 
(корпоратисткия модел в термините на Саломон и Анхайер) социалдемократи-
чески модел и модел на развитието (етатистки модел в термините на Саломон 
и Анхайер). Моделът на дифузия на рисковата филантропия от САЩ в Европа 
следва зигзагова траектория – либерални страни, социалдемократически стра-
ни, корпоратистките и накрая етатистките (страни в преход). Една от големите 
разлики в Европа спрямо САЩ е навлизането на рисковата филантропия през 
финансовите институции (дори в страни като Испания, при които финансови-
те институции са силно рискови и слаби), а не както в САЩ – от техноло-
гичния сектор. Следвайки тази европейска тенденция неслучайно в България 
също редица банки (Райфайзен, Пощенска, Уникредит, Първа инвестиционна 
банка (ПИБ) и други) се включват в подобни проекти, макар и със значително 
по-ниски суми и в нискорискови проекти.



3. препоръки и изводи за политиката43

Най-важният резултат на политическо ниво по отношение на развитието 
на гражданското общество от 2010 г. насам е приемането на Стратегията	за	
подкрепа	на	развитието	на	гражданските	организации в	Република	България	за	пе-
риода	2012	–	2015	г. и свързаният с нея План	за	действие (2012 г.). Стратегията 
беше (закъсняла) ключова първа стъпка в реализацията на предложенията за 
реформи от стратегически характер, направени в публикацията „Гражданското	
общество	в	България:	теденции	и	рискове” от 2010 г. Стратегията предвижда 
дейности, обединени в три мерки – публично-частно партньорство, финан-
сова устойчивост на гражданските организации и подкрепа на гражданската 
активност. Ключов пропуск е невключването на подкрепата на социално-
то предприемачество в мярка 3 на Стратегията, ограничаването само до 
проблемите на доброволчеството и взаимоотношенията с публичните власти 
(което е по-скоро в обсега на мярка 1).

Както се е наложила практиката в България, приемането на стратегия не 
означава нищо друго, освен че в определен момент гражданското общест-
во, Европейската комисия или висши администратори са успели да убедят 
един или повече министри в необходимостта от приемането є. Така както 
политическите предизборни програми не означават много за последващите 
политики, така и стратегиите не се изпълняват и Стратегията	за	подкрепа	на	
развитието	на	гражданските	организации	не прави изключение. Единствените 
задачи и мерки, по които има напредък са онези, за които отговарят външ-
ни за правителството заинтересовани страни (в случая – основно аналитични 
дейности, извършвани от третия сектор). По най-важните институционални 
промени (съвет за развитие на гражданското общество) и регистърната ре-
форма няма напредък.

Нещо повече, дори към момента на приемането на Стратегията не е 
предвидено осъвременяване на други, свързани с нея програмни документи 
(например Стратегията	за	създаване	на	Централен	регистър	на	юридическите	
лица	 и	 на	 електронен	 регистърен	 център	 на	 Република	 България, Стратегия	 за	
електронното	управление	в	Република	България	и др.) или специалните закони, 
регулиращи специфични видове юридически лица с нестопанска цел като 
читалища, училищни настоятелства, спортни клубове и т.н.

43 Тази глава е преработен и допълнен вариант на главата „Препоръки и изводи за политика-
та” в публикацията „Гражданското общество в България: тенденции и рискове”, Център за 
изследване на демокрацията, 2010, поради факта, че направените препоръки продължават 
да бъдат валидни и днес. Взети се предвид промените в законодателството през периода 
2010 – 2013 г.
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Функционирането на единен електронен регистърен център в дългосро-
чен план и оперативната съвместимост и системна интеграция между съ-
ществуващите регистри (над 100 в централната власт и над 600 в местните 
власти) в краткосрочен план са необходими условия за функционирането на 
ефективно цялостно електронно управление в страната.

Специално по отношение на юридическите лица с нестопанска цел тази 
реформа ще има много положителни ефекти: ще реши проблемите на дейст-
ващия в Министерството на правосъдието Централен електронен регистър 
на ЮЛНЦ, регистрирани в обществена полза; ще облекчи работата на мно-
жество общини, които са задължени да водят регистри за участието си и 
представителството им в органите за управление на ЮЛНЦ (по Закона	 за	
общинската	собственост), но не го правят; ще се създадат възможности за 
автоматизирана проверка на условия за несъвместимост на различни катего-
рии служители и много други.

С приемането на България в Европейския съюз страната ни пое определе-
ни задължения за солидарно участие в международното сътрудничество за 
развитие, което трябва да достигне до 0.33 % от Брутния национален доход 
(БНД) до 2015 г. (за сравнение средната предвиждана стойност за ЕС за същата 
година е 0.7 %). Все още не са приети всички необходими нормативни актове 
и не е реализирана организационно-техническата подготовка, необходима на 
България да изпълни ролята си на донор за развиващите се страни и да се 
използва вече развитият капацитет на гражданското общество за работа в при-
оритетни за страната ни държави, тематични области и с международни парт-
ньори за развитие (международни организации и донори, работили до скоро в 
България). Необходимо е обаче внимателно да се подходи към механизмите 
за включване на юридическите лица с нестопанска цел в този процес, за 
да се избегне повторение на лошия пример на Оперативна програма „Адми-
нистративен капацитет” (ОПАК). Управителният орган на ОПАК допусна масово 
възлагане на проекти специално за развитие на гражданско общество на орга-
низации без никакъв опит, с управителни съвети, доминирани от представители 
на различни местни и централни власти и местни партийни лидери.

Независимо от избрания подход за работа в конкретните държави – по-
лучателки на официалната българска помощ за развитие, институциите ни 
вероятно ще се сблъскат с проблема „завладяване на гражданското обще-
ство” и в тези страни. Ето защо е от изключително значение да се предвидят 
механизми за добро управление на проектите за развитие, които до този 
момент не са във фокуса на нито една институция, заета с този въпрос.

предложения за законодателни промени

На първо място, необходима е промяна на Закона	за	юридическите	лица	с	
нестопанска	цел, която да урежда следните въпроси:

• регистрацията на Юлнц да се преуреди от съдебна в администра-
тивна процедура и да се поеме от агенцията по вписванията, по 
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подобие на търговската регистрация. Чрез тази промяна освен че 
ще се ускорят редица процедури като първоначалната регистрация, 
промяната в устав и управителните съвети или други обстоятелства, 
които подлежат на вписване, ще се направи възможна електронната 
регистрация и пререгистрация (което в момента е невъзможно), ще 
се намалят съответните такси, което е от съществено значение за 
много малки ЮЛНЦ. Функцията на сегашния Централен регистър на 
ЮЛНЦ в Министерство на правосъдието да бъдат поети от Агенцията 
по вписванията, като включат и ЮЛНЦ в частна полза. В момента 
множество проблеми създава както различната съдебна практика в 
различните области, a понякога дори и в рамките на един и същ съд, 
така и двойната регистрация на ЮЛНЦ в обществена полза – първо 
в съда, а след това в Министерство на правосъдието. Тази промяна 
в режима на регисрация ще доведе и до съществено изчистване на 
нефункциониращите с години ЮЛНЦ, подобно на случилото се с тър-
говските фирми.

• Необходимо е да се преосмисли разграничаването на статута на 
ЮЛНЦ в частна и в обществена полза. В момента, все още, практи-
чески липсва регламентация на дейността на Юлнц в частна полза, 
както и е неясен статутът на ЮЛНЦ, които са били веднъж регистри-
рани в обществена полза, но по някаква причина са били отписани от 
регистъра на ЮЛНЦ в обществена полза. Последните, от една страна, 
не престават да са регистрирани в обществена полза (в съда), а от 
друга, просто престават да се отчитат в Регистъра.

Юлнц в частна полза нямат никакви задължения да поддържат про-
зрачност по отношение на своята дейност. Например, не са задължени да 
публикуват финансов отчет и да съставят и публикуват годишен доклад за 
дейността си, въпреки че могат и получават дори публични средства.

Един особен вид ЮЛНЦ в частна полза са дружествата за колективно 
управление на права по чл. 40 от Закона	за	авторското	право	и	сродните	му	
права (ЗАПСП). Министерство на културата следва да води регистър на тези 
организации, но засега той представлява само един списък с организации, съ-
държащ дата на регистрация, фирмено дело, регистрация в Министерството 
на културата, седалище и представляващ организацията. Поради специфична-
та роля на тези организации в уреждането на обществените отношения, те би 
следвало да са субект на същите изисквания за прозрачност и отчетност на 
дейността им като ЮЛНЦ в обществена полза. Още повече, че през годините 
се натрупаха доста критики към тях именно по отношение на прозрачността 
на разходване на средствата.

Ако се възприеме предложението за водене на регистрацията от Агенция-
та по вписванията, тогава всички ЮЛНЦ следва да подават отчетите си към 
нея. Ще се наложи и промяна в Закона	за	счетоводството, който в момента 
препраща ЮЛНЦ в обществена полза да подават отчетите си в регистъра 
към Министерство на правосъдието.

Друга посока на прецизиране на статута е отпадането на възможността на 
ЮЛНЦ в частна полза (ако степента на прозрачност на дейността им не се 
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изравни поне с дружествата с ограничена отговорност) да получават фи-
нансиране от централния и общинските бюджети, от държавни и общински 
дружества, както и от средства по европейските фондове.

• Необходима е по-детайлна регламентация на предвидения контрол (го-
дишен и текущ) от страна на Министерство на правосъдието върху 
дейността на ЮЛНЦ в обществена полза, за да може да се гарантира 
едновременно ефективност на контрола и ненамеса в работа на струк-
турите на гражданското общество, особено на критично настроените 
спрямо правителството. Възможно е също така да се задължи Министер-
ство на правосъдието чрез промяна в Закона да разработи система за 
оценка на риска, на чиято основа да се извършва текущия контрол.

Така например, в момента стопанската дейност е разрешена като „до-
пълнителна дейност” на ЮЛНЦ. Предвижда се воденето на отделно сче-
товодство за стопанската и нестопанската дейност, като накрая се съставят 
консолидирани финансови отчети, а печалбата от стопанската дейност следва 
да се изразходва само за постигането на целите, определени в устава на ор-
ганизацията. На практика не се осъществява контрол нито върху използването 
на ЮЛНЦ за заобикаляне на забраната за търговска дейност от страна на 
кметове, нито върху изразходването на печалбата от стопанската дейност.

Не са единични случаите, в които ЮЛНЦ имат изцяло или преимущест-
вено стопанска дейност и по този начин заобикалят редица изисквания на 
уредбата на търговската дейност (включително по отношение на лица, за кои-
то има изрични условия за несъвместимост на позициите, които заемат – кме-
тове или съдии например).

Един от най-прозрачните начини за водене на стопанска дейност от страна 
на ЮЛНЦ, е когато те притежават изцяло или частично търговско дружество и 
са разделили изцяло дейността на нестопанска (в ЮЛНЦ) и стопанска (в дру-
жеството). Това е избраният подход от редица ЮЛНЦ, които имат капацитета 
да участват в търгове за консултантска помощ в България или чужбина. Много 
често Европейската комисия предпочита да възлага определена работа не чрез 
системата на грантовете, въпреки че по същество възлага изследователски или 
други типични за грантовите схеми задачи. Този подход обаче изисква значител-
ни транзакционни разходи, които не са по силите на малките ЮЛНЦ. Възмож-
но е обаче налагането на изискване за подобно разделяне на дейността над 
определен размер оборот от стопанска дейност (например 500 хил. лева).

В Закона	за	ЮЛНЦ не са предвидени никакви административни санкции за 
неизпълнение на изискванията за деклариране, с изключение на санкцията 
„отписване от регистъра”. Целесъобразно е въвеждането на санкции за неиз-
пълнение по аналогия със санкциите, предвидени в Агенцията по вписванията 
за търговските дружества.

• С оглед подобряване на цялостната рамка за управление46 на ЮЛНЦ, 
е необходима по-голяма прозрачност върху състава на общите съ-

46 Управление тук означава governance, а не management.
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брания (за сдруженията), което ще позволи разкриването на взаимната 
свързаност и влияние в третия сектор. Сравнително често определени 
„социални предприемачи” основават и контролират самостоятелно или 
в коалиции (включително през търговски дружества) привидно различни 
организации. Нещо повече, именно общите събрания могат да подска-
жат характера на ЮЛНЦ. По подразбиране се приема, че те са „частни” 
и „неправителствени”, но много голяма част от тях де юре се контроли-
рат от определени публични власти (министерства, общини, държавни и 
общински предприятия) или де факто (през служителите в политическите 
кабинети например). Въпреки че в момента е практически невъзможно 
поддържането на постоянно вписване на общите събрания в съответ-
ните регистри, е необходимо да се вписват учредителите, а след това, 
при провеждане на общи събрания – списъка на участвалите. Такова 
вписване може да не е задължително за всички ЮЛНЦ, а само за тези 
в обществена полза или за специален подтип „отворени” сдружения, 
само които да имат право да получават публично финансиране.

Необходимо е цялостно уреждане на процеса по учредяване, управление 
и прекратяване на ЮЛНЦ с участие на органи на публичната власт и на 
организации, създадени със закон. В момента този въпрос е уреден час-
тично за местните власти със Закона	за	общинската	собственост, но Законът	
за	публично-частното	партньорство (ДВ. 45, 87 и 102 от 2012 г. и ДВ бр. 15 
от 2013 г.), не третира ЮЛНЦ и дори отмени част от този ред (чл. 51. ал. 5). 
Липсва каквато и да е уредба на участието на министерства, агенции и дър-
жавни предприятия липсва в Закона	за	държавната	собственост. В резултат на 
това има множество примери за лошо управление на ЮЛНЦ, инициирани 
от държавни органи и предприятия47. Необходимо е да се промени Закона	за	
държавната	собственост	или	Закона	за	публично-частното	партньорсво, като се 
въведе единна регламентация за всички публични инстиуции (включително 
БАН, университети и училища). Така например, в момента по никакъв начин 
не може да се разбере кои са представителите на държавата в ЮЛНЦ.

Законът	за	предотвратяване	и	разкриване	на	конфликти	на	интереси (ЗПРКИ) 
наложи забрана (чрез промяна на чл. 19 ал. 6 на Закона	за	администрацията) 
на редица лица, заемащи висши ръководни постове да участват в управител-
ните съвети на ЮЛНЦ. Тази строга забрана дойде като реакция на феномена 
„завладяване на гражданското общество”, но в същото време остави възмож-
ността кметовете и техните заместници в лично качество да заемат същите 
постове. Междувременно, при деклариране на обстоятелства за конфликт на 
интереси се предвижда само оповестяването на участие в управителните и 
контролни органи на ЮЛНЦ, но не и в общите събрания на такива органи-
зации. Възможни са няколко варианта за подобрение на сегашната уредба 
по този въпрос:

• изравняване статута на кметовете на общини на райони и на кметства 
и кметските наместници (както и техните заместници), с останалите 
органи на изпълнителната власт спрямо Закона за предотвратяване и ус-

47 Например сдружението иЦентрове, регистрирано като партньорство на Министерството на 
транспорта и съобщенията/ДАИТС и Български пощи.
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тановяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ). Това може да стане като 
им се забрани да участват в лично качество в управителните съвети 
на ЮЛНЦ или като отпадне забраната за всички. Трети подход е да 
се видоизмени забраната за участие в УС на ЮЛНЦ, които извършват 
стопанска дейност (по аналогия с условието за несъвместимост на съ-
диите48). За да бъде ефективна тази забрана трябва да бъде предвиден 
ефективен контрол върху дейността на ЮЛНЦ, в чийто управителни 
съвети участват лица с предвидени подобни условия за несъвместимост. 
Една възможност е Министерството на правосъдието по искане на 
съответните комисии за предотвратяване и установяване на конфликти 
на интереси или на инспекторатите да извършва подобни проверки в 
рамките на текущия контрол, предвиден по закон.

• въвеждане на задължение за деклариране на членство в Юлнц в 
декларациите по ЗПУКИ. Участието в общите събрания може да се 
разглежда по аналогия като упражняване на частични собственически 
права (като съдружник в дружество с ограничена отговорност, акционер 
в акционерно дружество или т.н.). Много често, особено когато става 
въпрос за типичните случаи на „завладяване на гражданското обще-
ство”, възможността за влияние и контрол в общото събрание на лица, 
заемащи висши публични длъжности, е голяма. Въвеждането на такова 
задължение е особено наложително, ако се възприеме хипотезата за 
отпадане на ограниченията за заемане на постове в управителни и кон-
тролни органи на ЮЛНЦ.

Съществува значителна диспропорция в регламентацията на дейността на 
читалищата като специфична форма на Юлнц по отношение на правата 
(най-вече получаване на държавни и общински субсидии и ползване на об-
щински имоти) и прозрачността на дейността им (обхвата на обстоятелствата, 
подлежащи на вписване в Регистъра на народните читалища, поддържан от 
Министерство на културата).

препоръки към орГаните на местна власт по отноШение 
партньорствата им с Юридически лица с нестопанска цел

• На първо място, общините следва да обърнат сериозно внимание на 
управлението на участията си в ЮЛНЦ. Въпреки че в Закона	за	общин-
ската	собственост (ЗОС) отпадна изискването за наличие на единна 
наредба, която да урежда условията и реда за упражняване на пра-
вата на собственост на общината в търговски дружества с общинско 
участие в капитала, както и за участието на общината в граждански 
дружества и юридическите лица с нестопанска цел (отменения чл. 51, 
ал. 5 с преходните и заключителни разпоредби на Закона за публично-
частното партньорство, който е в сила от 1 януари 2013 г.), общините 
би трябвало да продължат да спазват духа на закона. Законодателят е 
направил пропуск с тази отмяна. Общините следва да създадат условия 

48 Виж Закон	за	съдебната	власт, чл. 132 ал. 4.
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за прозрачност на решенията за учредяване и управление на участието 
си в ЮЛНЦ и за предотвратяване и разкриване на конфликти на инте-
реси с останалите съучредители на ЮЛНЦ.

• На второ място и като продължение на горното, е необходимо водене-
то на публичен регистър на участията на общините в Юлнц, каквито 
са разпоредбите на чл.54а на ЗОС (след изменение и допълнение в ДВ 
бр. 54 от 13 юни 2008 г.). Все още общините, които водят адекватно 
такъв регистър са пренебрежимо малко. С изменнение на чл. 54а на 
ЗОС от 2013 г. – ДВ, бр. 66 се определя, че общините използват об-
разци и следват ред за воденето на тези регистри по Наредба, приета 
съвместно от Министъра на регионалното благоустройство и развитие-
то и Министъра на правосъдието. Обстоятелствата за вписване в този 
регистър са недостатъчни. Липсва например идентификационния номер 
на ЮЛНЦ, предвижда се възможност за участие в ЮЛНЦ в частна 
полза, което не би следвало да е възможно. Необходимо е към този 
регистър да се поддържат динамични връзки с най-важните решения 
на общински съвет, кмета или комисия, която определя поведението 
на представиеля в общите събрания, управителните съвети или при 
кандидатстване или изпълнние на проекти. Такива решения са предос-
тавянето на имоти или други активи за ползване от страна на ЮЛНЦ, 
решения за учредяване на търговско дружество, собственост на ЮЛНЦ 
и др. подобни.

• На трето място, необходимо е всяка община да си направи одит на 
участията в Юлнц. В някои случаи сдруженията, в които участват об-
щините, основават самостоятелно или в съдружие търговски дружества, 
чиято дейност вече става доста трудна за контрол и създава предпос-
тавки за злоупотреба с права на общината, в състояние на липсващ 
контрол върху представителството на общината в общите събрания и 
в управителните съвети. Допълнително, лошото управление на архивни-
те документи от средата на 90-те години на миналия век, когато бяха 
учредени някои сдружения с участие на общини, направи възможна 
лесната „приватизация” на такива организации.

• На четвърто място, всяка община следва да определи публични крите-
рии и процедури за избор на партньорства с Юлнц при реализиране 
на проекти и съвместно кандидатстване за финансиране пред трети 
лица (най-често за средства от структурните фондове на Европейския 
съюз), както и да предоставя информация на интернет страницата си за 
осъществени подобни партньорства.





приложения

1. читалищата: кризисна адаптация и перспективи

Читалищата се определят като първите организирани структури на граж-
данското общество в България. Тяхното начало е от средата на ХІХ в. – де-
сетилетия преди създаването на независими български държавно-политиче-
ски структури. Възникването им е типично проявление на свободната воля 
за творчество и сдружаване на българите през Възраждането. Подобно на 
процесите в много други страни, фокусът на дейността им е сформиране на 
библиотеки, просвета, култура и образование, и развитието на младежите 
(изпращане в чужбина, но и у нас). В същото време се забелязва повиша-
ване на информираността относно проблемите на реформиране ролята на 
жените в обществото. Първите читалища възникват в градовете на или близо 
до р. Дунав – Свищов (учредено в дома на Димитър Начович), а след това 
и Видин, Лом и Шумен. Читалищата се инициират от местните елити – об-
разовани търговци, земевладелци, учители, но бързо получават подкрепа 
и участие от обикновените хора. Ако през първите 100 години от своето 
съществуване читалищата наистина се утвърждават като типични структури 
на гражданското общество, които предоставят заместващи или допълващи 
социални функции, непредоставяни от държавата (а в началото и поради 
липсата є), но движени „отдолу-нагоре”, то през следващите 40-50 години 
те систематично биват изтласквани към придатък на властта (контрол върху 
назначенията и върху дейността, трансформиране на гражданското фи-
нансиране в държавно, включително и чрез предприятията, не само през 
централния или местни бюджети). Приходите от гражданите се свеждат до 
заплащане на такси за определени услуги (школи), но дори в много случаи 
(в големите градове) и тези плащания са опосредствани през съответната 
частна школа, която плаща наем на читалището, а потребителите плащат на 
школата. Секретарите на читалищата, членовете на настоятелството, често 
са близки на или дори част от администрацията или съответния общин-
ски съвет. Законът за народните читалища ги определя като традиционни 
самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените 
места, които изпълняват и държавни културно-просветни задачи. Те се ре-
гистрират като организации с нестопанска цел в съответния окръжен съд и 
по-скоро по изключение се регистрират като ЮЛНЦ в обществена полза в 
Министерството на правосъдието.

Най-малко 50 дееспособни физически лица за селата и 150 – за градовете, 
са необходими за учредяването и съществуването на читалище в България. 
Много от селските читалища, а в някои случаи и градските, губят членове-
те си било поради смърт, мигриране и т.н., и провеждането на легитимно 
общо събрание, дори при редуциран състав е много сложно. Експерти от 
регионалните читалищни центрове споделят, че някои документи на читалища 
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рупционни рискове и увреждане на обществения интерес е отдаването на 
читалищно имущество на по-ниски от пазарните цени или и в условия на 
конфликт на интереси на председателя, секретаря, членовете на настоятел-
ството и проверителната комисия. Това неизбежно води и до разпиляване на 
огромни за мащабите на страната човешки, материални и финансови ресурси 
и съответно да не поощрява адекватно добре работещите читалища.

Недостатъчният административен капацитет и липсата на публичност за 
дейността на регионалните експертно-консултантски и информационни цен-
трове (РЕКИЦ) „Читалища” периодично възраждат спора за целесъобразността 
от съществуването им. Голяма част от недостатъците проличават и от уредбата 
на публичния регистър на читалищата в Министерство на културата. В него 
има много „бели петна”, за които косвено са отговорни РЕКИЦ и това не 
позволява качествен и продуктивен анализ на читалищните дейности.

Вписването на читалище в публичния регистър на Министерство на култу-
рата поражда едностранно задължение на държавата да го включи в разче-
тите за делегираните от нея дейности. По инерция от миналото стандартът за 
бюджетните субсидии на читалищата се основава на субсидирана численост. 
Така например, през 2013 г. бюджета е планиран на база 6271 лв. на субси-
дирана бройка заети, докато за 2011 г. тя е била 5776 лв. на човек при разчет 
от около 7000 души. Това прави около 40-45 млн. лева, което осигурява близо 
два пъти повече финансиране в сравнение с останалите делегирани от държа-
вата дейности в сферата на културата – регионалните музеи и библиотеки.

Допълнително министърът на културата разпределя на проектен принцип 
около 2 000 000 лв. годишно за финансиране на различни читалищни иници-
ативи. По своя първоначален замисъл подобна мярка цели да бъде известен 
коректив на уравниловката, която съществува при финансирането чрез цен-
тралния бюджет. Това обаче не се случва. Според оценки на дългогодишни 
секретари на читалища, Министерството предпочита да финансира почти 
по равно повечето от читалищата, попълнили апликационни форми. Логична 
последица от подобен подход е и отсъствието на прозрачност в разпреде-
лението на допълнителните средства. Проверка в сайта на Министерство на 
културата показва, че не се публикуват данните за всяко читалище поотделно. 
Публикуван е единствено дълъг списък на читалища, получили финансиране.

Общините също имат право да дофинансират читалищата чрез местните 
бюджети или със специални решения на общинските съвети. Информацията 
за размера на общинското финансиране на читалищата обикновено е пуб-
лично недостъпна. Регистърът към министъра на културата също не съдържа 
детайлна информация с какви средства се финансират читалищата от мест-
ните бюджети.

Могат да се обобщят следните проблеми от гледна точка на финансира-
нето на читалищата49:

49 Доклад на Работната група „Читалища и регионални културни политики” за изготвяне на 
Национална	стратегия	за	развитие	на	изкуствата,	културното	наследство,	културните	и	твор-
чески	индустрии	и	културен	туризъм	в	България.
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• Голяма част от читалищата са изцяло зависими от държавната субсидия 
за издръжка, а допълващата субсидия разпределя относително малки 
суми на голям брой читалища. Освен че ги обезличава, подобна прак-
тика ги обрича на инертност и отчуждение от гражданското обще-
ство.

• Независимо от допълнителните източници за проектно финансиране, 
сложността при разработването на качествени проекти, трудностите при 
изпълнението, съфинансирането и отчитането им, поставят пред читали-
щата бариери, които ги демотивират и ги правят незаинтересовани 
към възможни алтернативни ресурси.

• Често средствата за подобряване на читалищната инфраструктура се 
осигуряват от мащабни общински проекти със съмнителен обществен 
ефект.

• Общините финансират културните си календари през читалищата, огра-
ничавайки читалищните дейности.

• Честа практика е постъпленията от наеми на читалищни сгради да са 
занижени или да се внасят директно в общините.

• Доходите от други стопански дейности са сравнително ниски и не могат 
да променят радикално структурата на бюджета50.

Съгласно информация от Съюза на народните читалища през последните 
30 години са закрити 830 читалища. През 1983 г. те са били общо 4325, а 
днес броят им е 3495. На фона на така представената обща картина прави 
впечатление, че през последните 10 години има и 300 новосъздадени читали-
ща – предимно в големите градове51. Така процесът на ликвидиране на чита-
лища в малките селища, който протича обикновено поради обезлюдяването 
там, е съпроводен с тяхното увеличаване в най-големите градове. Обратно, 
независимо че Законът дава право, в по-малките населени места все още не 
съществува нито един читалищен клон. Така мрежата на читалищата, вместо 
да бъде ефективен инструмент за осигуряване на достъпа на българските 
граждани до културни дейности, информационни и образователни услуги, 
възпроизвежда негативите от свръхцентрализация, характерни за урбанизи-
раното българско общество. Ето и няколко конкретни примера с някои от 
новорегистрираните читалища в София, Пловдив и Варна:

В софия – град съществуват общо 156 читалища. През последните 10 го-
дини в регистъра на Министерство на културата са вписани 26 нови чита-
лища. Едва седем от читалищата разполагат със собствени сгради. За шест 
читалища регистърът на Министерство на културата не съдържа основна ин-
формация като точен адрес, телефон, факс, e-mail, секретар, сграден фонд 
и проекти, по които работят. В още седем читалища липсват дори данни за 
Булстат.

Подобно е и положението в община пловдив, където са регистрирани 29 
читалища. Девет от тях са вписани след 2001 г. Със сграден фонд са обезпе-
чени едва две от новосъздадените читалища, а за повечето липсват основни 
данни в регистъра на Министерство на културата.

50 Пак там.
51 В. Дневник 15 март 2011.
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В община варна са регистрирани 32 нови читалища, две от които вече 
са закрити. През последните десет години в регистъра на Министерство на 
културата са вписани 10 читалища, но само две имат сграден фонд. Две 
читалища („Фар 2010” и „Стара Варна 2010”) са посочили един и същ адрес 
на управление.

Нараства конкуренцията и между участниците в индустрията на свобод-
ното време. За да отстояват своята обществена значимост чрез собствени 
специфични културни продукти, читалищата се нуждаят от въображение, 
иновации и предприемчивост. Често когато социални предприемачи реша-
ват да направят нещо по-авангардно през читалищна форма като Хлебната 
къща „Св. Христофор” (регистрирана като Народно Читалище „Св. Св. Да-
масик и Онуфрий Габровски – 2011”) местната среда реагира враждебно, че 
това не е „истинско читалище”. От своя страна, социалните предприемачи, 
както и някои академични предприемачи не полагат достатъчно усилия да 
въвлекат съществуващите актьори в своите мечти и да им демонстрират, 
че нямат намерение да им „вземат тяхното”, а че ще работят прозрачно 
и кооперативно с тях, дори когато „другите” не са достатъчно отворени и 
прозрачни.

С оглед преодоляване на посочените слабости и проблеми е необходимо 
е да се направят следните промени:

• Да се променят изискванията за членство – от една страна очевидно 
50 души в малките села са твърде много, а в много случаи член-
ството е само формално легитимиращо ръководството и членовете 
не участват в самоуправлението по никакъв начин. Възможно е да се 
въведат ограничения за членство на дееспособни физически лица 
само в едно читалище или да се създаде изискване за разкриване 
на допълнителна информация при членство в повече от едно чита-
лище, така че да се ограничи формалното им участие в читалищните 
организации.

• Да се изготви Харта или етичен кодекс на читалищните дейци. По 
този начин читалищната общност ще се ангажира по-непосредствено 
със създаването на условия на нетърпимост спрямо онези нейни дейци, 
които паразитират върху благородните им цели и злоупотребяват с една 
доказана във времето национално значима кауза.

• Да се въведат допълнителни условия за регистрация на читалищата:
– по отношение на седалището – когато адресът на седалището по-

пада в пределите на имот държавна или общинска собственост, да 
се изисква официално съгласие на принципала; когато за седалище 
е посочен имот частна собственост, който не е на учредител на чи-
талището, да се изисква декларация за съгласие от собственика или 
договор за ползване;

– по отношение на ползването на материална база – когато читалище-
то не разполага с недвижима собственост, ръководството му да се 
ангажира в рамките на един управленски мандат да я осигури чрез 
преговори с компетентните органи на държавната власт и местното 
самоуправление, реализация на проекти и други форми; в противен 
случай читалището би следвало да се саморазпусне поради невъз-
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можност да изпълнява предвидените от Закона и собствения си 
устав цели.

• Да се подобри системата на регистрация на народните читалища в 
следните направления:
– Законът за юридическите лица с нестопанска цел да предвиди чи-

талищата да се регистрират като организации за извършване на 
дейност в обществена полза. За целта да се определи максимален 
петгодишен срок. По този начин те ще могат безболезнено да се 
пререгистрират, предвид на обстоятелството, че в обичайната прак-
тика това е най-дългият мандат на управителните органи. Чрез ре-
гистрацията на читалищата като организации в обществена полза ще 
се гарантира тяхната прозрачност и ще бъде защитен общественият 
интерес, доколкото няма да съществуват възможности при прекратя-
ването им общото събрание да разпредели имуществото в полза на 
членовете си.

– До пререгистрацията на читалищата като организации в обществена 
полза, публичният регистър на Министерство на културата следва 
да се хармонизира с изискванията на централния регистър на юри-
дическите лица с нестопанска цел в обществено полезна дейност. 
Освен че ще направи читалищата по-прозрачни, подобна стъпка ще 
съдейства за трансформирането на многобройните системи за регис-
трация в единен регистър на юридическите лица с нестопанска цел 
посредством максимално опростяване на административните проце-
дури, свързани с актуализиране на регистъра. Така Законът ще бъде 
съобразен с условията на електронното правителство.

• Да се прилага нова философия в системата за финансирането на 
читалищата чрез:
– увеличаване дела на проектното финансиране на читалищата, осо-

бено в по-големите градове. Читалищата в тях следва да отговарят 
на по-строги изисквания, свързани с база, работа по проекти, навли-
зането на информационните технологии и др.

– Създаване на „защитени читалища” в по-малките населени места или 
стимулиране на по-големите читалища да създават свои клонове в 
малките населени места.

• Повишаване капацитета за наблюдение, анализ, оценка на качеството 
и контрол върху дейността на читалищата от страна на Министерство 
на културата, Регионалните консултативни информационни центрове и 
общините чрез обучение и въвеждане на новите технологии.

• Свързване в обща система регистрите на окръжните съдилища, Пуб-
личния регистър на читалищата в Министерство на културата и Цен-
тралния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обще-
ственополезна дейност. Това би облекчило както администрирането 
на читалищата, така и системата за наблюдение и оценка за тяхната 
работа.
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2. проблеми на пУблично-частното партньорство 
в кУлтУрната сФера

През последните две десетилетия културният сектор в България претърпя 
съществени трансформации. За разлика от 70-те и 80-те години на миналия 
век, когато повсеместно се изгражда широка мрежа от културни и образо-
вателни институти за изкуства, през 90-те и първите 10 години на новия век 
протича обратен процес на тяхното отмиране. Рязко намаляват и заетите 
в културния сектор. Само в сферата на изпълнителските изкуства (музика, 
театър и танц) към 2011 г. работят около 3 500 души срещу 10 000 през 
1989 г.52 Силно централизираната и политически зависима система от 80-те и 
90-те, използваща като инструмент на влияние казионните сдружения съюзи 
на художниците, писателите, музикалните дейци, композиторите, журнали-
стите, преводачите загуби значими територии чрез вноса на култура – било 
чисто пазарно (гостуващи балетни формации от Русия и Грузия, цирково 
изкуство – „Цирк дьо Солей”, рок и поп изпълнители и т.н.), било чрез суб-
сидирани проекти (от Фондация „Америка за България”, от правителството 
на Япония) или някаква форма на публично-частно партньорство (различни 
фестивали).

Намалените публични субсидии закономерно водят до промяна в соци-
алния статус на работещите в сферата на изкуствата. Професиите, свързани 
с тях, привличат все по-малко кандидати. Силно развитата художествена 
самодейност в училища, университети, младежки домове, в културните 
домове на армията, строителни войски, транспорта, корабостроенето, ма-
шиностроенето и др. с участието на хиляди самодейци – танцьори, музи-
канти, актьори и т.н., са вече избледнели сантиментални спомени за хората 
извън активната производствена възраст (особено извън София, Пловдив и 
Варна).

Икономическите сътресения, които съпътстват българския преход, огра-
ничават шоково гарантираното от близкото минало щедро финансиране. 
Политиците от целия спектър са предпазливи към призивите за по-големи 
субсидии спрямо културните дейности. Освен подозрението за съмнителния 
ефект от разпиляването на публичен ресурс в една нереформирана система, 
натрапчиво се прокрадва страхът за обвинения в реставрация на близкото 
минало и немотивирани жестове спрямо галеници на предишния режим, за 
чийто конформизъм той се отплащаше с множество привилегии.

Процесите в българската посткомунистическа действителност са в неиз-
бежна връзка с тенденциите в глобален мащаб. Те водят до трансформация 
в установените представи за ролята на културата в обществото. Освен като 
възгледи и практики за съхраняване, споделяне и разпространение на тра-
диции, с които се укрепва идентичността на определена общност, културата 
в съвременния свят е в нарастваща зависимост от икономически процеси. 

52 Кутин, Л. Национална стратегия за развитие на изкуствата, културното наследство, култур-
ните и творческите индустрии и културния туризъм, в http://lykutin.blogspot.com/2012/02/
blog-post.html
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Масовите комуникации, обогатени с нарастващите възможности на информа-
ционните технологии, променят до неузнаваемост човешкото съществуване. 
Създават се нови модели на социално общуване, бизнес активност и културни 
стереотипи. Конкретен продукт на новата ситуация са културно-творческите 
индустрии (КТИ)53. Те са един от най-динамичните сектори в Европа, които 
допринасят за около 2,6 % от БВП на ЕС, като имат голям потенциал за рас-
теж и осигуряват качествени работни места на около 5 милиона души в ЕС54. 
Ръстът на заетостта в КТИ е три пъти по-голям от ръста на заетостта в ЕС 
като цяло. Творците могат да изиграят ключова роля за промяна в нагласите 
на хората към околната среда.

Според оценки на Обсерваторията по икономика на културата КТИ съз-
дават между 4,1 % (2008 г.) и 3,7 % (2009 г.) от добавената стойност (по 
факторни разходи) в икономиката на България. Добавената стойност, създа-
дена от КТИ в София е почти два пъти по-висока – 7,5 % (2008 г.) и 6,6 % 
(2009 г.), спрямо средното за страната. Това е закономерно отражение на 
факта, че в София се създава 77,5 % (2009 г.) от добавената стойност на 
КТИ. Водещи области с над 90 % концентрация по създаване на добавена 
стойност в столицата са филмовата индустрия с 96,75 % и софтуера и видео 
игрите с 90,35 %.

Прирастът на добавената стойност в България е най-силно изразен в четири 
подсектора: дизайн, културно наследство, софтуер, филмова индустрия. Подоб-
на е и картината в повечето европейски културни и творчески индустрии.

Специфична отлика при българските условия е бурното развитие на фил-
мовата индустрия. Основен стимулиращ фактор в случая е приемането на 
Закона	за	филмовата	индустрия през декември 2004 г. и нарасналото и устой-
чиво субсидиране на сектора през периода 2005 – 2009 г. През последвалия 
период икономическата криза оказва негативно влияние върху сектора.

При адекватно управление и законодателни инициативи, културата би мо-
гла да изпълнява далеч по-широк спектър от задачи с многопосочно поло-
жително въздействие. В една система, силно централизирана, политически и 
идеологически обременена, каквато е културата в България от втората полови-
на на 20 в., реалните реформи неизбежно минават през активно привличане 
на гражданския сектор.

Липсата на утвърдени стандарти и норми на взаимодействие между дър-
жавно-политическите структури и гражданския сектор продължава да ге-
нерира конфликти с различен предмет на действие и обхват. Показателен 
пример е неспособността да се изготви и приеме национална стратегия за 
българската култура повече от три години след подписаното през декември 
2010 г. в Народното събрание споразумение между 15 граждански организа-

53 Според приетата рамка в Националната	културна	стратегия към културните индустрии се 
причисляват музикална индустрия, книгоиздаване, филмова индустрия, печатни медии, 
радио, телевизия и нови медии, софтуер и видео игри, а към творческите индустрии са 
включени: дизайн, архитектура и рекламен пазар.

54 ЗЕЛЕНА КНИГА Отключване на потенциала на културните и творчески индустрии, Брюксел, 
27.4.2010 COM(2010)183 окончателен, с. 3.
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ции и Парламентарната комисия по култура, гражданско общество и медии 
и с активното участие на Министерство на културата55.

Година по-късно, на проведен Колегиум, Министерството приема Нацио-
нална стратегия за развитие на българската култура, в чието изготвяне не е 
участвало гражданското общество, въпреки уверенията от 2010 г. за широка 
включеност и обществен дебат. След протестната декларация от ноември 
2011 г. на десет сдружения Министерство на културата оттегля собствения си 
проект. Създадени са 27 работни групи с над 150 участници в тях. Предло-
жената методология се базира на документите, изготвени от Съвета за адми-
нистративна реформа от април 2010 г. Тя дава подход, който към момента 
се приема за базисен при изработването на стратегически документи в Ре-
публика България. Основно изискване при изготвянето на Национална стра-
тегия е принципът на публично партньорство между държавните институции 
и гражданското общество (неправителствените организации). Пряк израз на 
това партньорство са обществените консултации, които са първа крачка при 
създаването на всяка Национална стратегия. Въпреки че в края на 2012 г., 
а и след това имаше изработен консенсусен документ, Министерството на 
културата така и не направи опит да финализира процеса, независимо от 
смяната на няколко министри.

Фестивалите и енергията на гражданския сектор

Фестивалите са своеобразни „трансформатори”, чрез които се срещат и 
насочват различни тенденции и гледни точки на участниците в съхраняване-
то, създаването и разпространението на художествени символи и културни 
практики. Подобно на другите празници, тяхната мимолетност във времето 
и действията на участниците, доминирани от художествени и публични усло-
вности, имат важно значение, чийто важен и дълготраен ефект се обективира 
впоследствие56.

Българските фестивали понастоящем са преди всичко „домашни” форуми, 
на които „се преброяват” и заявяват своето съществуване пред публиката 
оределите и пръснати по света художествени творци, мениджъри и култур-

55 Сред инициаторите са Асоциация на българските оператори, Асоциация на независимите 
продуценти, Асоциация на филмовите продуценти, Българска асоциация на кинорежи-
сьорите, Обсерватория по икономика на културата, Сдружение български филмов звук, 
Съюз на българските филмови дейци, Фондация „Арт фест”. Впоследствие към отвореното 
споразумение се присъединиха над двадесет творчески съюза, асоциации и сдружения от 
всички подсектори на българската култура. (Вж. Андреева, Д., Национална стратегия за 
българската култура, Институт „Отворено общество” – София, Политики 09/12).

56 Няколко примера: през 1960-те и 1970-те години скромните студентски фестивали в Загреб 
и Нанси използват идеите на художествения авангард, за да отправят призиви за премах-
ване на „желязната завеса”. Малко по-късно тези, донякъде маргинални прояви, се офици-
ализират в по-големите театрални фестивали – Авиньон, Амстердам и Единбург. С тяхното 
активно участие и финансиране се създават програми, които стимулираха мобилността на 
творци между европейския Изток и Запад. Тези действия в значителна степен ускориха и 
направиха необратими процесите на демократизация от края на 80-те и началото на 90-те 
години. В България фестивалите бяха своеобразни „прозорци към света”, през които бъл-
гарските граждани можеха да се срещат със световните културни и художествени процеси 
без идеологически и политически посредници.
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ни администратори. Не са редки случаите и на акумулиране на сблъсъци с 
представителите на държавно-политическите структури. Конкретен пример са 
протестите на киногилдията срещу нарушаването на Закона	за	филмовата	ин-
дустрия от ресорното министерство по време на Фестивала на българското 
кино „Златна роза” във Варна през 2010 г. Това, от своя страна, предизвиква 
спешни мерки на правителството, които довеждат до по-активна подкрепа 
националното филмово производство.

Началото на 2012 г. е белязано от още един силен граждански сблъсък, 
в който участваха представители на различни културни сектори. Конкретният 
повод е обявената от Министерство на културата обществена поръчка по 
Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) със специфична цел 
„увеличаване броя на посетителите и продължителността на техния прес-
той, подобряване на сезонното и териториално разпределение на туризма 
в различните райони и територии, основано на интегрирано управление и 
маркетинг на дестинациите и използване на различни средства, техники и 
системи, осигуряващи ефективна туристическа информация и маркетинг.” 
Над 60 граждански организации (повечето от София, но и от Пловдив, Варна, 
Бургас, Велико Търново, Русе, Габрово и с. Горна Бела Речка), представлява-
щи сравнително нови културни инициативи се обявяват срещу поръчката с 
разнообразни аргументи. Поръчката пряко влияе върху предстоящия конкурс 
за избор на български град – Европейска столица на културата, е в нару-
шение със съществуващия регламент, публикуван с Решение	№	1622/2006	на	
Европейския	 парламент	 и	 Съвета57. Условията са дискриминационни спрямо 
по-малките градове и създават усещане за предопределеност на избора. 
Инициаторите на протестите предизвикват силен медиен отзвук. След някол-
ко пресконференции и срещи в Министерство на културата, обществената 
поръчка е отменена. Планираните средства са пренасочени за ремонти на 
училищата по изкуствата.

Отмяната на обществената поръчка за фестивалите имаше някои кон-
кретни положителни последици. Протестиращите културни оператори бяха 
в основата на новосъздадената Българска фестивална асоциация. С първите 
си действия тя даде заявка да участва активно в държавната политика по 
отношение на фестивалите. От своя страна в края на 2012 г. Министерство 
на културата, Столична община и Обсерваторията за икономика на културата, 
осъществиха проучване за идентифициране на фестивалите в България.

По-голямата част от фестивалите имат за организационна форма юридиче-
ски лица с нестопанска цел – в обществена и в частна полза. В случаите, в 
които фестивалите имат способността да се комерсиализират и да работят на 
пазарни принципи, те се организират дори от търговски дружества.

В София фестивалите вече са намерили своите трайни и независими 
организационни форми, но в много от останалите селища фестивалните 
дейности са вменени на общинските администрации и читалищата. По този 
начин фестивалните форуми си набавят необходимия им експертен капаци-
тет и стабилност във финансирането, но прякото ангажиране на управленски 

57 Достъпно на: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:16:03:32006D1622:BG:PDF
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политически структури в непосредствени организационни дейности създава 
условия за деформации:

• зависимост от политическата власт;
• решения и действия, които не са подплатени с осмислени и аргумен-

тирани преценки;
• отсъствие на прозрачност и регламент при възлагането на определени 

дейности, свързани с организацията на различни събития;
• конфликт на интереси, доколкото ангажираните служители следва да 

оценяват самите себе си;

От друга страна обаче, нарастване на влиянието на независимите опе-
ратори в организирането на фестивали, без съществуването на публично 
споделена регулация, също води до деформации. Тогава съществува риск 
от безконтролно навлизане на ограничени корпоративни и лични интереси, 
включително и мръсни пари, в които общественият интерес и свързаните с 
него общочовешки културни и художествени послания са заменени със стре-
меж за извличане на рента.

Кръщаването на всеки селски събор фестивал, на всяка конкурсна проява 
за деца – фестивал, на всеки временен ресторант на открито в центъра на 
града, селото или парка – бирфест, обезценява фестивалността, превръща 
гражданите в посетители и консуматори, а не участници и празнуващи как-
то в традиционно-българските традиции (надпявания, кукери, занаятчийски 
събори), така и в по-старите антични традиции, а спомоществователите пре-
връща просто в обикновени рекламодатели. Липсата на независима критика 
и специализирана журналистика (с изключение на в-к „Култура”, електронното 
списание „Либерален преглед”, спорадични публикации във в-к „Капитал” и 
няколко специализирани блога за култура и изкуство), както и на достатъчно 
авторитетна академична критика (съответният институт на БАН получи една от 
най-ниските оценки при независимата външна оценка) възпрепятстват разви-
тието на адекватен потребителски вкус и нагласа към фестивалите. Има само 
няколко организации с нестопанска цел (най-известната е Обсерватория за 
икономика на културата58), чиято мисия е да предоставят независима оценка 
на културните процеси в страната.

Най-често фестивалите в София съществуват като частни търговски друже-
ства и организация с нестопанска цел, регистрирана в частна полза. В столи-
цата, за разлика от останалите селища в страната, са много по-малко орга-
низациите, които създават и менажират повече от едно фестивално събитие. 
Това показва наличието на установени професионални принципи в работата 
на организаторите, съобразени със спецификата на фестивалната практика.

Най-голям дял във финансирането на фестивалите в страната имат общи-
ните. Фестивалното финансиране на общините е техният начин за проектно 
мислене и финансиране. Въпреки това често „местният шовинизъм” не дава 

58 Сайтът им http://www.culturaleconomics.bg обаче практически няма съдържание, разчитат 
основно на фейсбук страницата си, фейсбук страницата не е осъвременявана от 2012 г. и 
за комуникация с обществеността разчитат основно на медиите, което отново ограничава 
аудиторията им.
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налната ни култура от възможност за оценка на протичащите в нея про-
цеси, продуктивен творчески дебат и популяризирането є в чужбина.

• Няма система за оценка и атестиране на фестивалите в България. Това 
в значителна степен възпрепятства развитието на специфичен пазар на 
идеи и дейности, които да намират диференцирана подкрепа както от 
страна на публичната власт, така и от страна на други финансиращи 
програми и корпорации. Самото понятие „фестивал” се обезценява 
когато се пришива като реклама на определено сезонно продаване на 
някакви стоки (например бира, без да има никаква добавена стойност 
от гледна точка на видове бира, начин на приготовление, развитие на 
движение за домашно приготовление на бира, популярно в Германия и 
САЩ например).

• Липсват целенасочени политики за подкрепа на фестивални събития 
в сферата на съвременното творчество и изпълнителско изкуство, вкл. 
експериментални и алтернативни художествени инициативи.

• Недостатъчно активна е държавната политика за подкрепа на фестивали 
в сферата на визуалните изкуства, съвременните мултидисциплинарни 
художествени продукти и литературното творчество, книгоиздателската 
индустрия и научни фестивали.

• Вниманието и ограничените финансови средства на публичните власти 
се разпиляват между множество фестивали, допринасящи за липсата на 
голям и съизмерим със световните стандарти фестивален форум.

• Държавата се е лишила от интелектуалната собственост и марката върху 
фестивали, които са безспорна национална ценност и в тях през про-
дължителни периоди от време са инвестирани значителни средства от 
цялото българско общество.

• Липсва дългосрочно планиране на фестивалите. Отсъства и система за 
администриране на национален културен календар и общински култур-
ни календари. Това се отразява отрицателно както върху равномерното 
насищане с фестивални събития през годината, така и върху децентра-
лизацията на художествените и творчески дейности.

• Отсъства приемственост и координация между художествено-творче-
ския сезон и фестивалите, които би трябвало да надграждат върховите 
постижения в репертоара на културните институти.

• С малки изключения (Каварна Рок Фест и свързаните с него), фестива-
лите не работят в партньорство с туристическата индустрия.

Мерките, които следва да се предприемат в посока гарантиране на добро 
управление, прозрачност и ефективност са:

• Създаване на статистически стандарти за измерване на дейността на 
фестивалите и създаване на цялостна система за наблюдение на качест-
вото на фестивалите.

• Създаване и поддържане на публичен регистър на фестивалите. Не-
говото съществуване е основа за адекватни политики в системата на 
централната и местна власт, базирани на точни и надеждни данни.

• Подпомагане и развитие на мрежа от социални инкубатори в областта 
на творческите индустрии, които да подпомагат развитието на организа-
ции с нестопанска цел, организиращи фестивали, творчески работилни-
ци и гражданска активност в свързаните сфери. Подобни мрежи вече 
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се развиват в Западните Балкани (под егидата на Регионалния център за 
сътрудничество)59.

3. Гражданските движения: нови Форми на обществен 
протест и контрол

Социалните мрежи и основно Фейсбук се утвърдиха като алтернатива 
на електронните и печатни медии в България, които се възприемат от мла-
дите, образовани, активни, живеещи в големите градове като завладяни от 
олигарси, политици и в крайна сметка като ненадежден източник на ин-
формация. Тези съмнения се потвърждават от международните организации, 
наблюдаващи свободата на словото60. Предизвикани от липсата на свобода 
на медиите да отразяват безпристрастно актуалните събития, гражданските 
групи (стихийно появяващи се или устойчиво функциониращи) организират 
собствена медийна система, която с помощта на съвременните технологии 
успешно реализира медийна функция – от сътворяването на новината до 
разпространяването є сред определена аудитория. Фактически всеки об-
ществено активен гражданин се превръща в медия с помощта на новите 
технологии. Въпрос на активна ангажираност към конкретна тема е даден 
потребител (понякога свидетел на събитие) да заснеме/запише или намери 
готова информация, които да разпространи на стената си във Фейсбук, в 
определена Фейсбук група или на някоя страница. Информацията, която 
привлича вниманието на съмишлениците, е подхващана и лавинообразно 
разпространявана като понякога генерира значителна аудитория. Допълнител-
но всеки, споделящ информацията, може да добави собствения си коментар 
към нея и така да увеличи стойността є. Тези коментари понякога носят по-
вече заряд от информацията, която придружават, и така на свой ред стават 
обект на споделяне.

Фейсбук отдавна се използва успешно за провеждане на застъпнически 
кампании (например каузата „Спрете промените в Закона за предотвратяване 
и разкриване на конфликт на интереси”61, създадена през март 2009 г., която 
обедини журналисти, НПО-активисти и дори политици, и успя да спре опита 
на Татяна Дончева и няколко други депутати да обезсмислят Закона), но от 
2011 г. Фейсбук се утвърди и като инструмент за самоорганизация и упра-
вление на различни граждански движения.

Застъпническите групи, организирани чрез Фейсбук, се сблъскват с про-
блем с генерирането на широка обществена подкрепа. Разпространяването 
на информация се случва основно чрез лични контакти – на живо или във 
Фейсбук и без критична маса от хора на улицата (над 20 000 души в София 

59 http://www.rcc.int
60 Виж: Reporters without Borders. 2011 – 2012 World Press Freedom Index, 2012; Freedom 

House. Press Freedom in 2011: Breakthroughs and Pushback in The Middle East, 2012.
61 След като Фейсбук преустанови каузите информацията е недостъпна, но за архивни/изсле-

дователски цели номерът є е 233115) Повече информация от медиите – http://www.capital.
bg/blogove/pravo/2009/03/24/694409_promenite_v_zakona_za_konflikt_na_interesi_chrez/
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и над 4-5 000 в другите градове) или широка подкрепа от медиите (като 
минимум поне една национална телевизия и едно национално радио) те имат 
ограничени възможности за въздействие. Заинтересованите участници оказват 
своята подкрепа и споделят информацията, но след момента на насищане, 
когато всички потенциално заинтересувани са вече привлечени, информаци-
ята започва да се върти в ограничен кръг от хора. Социалните контакти на 
застъпниците очевидно са ограничени в максимум 3-4 степени на разстояние 
в понятията на теория на мрежите.

Очевидна е свързаността на застъпническите кампании, особено при кам-
паниите със сходни теми, като природозащитната тема, по която активността 
на гражданите е сред най-осезаемите. Често едни и същи активни граждани 
поддържат повече от една кампания, като си оказват организационна подкре-
па. Такива са примерите с кампанията срещу добива на шистов газ, която 
чрез общ протест подкрепя кампанията срещу поправките в Закона	за	горите 
в началото на 2012 г. Гражданите, подкрепили каузата за горите, от своя стра-
на, оказват помощ на тези във Варна, борещи се да ограничат застрояването 
в Морската градина, споделяйки информация в социалните мрежи и чрез 
мобилизиране на участници за подкрепа.

Участниците в застъпническите групи са категория хора, желаещи да до-
принасят за решаването на проблемите в страната със собствени ресурси, 
без посредничеството на организации и политически партии. Те отричат ка-
тегорично вертикалната йерархична организационна структура като доказано 
неефективна. Темите на кампаниите се приоритизират, като се наблюдава 
повишен интерес към опазването на околната среда и запазването на при-
родната среда в урбанизираните територии. От друга страна, инициативите 
на социална тематика не привличат особено активните граждани.

Членове на гражданските групи, инициирали и участвали в застъпнически 
кампании, отказват да се идентифицират с различни политически движения 
или световни течения, към които ги причисляват анализаторите. В своя ста-
тия62 за вестник „Култура” участник в организационните групи на Граждан-
ската инициатива срещу фракинга и гражданска група „ЗаВитоша” обяснява 
начина за разпознаване на каузи и технологията на функциониране на граж-
данските обединения.

Социологическите изследвания също дават частични обяснения за причи-
ните за развитието на застъпническите групи. Много изследователи отчитат, че 
през последните години българските граждани се чувстват зле представени от 
институциите и доверието в политическата система спада. Данните на Евро-
барометър показват, че през 2012 г. 78 % от българите по-скоро не вярват 
на политическите партии, 64 % по-скоро нямат доверие в правителството, и 
77 % по-скоро нямат доверие в Парламента63. Неправителствените органи-
зации като правило се ползват с ниско доверие поради това, че са считани 

62 Кърджилов, П. Намерената кауза: Общите блага и протестите за Закона за горите. – 
В: в. „Култура“, бр. 36 (2698), 26 октомври 2012 г.

63 Standard Eurobarometer 77. Table of results: Public opinion in the European Union, http://
ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb77/eb77_anx_en.pdf
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Антишистовите граждански инициативи („За чиста България”, „Гражданска 
инициатива за забрана на проучванията и добива на шистов газ в България по 
метода на хидравлично разбиване” и други) възникват през юли 2011 г., след 
като Министерският съвет одобрява 5-годишно разрешение американският 
петролен гигант „Шеврон” да прави проучване за добив на шистов газ в Се-
вероизточна България. Създадени са различни Фейсбук групи (национални и 
регионални), които ангажират десетки хиляди души. След серия от протести 
в национален мащаб Народното събрание приема забрана за добива на газ 
по споменатата технология, което се отчита като успех на кампанията. След 
приемането на мораториума се обсъждат различни варианти за отпадане на 
мораториума, които довеждат до светкавично активизиране на групите, ос-
новно около ПП Зелените, както и някои ядра на младите социалисти, което 
довежда до съмнения за намеса на Кремъл през БСП в този дебат.

Гражданската активност срещу ACTA – международен договор, подписан 
от 22 страни от ЕС, между които и България, срещу нарушаването на правата 
на интелектуалната собственост в интернет, е част от общоевропейската кам-
пания, целяща да се противопостави на споразумението. Според противници-
те му, АСТА би ограничил основни свободи и правото на неприкосновеност 
в мрежата, облагодетелствайки единствено големите компании.

Активистите на групата призовават българските поддръжници да подпи-
шат общоевропейската петиция до Европейския парламент, която към 7 юли 
2012 г., когато Парламентът обявява отказа си от споразумението, е подписана 
от 2 869 050 граждани на Европейския съюз. Кампанията срещу споразуме-
нието е децентрализирана. Много от членовете є симпатизират на Anonymous 
Bulgaria, като постват и харесват постнати линкове от блога им.

Организационната група за действия срещу подписването на АСТА от 
България изпраща 11 000 имейла от български граждани до депутатите в 
Европейския парламент с молба да се откажат от ратификация на споразу-
мението66.

На 11 февруари граждани от 17 български града излизат на протест срещу 
приемането на ACTA в България като част от световния ден за протест срещу 
АСТА. Протести срещу приемането на Търговското споразумение се провеж-
дат в София, Варна, Бургас, Пловдив, Кърджали, Хасково, Ямбол, Разград, 
Русе, Габрово, Велико Търново, Казанлък, Стара Загора, Пазарджик, Видин, 
Перник и Сандански. Някои медии твърдят, че само в София се събират 
около 10 000 човека67.

На 14 февруари 2012 г. гражданската инициатива „Не на АСТА” изпраща 
становище до министър-председателя на България, в което се противопос-

66 Петрова, Ивелина. Организаторът на протеста срещу ACTA: Изпратихме 11 000 имейла до 
евродепутати, OffNews.bg, 9 февруари 2012, http://offnews.bg/index.php/19405/organizatorat-
na-protesta-sreshtu-acta-izpratihme-11-000-i-mejla-do-evrodeputati

67 Вяли протести срещу ACTA. В София се събраха само около стотина души, iNews.bg, 25.02.2012 г. 
http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/
%D0%92%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%
D1%82%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-ACTA-_l.a_c.327_i.156106.html
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тавя на определена разпоредба в проект за Закон	за	хазарта, внесен от Ми-
нистерския съвет с доводите, че въпросната разпоредба повтаря правила за 
филтриране на интернет трафика, подобни на тези в АСТА.

На 15 февруари 2012 г. България официално се отказва от ратификация на 
АСТА и инициира процедура по оттегляне от споразумението.

Кампанията срещу поправките в Закона	за	горите е инициативата с най-
широк обществен отзвук, която въпреки че не e с национални мащаби, а 
се ограничава основно до района на София, мобилизира голям брой под-
дръжници. Тясната връзка между промените в Закона	за	горите и плановете 
за застрояване на Витоша не се отричат от представителите на държавните 
институции и отпушват недоволство срещу фирмите от олигархичен тип, под-
крепяни от правителството чрез приемане на законодателни промени.

Част от гражданската активност се обединява под името гражданска група 
„ЗаВитоша”. Конкретният повод за създаването на „ЗаВитоша” е, че фирмата, 
притежаваща ски съоръженията – „Витоша ски”, спира лифтовете на Витоша 
през декември 2011 г. Инициативата тръгва като обединение на практикува-
щите зимни спортове, недоволни от това, че са оставени без съоръжения по 
време на един от най-благоприятните за ски сезони през последните години. 
„Витоша ски” твърди, че при тогава действащия Закон	на	горите68 пускането 
им е незаконно и поставя ултиматум за промени в Закона. Проектът за по-
правки е подготвен от земеделското министерство и е пуснат за съгласуване с 
институциите, свързани с прилагането му, като срокът за изпращане на стано-
вища и предложения от заинтересовани лица е от 21 до 30 декември 2011 г. 
(по време на коледните и новогодишни празници), при положение, че Законът 
изисква 14 дни69.” Въпреки това има постъпили становища от природозащитни 
организации, но те не са взети предвид.

Следват публични срещи между активни граждани за разясняване после-
диците от промените в Закона	за	горите върху ски туризма на Витоша и върху 
горите изобщо. На тези срещи интересуващите се от проблема граждани 
разговарят с експерти – юристи и членове на природозащитни организации 
с екологично образование. Гражданската група и природозащитната коалиция 
„За да остане природа в България” често действат съвместно, поради което 
обществеността доста често не прави разлика между тях. Оттам идва и проз-
вището „еколози”, което протестиращите отхвърлят по време на протестите 
на Орлов мост.

Много от членовете на организационната група нямат почти никакъв опит 
като активисти, те са хора с разнообразен ценз, социален статус и профе-
сии, но успяват да се справят с организацията и формалностите на всички 
инициативи70.

68 Приет едва година по-рано.
69 Войников, Т., Райкова, Д. Кабинетът бърза да узакони строежите в природните парко-

ве. – В: в. Сега, бр. 294, 23.12.2011, стр. 1.
70 За повече информация за създаването и функционирането на тази гражданска група виж 

Христов, Б. Протестите срещу промените в Закона за горите и Орлов мост – разказът от 
първо лице, http://grajdanski.bg/zakon-za-gorite-orlov-most-chast1/
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Тази инициатива успява не само да прокара конкретни искания, свързани 
със съдържанието на Закона	за	горите, но и показва как успешно да се полз-
ват инструментите за прозрачност на законодателния процес: пряко участие в 
заседанията на парламентарните органи, искания в уебстраницата на Народ-
ното събрание да се публикуват стенограми от заседанията на Комисията по 
земеделие, становища и законопроекти, излъчване на предавания „на живо” 
на заседания на въпросната комисия и др.

След отпадането на атакуваните поправки групата продължава да функцио-
нира като полага усилия в няколко насоки:

• използва натрупания опит, за да участва в дейности, свързани с бъдеще-
то на Витоша – кампании за опазване и популяризиране на богатството 
на парка, дискусии с отговорните институции за подобряване на усло-
вията за отдих в парка, оказване на обществен натиск за решаване на 
проблемите, свързани с планината – инфраструктура, незаконно строи-
телство, монополизиране на услугите и др.

• Поддържа коалиция „За да остане природа в България” в противопос-
тавянето срещу строежа на втори кабинков лифт в национален парк 
Пирин. Съвместно с коалицията организира протести срещу решението 
на Висшия екологичен съвет на Министерство на околната среда и во-
дите (МОСВ) да разреши строеж на спортни съоръжения в зоната за 
туризъм на националния парк.

• Разпространява идеи за устойчивост на туризма и особено на зимния 
туризъм.

По време на масовите протести от началото на 2013 г. природозащитни-
ците и техните поддръжници имат своя кауза – разрешението на строежи в 
Пирин. Природозащитните протести се провеждат едновременно с тези сре-
щу монополите и високите цени на тока, но никога не се обединяват. Има 
призиви от страна на протестиращите, с които да привлекат посетителите на 
природозащитните протести, но това не става факт. Публикуват се текстове, 
с които гражданската група подкрепя протестиращите в борбата им срещу 
монополните структури и срастването на властта с тях, но всеки решава 
спрямо собствените си възгледи дали да подкрепи протестите.

След протестите в началото на 2013 г., а и по-късно в #ДАНСwithme 
стана ясно, че гражданската активност със социални и политически каузи 
няма нужната зрялост не само да излъчи свои представители, но дори и да 
формулира единни искания. Това се дължи на историческата липса на опит 
в представителността и на колективно вземане на решения, които след това 
всички следват, дори и да са били на друго мнение – било за решенията 
във входове и блокове (които се равняват на едно малко село) в големите 
градове, махали, вилни общности, училищни настоятелства, студентски съвети 
и организации и в крайна сметка политическите партии. Представителството 
е социално умение, което следва да се тренира и възпитава от ранна възраст 
на детето, а за съжаление традициите на псевдо-представителност както от 
времето преди 1989 г. и през първите 20 години на прехода са много силни 
и обезкуражаващи.
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4. завладяване на спортната енерГия и лоШо Управление 
на спортните орГанизации и Финансирането им

Сдружаването на гражданите в спортни клубове е една от най-масови-
те форми на гражданско предприемачество във всички страни по света. 
В някои страни като Швейцария и Норвегия се твърди, че почти всички 
граждани са или са били членове на поне един спортен клуб, туристиче-
ска организация, организация, свързана с провеждането на някакво хоби, 
което рано или късно се трансформира в спорт. Държавите финансират 
подобни сдружения за конкретни дейности, които подпомагат на първо 
място здравето, а след това и спортния дух и състезателни постижения. 
Гражданите се учат на участие и представителство в тези клубове от най-
ранна възраст. „Високото спортно майсторство” често е с по-нисък прио-
ритет от „включването” на хора в неравностойно положение, механизъм за 
интегриране на имигранти, изграждането на общности (около училищата) 
и включване на родителите в образованието на децата като доброволци 
(треньори по определен спорт). Ето защо разглеждането на спортните дру-
жества като представители на гражданското общество е от изключително 
значение за разбирането на гражданското общество у нас. Съществуват 
множество изследвания за връзката между определени спортни общности 
(състезатели и треньори) и възникването на силовата организирана престъп-
ност (борци, щангисти, каратисти), след това завладяването на „спорта на 
народа” – футбола от страна на организираната престъпност. Не случай-
но почти всеки „стар” клуб в А група има в историята си поне по един 
застрелян президент, а някои и поредица от президенти (като Локомотив 
Пловдив). След сравнителната нормализация през последните 4-5 години 
вече е възможно да се обърнем и да разгледаме по-внимателно спортни-
те организации, включително в много по-чистите спортове (в сравнение с 
борбата, щангите и футбола от 90-те години) като волейбол и ски. Всички 
правителства в периода 2009 – 2014 г. отделят много ресурси за спортните 
клубове и спортна инфраструктура, включително и чрез малките суми за 
подкрепа на граждански организации през Министерство на финансите, и 
тази сфера е важна за цялостната прозрачност и доброто управление на 
сектора.

Спортните федерации са доброволни сдружения на спортни клубове 
по един или различни видове спорт, които „координират развитието, прак-
тикуването и администрирането на съответния вид спорт на национално 
ниво на територията на страната и ги представляват пред държавата и 
международните спортни организации”71. Според българското законода-
телство, спортните федерации се регистрират като юридически лица с 
нестопанска цел в обществена полза. Регистърът на Министерство на фи-
зическото възпитание и спорта (МФВС) показва, че към края на 2012 г. 
в България има 106 лицензирани спортни федерации. Четири федерации 
са лицензирани през 2013 г., а 9 федерации не са получили или им е бил 
прекратен лиценза.

71 Закон за физическото възпитание и спорта, Обн. ДВ бр. 58 от 9 Юли 1996 г. (изм. и доп. 
ДВ. бр. 87 от 9 Ноември 2012 г.)
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Общото състояние на професионалния и аматьорския спорт в България 
дава ясна оценка на работата на спортните организации. Показател в това от-
ношение е фактът, че България приключва участието си в олимпийските игри 
в Лондон през 2012 г. с най-слабите резултати от 60 години насам. Национал-
ните състезатели печелят един сребърен и един бронзов медал и завършват 
на 63-то място в класирането по медали.

Многобройните скандали за злоупотреби в спортните федерации, създава-
нето на кухи федерации с практически измислени спортове само и само да 
се получи държавно финансиране, довеждат до серия от проверки от Аген-
цията за държавна финансова инспекция (АДФИ) през 2013 г. на 11 спортни 
федерации, което е крайно недостатъчно. Резултатите са 85 констатирани 
случая на непроведени обществени поръчки на стойност 10 345 612 лв. Това 
е общата сума на държавните средства, потенциално раздадени на фирми, 
свързани с членовете на управителните органи на спортните федерации. За 
сравнение сумата надвишава повече от 30 пъти средствата, отпуснати на 
спортните клубове за 2013 г. по програма „Научи се да плуваш”.

Министерството на физическото възпитание и спорта реагира на констатаци-
ите на АДФИ като се опитва да дисциплинира федерациите да спазват Закона	
за	обществени	поръчки. Тази офанзива е повод за гняв сред ръководителите на 
много спортни федерации, сред които федерациите по ски, волейбол и худо-
жествена гимнастика. Техните доводи са, че поради спецификата на спортната 
екипировка, която съгласно изискванията на международните организации се 
доставя от определени фирми, те са в невъзможност да спазват закона.

Въпреки тези мерки, изпълнителната власт не реагира на основния проблем 
в спортните организации – сливането им с определени търговски дружества, 
предлагащи услуги, свързани с конкретния тип спорт и облагодетелстване на 
тези фирми за сметка на реалното развитие на спорта. Тази симбиоза води 
до подценяването и недофинансирането на подбора, подпомагането и подго-
товката на перспективни състезатели. Налага се мутро и чалга култура, някои 
треньори псуват децата (под 10 годишни) публично по време на приятелски 
състезания, масово в заведенията към спортните комплекси и зали, където 
тренират деца, не се спазва забраната за пушене.

Емблематични за проблемите на сдруженията на спортни клубове е дей-
ността на две от спортните ни федерации, практиките в които предизвикват 
широк обществен интерес. Българската федерация по ски е сред най-крупни-
те бенефициенти на държавни средства от МФВС за домакинства, а Българ-
ската федерация по волейбол представлява един от най-успешните спортове 
в България:

• българската федерацията по ски администрира спорт, в който пости-
женията на български спортисти са по-скоро резултат на изключителни-
те им способности, отколкото на добри условия за практикуване. Тя е 
известна с провеждането на изключително скъпите стартове за световна 
и европейска купа по ски алпийски дисциплини, които ги нареждат 
сред най-скъпите състезания в страната без реално български спортисти 
да имат шансове за успех на тях.
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• българската федерация по волейбол е известна със скандали и об-
виненията в непрозрачност, които са на дневен ред през последните 
години и компрометират един от традиционно най-успешните спортове 
в България.

ситуацията в българската федерация по ски

От 2003 г. несменяем председател на федерацията е Цеко Минев, един 
от собствениците на Първа инвестиционна банка, а съставът на Управителния 
съвет на федерацията е относително постоянен. През 2013 г. Цеко Минев е 
единодушно избран за трети поред петгодишен мандат.

През 2003 г. БФСки създава собствено търговско дружество „Български 
ски пул” ЕООД. В интернет страницата фирмата е представена по следния 
начин: „БФСки	взе	решение	 за	 създаването	на	Български	Ски	Пул,	организация,	
която	като	цяло	ще	организира	и	координира	работата	на	БФСки	при	провежда-
нето	на	състезанията	от	календара	–	вътрешни	и	международни,	по	отношение	
работата	 с	 основните	 ски-центрове	 в	 страната,	 ще	 менажира	 маркетингова,	
рекламна	и	медийна	политика,	отношенията	със	спонсорите	и	международните	
организации”. Според Търговския регистър „Български ски пул” ЕООД е реги-
стрирана на същия адрес, на който са регистрирани и фирмите „Витоша ски” 
и „Витоша ски училища” – операторът на ски съоръженията на Витоша и 
дъщерната му фирма, занимаваща се с обучителна дейност. Пак според Тър-
говския регистър до 2011 г. фирмата е ООД, в което съдружници са БФСки 
и Ски инженеринг ООД (съсобственик на Юлен АД – операторът на ски 
съоръженията в Банско). Впоследствие Ски инженеринг ООД продава своите 
51 % от акциите на Федерацията на номиналната им стойност – 2550 лв. 
Според счетоводния баланс на фирмата към 31 декември 2011 г. дружеството 
притежава активи на стойност 2 800 000 лв., а броят на лицата, на които се 
плащат осигуровки, варира от 164 през януари 2009 г. до 22 – в началото 
на 2013 г. Съучастието в създаването на съвместна фирма (и вкарването на 
активи на Федерацията в нея), която се намира под мажоритарен контрол на 
друга фирма без широката клубна общественост да е запозната и информи-
рано съгласна, е пример за увреждане на обществения интерес и предпос-
тавка за множество конфликти на интереси за в бъдеще.

Три от най-крупните курорти, които предлагат възможности за ски, а имен-
но Банско, Боровец и Витоша и хотелите и ски съоръженията са свързани с 
Първа инвестиционна банка (било като кредити или като собственост, макар 
и през сложни офшорни схеми), чийто съсобственик е председател и на Фе-
дерацията по ски.

Според уеб страницата на БФСки във Федерацията членуват 53 спортни 
клуба. Част от тях са свързани с фирмите, стопанисващи съоръженията в най-
големите курорти в страната. (“ULEN SKI TEAM” – с адрес адресът на Юлен 
АД (собственик на лифтовете и концесионер на пистите на Банско; спортен 
клуб „Александър Логистикс”, свързан с едноименната фирма на Иван Тодо-
ров, член на УС на БФСки; Витоша ски клуб – официален адрес на клуба е 
адресът на фирма „Витоша ски”, собственик на съоръженията на Витоша).
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„Инструкция	 за	определяне	 количествени	и	качествени	показатели	 за	оценка	на	
дейностите	на	спортни	клубове	към	БФСки,	по	която	се	извършва	разпределение	
на	средствата	от	МФВС”.	Според уебстраницата на Федерацията, в нея чле-
нуват 53 клуба. Реално клубовете, които изобщо отговарят на критериите в 
описаната инструкция, едва ли получават от държавата повече от 3,000 лв. 
на година.

От другата страна, срещу финансирането за дейност Федерацията:

• поддържа скъпо платена администрация (за 2012 г. са платени заплати в 
размер на 487 000 лв.; за 2011 – 390 000 лв.), на фона на отпуснатите 
85 000 лв. за всички спортни клубове през 2012 г.

• Организира Държавен спортен календар като координира състезанията 
и плаща хонорари на техническите делегати (80 лв. на ден за състеза-
ния на възрастни и 50 лв. на ден за състезания на деца) и транспортни 
разходи до 200 лв. Всички останали разходи се поемат или от органи-
затора, или от спортните клубове.

• Организатор е на някои от състезанията от Държавния спортен кален-
дар, като за сезон 2012/2013 във всичките 4 спорта и всички възрастови 
групи те са 5 – организирани самостоятелно и 11 – организирани съв-
местно с някои от големите фирми – оператори на ски курорти: Юлен 
АД в Банско, Бороспорт в Боровец, Пампорово АД и Осогово спорт 
ЕООД.

• Провежда квалификационни курсове/семинари за съдии и технически 
лица.

• Отговаря за тренировъчната дейност (вкл. лагери, екипировка и меди-
цинско обслужване) на националните състезатели.

• Провежда курсове и изпити за ски инструктори (търговска дейност, 
която е по-сходна с туристическа услуга, отколкото със спорта).

Бюджетът на БФСки за 2012 г. възлиза на 3 083 000 лв.75 Средно годишно 
от стопанска дейност Български ски пул генерира 1 300 000 лв. от 2008 до 
2012 г.76 Няма реална публична отчетност на това как се генерират и израз-
ходват средствата от спонсорство, реклама и телевизионни права. За сравне-
ние за 2012 г. постъпленията от членски внос, ФИС кодове, картотекиране на 
състезатели и такси за състезания – типична дейност за спортна федерация, 
съвкупно възлизат на 2,3 % от бюджета є.

През 2010 г. БФСки създава направление „Български професионални ски 
инструктори”, което се опитва да дублира и измести Сдружение „Българско 
ски училище” (национално професионално сдружение на 48 фирми – ски 
училища в България, член на международните професионални организации и 
акредитирано през 2001 г. да дава международно квалификационно ниво на 
ски учители в България в сътрудничество с Националната спортна академия), 
и започва да „прелицензира” всички ски и сноуборд учители, като така иска 
да контролира една напълно автономна стопанска дейност, която няма връзка 

75 http://www.novsport.com/news190820_1019.html, без да включва приходите от стопанската 
дейност, кумулирани отделно в „Български ски пул” ЕООД.

76 Отчетен доклад на председателя на БФСки – общо събрание. София, 30.05.2013 г.
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с целите є. Федерацията обосновава това си действие с желанието да се 
предлага по-качествено обучение по ски в курортите, но това подлежи на 
съмнение с оглед на липсата на каквито и да било традиции и международно 
признание.

С писмо изх. № 167/29.10.2010 г., разпратено до операторите в курортите 
Банско, Боровец, Витоша и Пампорово, БФСки ги уведомява, че към нея е 
създадено направление „Български професионални ски инструктори”, което от 
същия сезон ще лицензира ски училищата и ще обучава ски и сноуборд учи-
тели. Писмото призовава операторите на съоръженията в четирите курорта да 
продават т. нар. „ски учителски карти” за ползване на съоръженията единствено 
на училища и инструктори – членове на новосформираното звено към БФСки.77 
Така, чрез злоупотреба с господстващо положение, Федерацията се опитва да 
установи контрол върху чисто търговска дейност и така да контролира малките 
бизнеси, предоставящи тази услуга на територията на големите курорти.

Операторите на съоръженията са свързани с фирми, предлагащи сходни 
услуги и ски учителите от тези фирми ползват лифтовете безплатно, докато 
учителите на конкурентни фирми заплащат годишни карти на значително по-
високи цени от цените на годишните карти за обикновените туристи.

През сезон 2010/2011 г. „Витоша ски” определя цена на лифт картата на 
ски учителите от 2 500 лв., като сезонната карта за физическо лице е на 
цена 590 лв. Разликата, освен че е значителна и необоснована, е обявена от 
Върховния административен съд за нарушение на Закона	за	защита	на	конку-
ренцията. Съдът постановява цените за учители и туристи да се уеднаквят. 
През следващия сезон картите са отказани на учителите, които не членуват в 
направлението на Федерацията, но след преговори между оператора и ски 
учителите в началото на 2013 г., цените за физическите лица и за ски учите-
лите са изравнени.

Ски/сноуборд учители, които искат да практикуват в Банско и Боровец, 
трябва или да работят за оператора на съоръженията, или да бъдат, освен 
членове на направлението на Федерацията, и родом от Банско (респективно 
за Боровец – Самоков).

Програмата „Научи се да караш ски”, финансирана от Министерството на 
физическото възпитание и спорта и изпълнявана от БФСки, стартира пилотно 
през 2008 г. на Витоша. Тя има за цел да предостави безплатно обучение 
по ски на ученици. Програмата, обаче, е известна и с редицата нарушения, 
направени при разпределянето на средствата по нея. Съществува сходна 
програма на Министерството „Научи се да плуваш”, по която се финансират 
директно проекти на спортни клубове, предлагащи обучение по плуване. Там 
посредничеството на Федерация липсва, а информацията за тази програма е 
достъпна на интернет страницата на МФВС.

През 2008 г. МФВС финансира проекта с 621 400 лв. от бюджета. Провер-
ка на АДФИ от 2012 г. отчита, че през 2008 г. Федерацията е предоставила 

77 http://www.bgskischool.com/index.php?action=article&id=4
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без обществена поръчка 557 500 лв. по програмата „Научи се да караш ски” 
на фирма „Балкан холидейз сървисис” – управлявана от съпругата на Цеко 
Минев – Радка Минева. Част от сумата, преразпределена от „Балкан холидейс 
сървисис”, след това отива в друга свързана с Цеко Минев фирма – „Витоша 
ски”. Тя получава 376 000 лв. за обучение на деца. Изпълнител на дейността 
по обучение на ученици по ски е „Витоша ски” заедно с дъщерната „Витоша 
ски училища”, а други ски училища не се допускат до програмата, защото 
според изявления на представители на Федерацията, цитирани в медиите 
„нямат капацитет”78. През 2009 г. програмата продължава, като държавата 
отделя за нея 660 000 лв.

Отново по същата програма, за която МФВС отпуска 300 000 лв. през 
2010 г., БФСки е изплатила на „Витоша ски” 88 527 лв. за извършване на 
спортни услуги и още 40 240 лв. за доставка на храна без да е провела про-
цедура за възлагане на малка обществена поръчка. През 2011 г. бюджетът на 
програмата е 650 000 лв., като 300 000 лв. идват от Министерството, а оста-
налите са осигурени от спонсори на Българската федерация по ски. Заради 
непроведената обществена поръчка на ски федерацията отново е наложена 
глоба от 15 000 лв. от АДФИ. Няма данни МФВС, което реално отпуска 
средствата да е проверявало как те са изразходвани. След констатациите на 
АДФИ програмата продължава да съществува и по нея продължават да се 
отпускат средства на Федерацията.

През сезон 2011/2012 г. Министерството отново финансира проект „Нау-
чи се да караш ски” в размер на 22 % от бюджета си за подпомагане на 
спорта за учащи. Източник на средствата са приходи от Българския спортен 
тотализатор. През този сезон проектът обхваща, освен Витоша, и курортите 
Пампорово и Банско.

Скандалите около Федерацията не са свързани само с вътрешните дей-
ности и малките проекти, а и с организацията на стартовете за Световната 
купа по ски алпийски дисциплини слалом и гигантски слалом за мъже и 
спускане и Супер Г за жени в Банско. 15 % от разходите за организация на 
домакинства през 2012 г. в България отиват в Ски федерацията.

На уебстраницата на състезанията за Световната купа по ски в Банско, 
проведени през февруари 2012 г., в раздел „Настаняване и път”79 стои адре-
сът на една единствена фирма – „Балкан Холидейз Сървисис” ООД, управля-
вана от съпругата на председателя на Федерацията по ски. Това е същата 
фирма, която разпределя и средствата по програма „Научи се да караш 
ски”. Домакинствата на стартове от Световната купа в Банско са съпътствани 
от светски благотворителни събития и търгове, придружени с много шум, 
респективно реклама. Средствата, събрани на тези събития, отиват за про-
грамата „Научи се да караш ски” на Федерацията, а оттам се разпределят 
отново сред свързаните фирми. Подобни проблеми се срещат и предишните 
2-3 години поне.

78 Филипов, Г. Ски федерацията подарила поръчка за 550 хил. лв. на близка до Цеко Минев 
фирма. Капитал Daily, 13.02.2012, с. 8.

79 http://www.worldcup-bansko.com/index?id=1809&lang=bg
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българска федерация по волейбол

Българската федерация по волейбол (БФВ) е юридическо лице с нестопан-
ска цел в обществена полза. По подобие на Федерацията по ски, тя се уп-
равлява дългогодишно от един и същ председател (Данчо Лазаров, преизбран 
за четвърти мандат през 2012 г.), въпреки скандалите около неговото управле-
ние, публичното неодобрение и установени нарушения на закона. Към края 
на мандата си, инж. Лазаров ще бъде начело на Федерацията в продължение 
на 15 години. На общото събрание, проведено през 2012 г. Данчо Лазаров 
печели изборите за председател с 80 срещу 78 гласа, като е единственият 
кандидат за поста, което за разлика от Федерацията по ски показва наличие 
на вътрешно недоволство.

Опозиция на управлението му са някои от клубовете – членове на Фе-
дерацията, които бойкотират срещата на Общото събрание, настоявайки за 
промяна в управлението на БФВ. Те издигат свой кандидат – Васил Симов, 
който не е допуснат да участва в изборите с мотиви, които биха дисквали-
фицирали и самия Лазаров.

Управлението на Федерацията има силна опозиция и в лицето на бившия 
треньор на националния мъжки отбор по волейбол Радостин Стойчев и на 
един от най-добрите състезатели на България – Матей Казийски. В знак на 
протест срещу управлението на Лазаров, капитанът на българския национален 
отбор напуска отбора точно преди Олимпийските игри. Това решение пре-
дизвика широко обществено неодобрение срещу Федерацията в лицето на 
Лазаров. Въпреки това Лазаров отказва да подаде оставката си. След реше-
нието на Казийски БФВ се обръща към Международна федерация по волей-
бол с искане правата на Казийски да бъдат спрени за две години и глобява 
Казийски с 35 % от заплатата му като играч на италианския отбор Тренто.

Управлението на Федерацията работи в условия на пълна непрозрачност. 
Няма дори работеща уеб страница, на която да се дава информация за 
дейностите на БФВ, подробности относно делата и управлението на Феде-
рацията, както и документи и отчети.

Агенцията за държавна финансова инспекция установява, че като субект 
по Закона	за	обществените	поръчки (ЗОП) в ролята си на публичноправна орга-
низация, финансирана от държавния бюджет над 50 % от общия си бюджет, 
БФВ не е възложила обществени поръчки на стойност 1 465 247 лв. през 
2011 г. и първата половина на 2012 г. и издава 14 акта за установяване на ад-
министративни нарушения – 4 на Федерацията и 10 лично на председателя80. 
Най-фрапиращото нарушение е липсата на документи за 700 000 лв., предви-
дени за награден фонд на играчи и треньори за участието им в Световната 
лига през 2011 г. Наложените глоби не възпират Федерацията да продължа-
ва да разходва публични средства незаконосъобразно. Тези нарушения са 
достатъчно основание да бъде прекратен лицензът на Федерацията съгласно 
чл. 17в от Закона	за	физическото	възпитание	и	спорта	(ЗФВС).

80 Докладът на АДФИ е достъпен на http://www.adfi.minfin.bg/document/176
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Българската федерация по волейбол несправедливо ощетява клубовете, 
като финансирането на клубовете е под 10 % от приходите на Федерацията, 
по-малко от разходите за рекламни услуги, които е платила (по данни от до-
клада на АДФИ). Дори малките средства, които Федерцията предоставя на 
клубовете се разпределят несправедливо и в полза на близките до председа-
теля клубове. Тези клубове имат по-малко на брой отбори и често постигат 
не особено добри резултати. Пример за подобно разпределение на средства, 
базирано на сезон 2010/2011, е ВК Виктория Волей (с 6 отбора), който получа-
ва 25 700 лв., докато клуб ЦСКА (с 12 отбора) получава 19 628 лв. през 2012 г. 
Държавните институции отказват от дълги години да правят проверки как се 
разпределя държавната субсидия към клубовете от страна на Федерацията, 
използвайки грешни аргументи от Бялата Книга по Спорта81.

изводи и препоръки по отношение на управлението 
на спортните федерации

• Необходимо е държавните институции (ресорното министерство, Ми-
нистерството на финансите, Министерството на правосъдието) да при-
ложат ефективно механизмите за лицензиране, финансиране и държавна 
финансова инспекция, за да дисциплинират спортните федерации да 
изпълняват стриктно зоп, да имат прозрачно управление и широко 
демократично участие от страна на спортните клубове.

• комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на ин-
тереси и комисия за защита на конкуренцията трябва активно да 
следят работата на спортните федерации, а политиците да преустановят 
злоупотребата с държавно имущество и позиции в полза на конкретни 
федерации и клубове.

• Да се въведе по-мащабно проектно финансиране директно на спорт-
ните клубове, вместо предимно с посредничеството на федерациите. 
Прилагането на състезателен принцип за подбор на проектите, ясни 
критерии за очаквани резултати, ефективен контрол на разходите и 
адекватни санкции за нарушителите са част от мерките, които Минис-
терството би следвало да предприеме, за да постигне реално подпома-
гане на спортната дейност.

81 COM(2007) 391 final. White Paper on Sport, http://ec.europa.eu/sport/documents/wp_on_
sport_en.pdf
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