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Кратка история на разви-
тието на обществените 
фондации в България
Обществените фондации работят за изгражда-
не култура на дарителство в България от 2002 г. 
насам с подкрепата на редица международни ор-
ганизации. Първоначално моделът е тестван в 
малки и средни общности (2002 — 2006 г.) в рам-
ките на програма, изпълнявана от Каунтърпарт 
Интернешънъл, финансирана от Американската 
агенция за международно развитие. 

От 2006 до 2009 г. обществените фондации се 
утвърждават като местни финансиращи орга-
низации с подкрепата на Тръста за развитие на 
гражданското общество в Централна и Източна 
Европа и Фондация „Чарлз Стюърт Мот“.  
През 2009 г. Фондация „Работилница за граждан-
ски инициативи“ става приемник на програмата 
за развитие на обществените фондации в Бълга-
рия с подкрепата на Тръста за развитие на граж-
данското общество в ЦИЕ (до 2011 г.), Фондация 
„Чарлз Стюърт Мот“ до настоящия момент, а от 
2011 до днес и на Фондация „Америка за България“. 

Церемония „Дарител на годината“ 2012 – наградени индивидуални дарители

Какво е обществена 
фондация?

•	Фондация,	която	работи	за	подобряване	 

качеството	на	живота	в	определен	гео-

графски	район	(град,	община,	област)	чрез	

развитие	на	дарителството	и	активното	

гражданско	участие.

•	Управлява	се	от	независим	борд,	който	 

добре	познава	местните	нужди,	ресурси	 

и	възможности	за	развитие.

•	Набира	средства	основно	от	индивидуални	

и	корпоративни	дарители.	

•	Финансира	проекти	на	местни	организации	

и	неформални	групи;	отпуска	стипендии.

•	Сферите	на	финансиране	се	определят	 

с	участието	на	дарителите	и	всички	 

заинтересовани	граждани.



Благотворително залесяване с участието на 350 доброволци в Стара Загора
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25.75%
от населе-
нието на 
страната

1. Община Благоевград
2. Област Бургас
3. Област Варна
4. Област Габрово
5. Община Сливен
6. Област Стара Загора
7. Област Ямбол
8. Община Чепеларе
9. Община Русе
10. Община Лом

Карта на обществените фондации, процент от населението и територия, които покриват  
(към 31.08.2013)

Обществени фондации, подкрепени от националната програма по години

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Благоевград
Чепеларе 
Габрово

Благоевград
Бургас
Чепеларе 
Габрово 
Лом
Русе
Сливен
Стара Загора
Варна
Ямбол

Благоевград
Чепеларе 
Габрово 
Пазарджик
Стара Загора
Тутракан

Благоевград
Чепеларе 
Габрово
Лом
Пазарджик
Сливен
Стара Загора
Тутракан
Враца
Ямбол

Благоевград
Чепеларе 
Габрово
Лом
Пазарджик
Стара Загора
Ямбол

Благоевград
Чепеларе 
Габрово
Лом
Пазарджик
Стара Загора
Ямбол

Благоевград
Чепеларе 
Габрово
Лом
Пазарджик
Стара Загора
Ямбол

Благоевград
Чепеларе 
Габрово
Лом
Пазарджик
Стара Загора
Ямбол

Благоевград
Чепеларе 
Габрово
Лом
Пазарджик
Стара Загора
Ямбол

Благоевград
Чепеларе 
Габрово
Лом
Средец (София)
Стара Загора
Варна
Ямбол

Благоевград
Чепеларе 
Габрово
Лом
Русе
Средец (София)
Стара Загора
Варна
Ямбол

Благоевград
Чепеларе 
Габрово
Стара Загора
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Всеки може да бъде дарител за своята общност  
е мотото, което обединява обществените фондации. 

за периода 2002 — 2013 г. обществените фондации в България са  
набрали и разпределили общо 6 659 360 лева за финансиране на про-
екти „от“ и „за“ общността. Финансирани са 718 проекта на нПО 
и граждански инициативни групи, 108 стипендии и 54 проекта от 
младежи за младежи (чрез младежките банки, създадени към об-
ществени фондации).

Зелено танцово училище за набиране на средства — Варна
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Инвестицията на обществените фондации в общностите — общо за периода 2002 — 2013 
(към 31.08.2013)

Стипендии (108)
51 617 лева

Оперативни програми (18)
1 132 280 лева

17%

Грантове (772 grants)
3 658 561 лева

55%

1%

Оперативни разходи: 
човешки ресурс, комуникации, 

дейности за развитие 
на филантропията

  1 816 902 лева

27%

*(среден курс за периода 1 USD = 1,47 BGN)

100%
6 659 360 лева
4 327 120 USD 

Дарителски кръг Габрово – подарък за дарителите Благотворително бягане Ст. Загора – доброволци
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100%
Общо грантове 
и оперативни 
програми 790 

BGN 4 790 841 

Изкуство и култура (95)*

382 387 BGN
8%

Културно наследство (80)*

302 980 BGN
6%

Демокрация 
и гражданско участие (16)*

85 700 BGN

2%

Образование 
(вкл. неформално образование, 
детско и младежко развитие, 
учене през целия живот) (260)*

1 245 670 BGN

26%

Опазване на 
околната среда (20)*

345 700 BGN
Здравеопазване (18)*

456 980 BGN

7%
10%

Подобряване 
на жизнената 

среда (15)*

560 200 BGN

12%

Социално 
включване (195)*

1 113 890 BGN

Спорт и здравословен 
начин на живот (34)*

239 780 BGN

23%

5%

Грантове от младежи към младежи 
(Младежки банки) (54)*

57 554 BGN

1%

Други (3)*

18 900 BGN

0.4%

*(Брой проекти)

Източници на средства за обществените фондации

Корпоративни дарители

Публични средства9%

Индивидуални дарители27%

30%

Националната програма 34%

ПРОгРАМА зА РАзвИТИЕ нА ОБщЕСТвЕнИТЕ ФОндАЦИИ в БългАРИя Благотворителен тенис хепънинг със сестрите Малееви и майка им Юлия Берберян – ОДФ Стара Загора



Благотворителен търг на книги
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Развитие на местното  
дарителство — подходи

Обществените фондации прилагат разнообразни подходи за рабо-
та с индивидуални и корпоративни дарители, от индивидуални сре-
щи до специални събития. всеки дарител избира една или повече 
възможности за включване, а обществената фондация се ангажира 
с управление на даренията и отчитане на постигнатите резулта-
ти пред дарителите и общността. Обществените фондации упра-
вляват портфолио от поименни дарителски фондове, корпоратив-
ни дарителски програми и общи целеви фондове за финансиране на 
проекти в избраните приоритетни области. 

Специални събития 

• благотворително	бягане,	
• благотворителен	зумба	фест, 
• благотворителен	търг,	
• благотворителен	тенис	турнир	и	др.

Благотворително бягане в Стара Загора
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Дарителски кръгове 

дарителският кръг (по модела на The Funding Network, великобро-
тания) създава общност от дарители, които се интересуват от 
разнообразни каузи и търсят директен контакт с организациите, 
получатели на даренията. дарителският кръг се събира периодич-
но (2 – 4 пъти в годината), за да набере средства за предварител-
но селектирани проекти, които се представят лице в лице от тех-
ните изпълнители. за периода май 2012 — август 2013 г. у нас бяха 
проведени общо	10	срещи	на	дарителски	кръгове, организирани от 
обществени фондации, в градовете Бургас, варна, габрово, Русе, 
Стара загора и ямбол. Общата набрана от тях сума е 129	070	лева, 
разпределена за финансиране на 41	местни	проекта. 

Дарителски кръг Бургас
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7 150 4 21 40

16 750 4 33 60

4 400 3 31 39

15 350 5 72 90

23 200 4 39 55

9 670 4 78 80

13 200 5 47 80

10 750 4 41 49

12 700 4 20 40

15 900 4 36 40

Русе 11.2012

Габрово 12.2012

Варна 12.2012

Ямбол 12.2012

Габрово 03.2013

Русе 04.2013

Стара Загора 05.2013

Варна 06.2013

Бургас 07.2013

Варна 08.2013

Дарителски кръг / Обществена фондация Набрана сума (лева) Борй Брой дарители Брой участници в събитието

ОБЩО 

129 070

41

418

573

Дарителски кръгове 

Дарителски кръг Русе
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Младежка банка – международно  
утвърден модел за развитие на  
младежката филантропия 

Обществените фондации създават екипи от млади хора (м/у 14 и 
25 годишна възраст), които набират средства от местни дари-
тели за младежки проекти и ги разпределят на конкурсен принцип. 
Младежката банка развива младежко лидерство и възпитава кул-
тура на филантропия сред младите. От юли 2012 до август 2013 
г, младежките банки, които работят в мрежата на обществени-
те фондации в България са	обучили	167	млади	филантропи, набрали 
и разпределили общо	57	554	лева за финансиране на 54	проекта	на	
младежки	групи.

Младежка банка Ямбол – фейспейнтинг за набиране на средства
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36 327 21 227 54 169 18 657 130 639

Младежки 
лидери, 
включени в 
изпълнението на 
финансираните 
проекти

Млади 
филантропи

Набрана 
сума (лева)

Насрещно 
финансиране от 
националната 
програма

Финансирани 
проекти

Доброволци 
в екипите на 
Младежките 
банки

Бенефициенти

Общ брой 
Младежки 
банки 13 

Младежки банки

01.07.2012 – 31.08.2013

Младежка банка Варна Младежки банки – среща за обмяна на опит
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Харалан Александров 

Антрополог, организационен  
консултант и анализатор на  
обществените процеси.

„Ползата от обществените фондации за местните общности е 
възможността да преоткрият собствените си ресурси и най-вече 
въможността да бъдат щедри и загрижени за хората, с които оби-
тават обща територия. Така филантропията става нещо повече 
от проява на индивидуалната добра воля — тя отключва жизнени-
те, здрави тенденции в общностите и им дава шанс да оцелеят и 
да се развият в един все по-турбулентен и тревожен свят.  

Към настоящия момент най-големият успех на обществените фон-
дации е напускането на културата на зависимост и заучена безпо-
мощност и покълването на култура на местен активизъм.“

Какво променят  
обществените фондации?

Димитър Николов  
Кмет на гр. Бургас

„Град Бургас е един от най-бързо развиващите се градове в стра-
ната. Принос за това има и доброто партньорство между община-
та и неправителствените организации в областта на екологията, 
културата и социалните услуги. „Обществен дарителски фонд —  
област Бургас“ за кратко време се наложи като организация, обе-
диняваща позитивната гражданска енергия за повишаване качест-
вото на живот в региона. Важен партньор, който провокира чув-
ството за отговорност на отделния гражданин към проблемите 
на общността. Общината винаги е имала нужда от подобна струк-
тура, която да мотивира хората да бъдат активни.“
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Даниела Димитрова 

Изпълнителен директор на  
Обществен дарителски фонд — 
Стара Загора

Валентин Борисов 

Председател —  
Обществен фонд Русе

„Най-важният резултат от работата на Обществен дарителски 
фонд – Стара Загора е, че хората вече осъзнават отговорността 
сами да се грижат за своята общност. Преди ни търсеха предим-
но за решаване на различни социални проблеми, докато сега все по-
често се свързват с нас, за да реализират мечтите си, за да по-
стигнат по-бързо желаната промяна.

Фондът възпитава бизнеса в системно дарителство, като създа-
ва възможности за обединяване на ресурсите. Успяхме да свалим 
от фирмите тежестта от това да се чувстват постоянно при-
тиснати да даряват за различни каузи. Показахме им, че ако обеди-
нят усилията си могат да бъдат по-ефективни.“

„Бих искал да отговоря, че местната общност се е променила из-
цяло откакто в Русе работи Обществен фонд, но затова ще са 
необходими още няколко години. 

За краткото време, в което работим (от 1,5 години насам) oбаче 
вече сме спечелили доверието на много русенци, които са подкре-
пили и ще продължават да подкрепят инициативите ни.

Основните ни приоритети са осигуряване на условия за устойчи-
вост на организацията, подкрепа на повече проекти в града, съз-
даването на вечен капитал и създаване на повече добри партньор-
ства с местни НПО и други организации за съвместна работа в 
подкрепа на смислени проекти.“
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Вадим Самородов 
международен консултант  
по организационно развитие  
на обществени фондации,  
бивш Програмен директор на 
Глобалния фонд за развитие на 
обществените фондации

Обществени фондации въпреки всичко

„Като човек, който има опит в развитието на обществени фондации 
в Русия и други страни по света, който добре познава България и не 
обича оплаквания относно „лоши обстоятелства“ за местната филан-
тропия, бих могъл да кажа, че българският контекст е труден. Патер-
налистичният манталитет и бавно развиващата се икономика могат 
наистина да бъдат спъващи фактори за развитието на устойчиви фи-
лантропски институции, и в такива обстоятелства следва да се отда-
де заслуженото на хора и организации, които се занимават с филантро-
пия и постигат резултати.
Българската мрежа на обществените фондации е съставена от дузи-
на организации и се разраства, като покрива все по- голяма част от 
територията на страната. Думата, с която бих описал българските 
обществени фондации е „разнообразни“. Всяка една от тях се бори по 
различен начин в своята общност не само за намиране на дарители и 
партньори, но най-вече за създаване на нагласи за индивидуална инициа-
тива и активно гражданство. 
За повече от десетилетие активна дейност, българските общест-
вени фондации са доказали жизнеността на модела и това се дължи 
на първо място на хората, които са се ангажирали с това. Важна е и 
стратегическата подкрепа, оказвана от Фондация „Работилница за 
граждански инициативи“, Фондация „Чарлз Стюарт Мот“ и Фондация 
„Америка за България“. 

Яна Стоева 
Изпълнителен директор на Общест-
вена фондация „Мостове над Тунджа“ 
— Ямбол и Председател на Асоциаци-
ята на обществените фондации в 
България

„От края на 2005та насам, обществените фондации работят обеди-
нени в асоциация на членски принцип, която е център за взаимна под-
крепа и обмен на добри практики между тях. Като настоящ Предсе-
дател на Асоциацията на обществените фондации в България бих 
казала, че най-важният резултат от нашата съвместна работа е на-
лагането на стандарти за прозрачност и отчетност пред общност-
та, „изчистване“ на понятието „фондация“ от негативните конота-
ции, които носеше в първите 10 години от прехода. Асоциацията се 
стреми да наложи обществените фондации като важни местни ин-
ституции на гражданите, като своего рода събирателен център за 
добронамерена среща на търсещите и даряващите.“

ПРОгРАМА зА РАзвИТИЕ нА ОБщЕСТвЕнИТЕ ФОндАЦИИ в БългАРИя



С финансовата 
подкрепа на

С участието на


