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Изследване на дарителството на българите в чужбина 

1. Управленско резюме 

Проучването на дарителството на българите в чужбина има за цел да очертае 

дарителските практики на българите, живеещи в чужбина. 

Методологията на изследването включва количествено проучване чрез онлайн анкета 

сред българи, живеещи в чужбина, проведено в периода септември - октомври 2021 г. 

Общият брой попълнени анкети е 244. 

Основните изводи в изследването са: 

• Делът на българите в чужбина, които определят себе си като дарители е много 

висок и достига 85%, което е над два пъти повече от дарителите в България. 

• Близо ¾ от българите в чужбина даряват в/за България. Над половината от тях 

даряват в повече от една страна. 

• На практика половината от дарителите са подкрепили болен човек и това е най-

активиращата кауза за българите в чужбина. Над 1/3 подкрепят дейността на 

избрана от тях организация, на която симпатизират или в която членуват. 

• Най разпространените начини за даряване от българите в чужбина е директно в 

набирателната сметка на нуждаещият се или по банковата сметка на 

организацията. 

• Изследването регистрира разрушителния ефект на скандала около платформата 

Helpkarma върху доверието на дарителите. Именно доверието е най-ценния 

актив на всяка благотворителна организация. 

• На практика българите от чужбина не ползват данъчни облекчения за средствата, 

които даряват. 

• Най-популярните български благотворителни организации сред българите в 

чужбина са BCause, Ангели за България, Майко Мила и Оле мале, Българският 

червен кръст. 

2. Въведение: Кратък исторически преглед на дарителството в България 

Дарителството в България има дълга и противоречива история. Исторически епохата на 

Възраждането и периода след освобождението на България от османско владичество се 

отличават с бурно развитие на дарителство, благотворителност и съпричастност. През този 

период „плеяда родолюбиви българи предоставят имоти и средства с мисълта да направят 
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„едно благодеяние“ в полза на хората или страната си“. Благодарение на тяхната щедрост в 

България се изграждат училища, читалища, библиотеки, паметници, отпускат се стипендии 

за следване в страната или в чужбина, създават се ученически трапезарии, сиропиталища, 

болници, приюти за възрастни хора, благотворителни фондове, дават се пари за наука и 

култура1. Това многообразие води до създаване и на законодателство, което регламентира 

благотворителността2. През 1934 година с Указ 201 на Цар Борис ІІІ е утвърдена Наредба-

закон за общественото подпомагане, който регламентира дарителството (създаването на 

фондове на различни нива) и контрола върху дейностите на благотворителните организации 

– фондации3.  

Тоталното одържавяване и свръхинституционализация в периода на социализма прекъсва 

тези тенденции и на практика заличава всички форми на дарителство. Те започват да се 

възстановяват едва след 1989 г., с края на социалистическия режим и началото на прехода 

към пазарна икономика. Тогава възникват голям брой неправителствани организации, 

които (с малки изключения) нямат ресурси за изпълнение на своите идеални цели. Това 

предопределя необходимостта от търсене на такива ресурси, които при тежката 

ситуация на постоянни икономически кризи4 в страната до края на 20 век, остават 

предимно външни и ограничени. Тогава в страната навлизат международни 

правителствени и частни фондации и донорски организации (например фондация 

„Отворено общество“, програма МАТРА на холандското правителство, USAID). 

След присъединяването на България към ЕС, дарителската култура и практики се 

развиват в позитивна посока, от една страна заради постепенната промяна на 

дарителските нагласи на бизнеса и гражданите, но също благодарение и на активните 

политики за насърчаване на дарителството провеждани от значими местни и 

международни организации (като УНИЦЕФ, ФПББ/BCause, SOS Детски селища, За нашите 

деца и др.). В резултат през 2019 г. размерът на пазара за набиране на средства в 

България достига близо 100 милиона лева5. Делът на фондациите и компаниите е почти 

равен (съответно 46%:42%)6, което е коренно различно от ситуацията в началото на века, 

 
1 https://daritelite.bg/entsiklopedia/ 
2 https://daritelite.bg/zakoni-normativni-aktove-1879-1951/ 
3 ДВ № 196, 28. 11. 1934 година 
4 Костов, И. (2019). „Свидетелства за прехода 1989 – 1999“, София: Сиела 
5 Български дарителски форум, Дарителството в България през 2019 г., достъпен на https://bit.ly/3A8T1ua, 
стр. 2 
6 Пак там 
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когато съотношението между тези два основни стълба на дарителството е 85%:10%. В 

същото време, делът на физическите лица е 12% - отново в пъти повече в сравнение с 

този от преди 18 години7. 

Периодът на пандемията от COVID 19 сякаш бележи нов етап от развитието на 

донорската култура в страната. Показател за такова развитие е скокът в класацията на 

България в CAF World Giving Index, където тя е 45-та в света по щедрост през 2020 г. 

спрямо 119-то й място през 2019 г.8 “За период от три месеца (март – май 2020 г.) – в най-

острата фаза на кризата, под различни форми дарения са направили 17,3% или около 1 

милион пълнолетни жители на страната. Този относителен дял е равен на почти 

половината от дарителите през цялата 2018 г.”9. 

3. Цели и методология на проучването 

Проучването на дарителството на българите в чужбина има за цел да очертае 

дарителските практики на българите, живеещи в чужбина техните мотиви за 

дарителство и бариери за въздържане от дарителство. 

Изследването е проведено през септември – октомври 2021. Използваният метод за 

събиране на данни е количествена онлайн анкета разпратена до българи, живеещи в 

чужбина. 

Изследването се състои от 10 въпроса, които се отнасят до дарителските практики и 

нагласи на българите в чужбина и 4 социо-демографски въпроса. То е програмирано и 

реализирано чрез платформата Google Forms. Общият брой респонденти, попълнили 

цялата анкета е 244. 

4. Практики на дарителство 

Проучването регистрира много висок дял на българите, живеещи в чужбина, които 

определят себе си като дарители. Общо те са 85%, което е над два пъти повече от дела 

на дарявалите в България през 2019 г. – 40% от пълнолетните жители на страната10. Един 

от коментарите на участвалите в изследването, дава обяснение на тази разлика: „Ако 

 
7 UNICEF, 2002, Situation Analysis for the Fundraising in Bulgaria, p. 23 
8 CAF World Giving Index 2020, достъпен на https://bit.ly/3xxSfF7 
9 https://www.dfbulgaria.org/wp-content/uploads/2020/07/BDF-Covid19-Giving_final-.pdf, p.3 
10 Български дарителски форум, Дарителството в България през 2019 г., достъпен на https://bit.ly/3A8T1ua, 
стр. 7 
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живееш в държава където дарителството е норма, има по-голям шанс да искаш да 

дариш в държавата където живееш и за каузи в България.” 

Графика 1: Дял на дарителите сред българите, живеещи в чужбина 

 
База: N = 244 

Общо 72% от всички отговорили са дарявали в/за България. За космополитното 

отношение на българите в чужбина към дарителството говори факта, че едва ¼ от 

отговорилите са се ограничили само с каузи в или за България, а общо над половината 

даряват в повече от една страна. Най-голям е делът на хората, които даряват в България 

и в страната, където живеят (Графика 2). 

Да
85%

Не
15%

Определяте ли себе си като дарител - заради вашите 
действия на дарителство, доброволчество, подкрепа за кауза 

или помощ за непознат, които проявявате от време на 
време, без значение къде?
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Графика 2: География на дарителството 

 

База: N=244 

На практика половината от дарителите са подкрепили болен човек и това е най-

активиращата кауза за българите в чужбина. Над 1/3 подкрепят дейността на избрана от 

тях организация, на която симпатизират или в която членуват (Графика 3). Българските 

училища, изборите и българските празници са дарителски каузи за всеки седми или 

всеки осми от отговорилите. 

каузи в страната, 
където живея

14% каузи в други 
страни (не в/за 

България)
3%

каузи в и за 
България

25%и страната, където 
живея, и в/за 

България
31%

и страната, 
където живея, 
и други страни 
(без България)

4%

и страната, където 
живея, и в 

България, и в 
друга/и страни

16%

Не съм дарявал
7%

През последните 12 месеца дарихте за:
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Графика 3: Подкрепа на каузи, свързани с България 

 

База: N = 244 

Най разпространените начини за даряване от българите в чужбина е директно в 

набирателната сметка на нуждаещият се или по банковата сметка на организацията. 

Тези два метода се практикуват от всеки трети от дарителите (Графика 4). Всеки пети 

използва фейсбук, толкова са и хората, които даряват чрез други платформи в България. 

Всеки десети използва Платформата.бг на фондация BCause. Pay Pal е популярен 

инструмент за даряване и липсата му е отбелязана като проблем в коментарите: „Според 

мен, ако всяка кауза в България имаше Paypal, много повече хора от чужбина щяха да 

даряват.“; „Ако повече организации ползваха PayPal вероятно щях да дарявам повече.“ 

Различните платформи за дарителство и crowd funding се ползват от относително по-

малък дял от българите в чужбина. 

Влиянието на скандала около платформата Helpkarma се отразява в изследването и 

изглежда е имало разрушителен ефект (въпреки, че делът на хората, които я посочват 

като използвана платформа остава относително висок - 17%). Коментарите на 

участниците са недвусмислени: „За мен беше голямо разочарование, когато се разчу 

какво се случва в Helpkarma. Станах много по-недоверчива от тогава.“; „...ако се прави 

от легитимни организации, които не крадат, ще има повече дарители.“; „Бих 

Подкрепа за болен човек

Дейността на българска организация (социална, …

Дейността на българско училище (в моята общност зад …

Организирането на политически избори в моята общност

Отбелязване на български празници и събития в моята …

Дейността на българска медия (в моята общност зад …

Дейността на български образователни, културни, …

Подкрепа за български предприемач/и (в България)

Спасяване и подпомагане на животни

Подкрепа за COVID-19 кампания в България

Подкрепа за деца

Медии в България

Друго

Не съм дарявал в/за каузи в България

49%
36%

14%
13%
13%

9%
8%

6%
5%
4%

2%
1%

3%
19%

Кои от следните каузи, свързани с България сте 
подкрепили - финансово или като доброволци - през 

изминалите 12 месеца?



Изследване на дарителството на българите в чужбина 

посъветвала приятелите ми да не даряват в БГ, фирмите се откриват за кражба и 

източване на даренията и за пълнене на джобовете на хитреци( мафията) и на никой не 

се помага.“; “Дарявам на хора, но нямам доверие на фондации и други организирани 

форми за дарителство, а това е жалко.” 

Графика 4: Методи за даряване 

 

База: N = 244 

5. Материални измерения на дарителството 
Един от коментарите на участниците в изследването поставя проблема за необходимото 

разграничаване между различните форми на дарителство: „Важно е да се взема 

предвид разликата между двете основни групи, занимаващи се с благотворителност - 

тези на дарителите и на доброволците. Първите са, в общия случай, по-възрастни и с 

развити кариери, и имат възможност за финансова подкрепа, но рядко за отделяне на 

време за активно участие в организация. Вторите са млади - студенти и млади 

професионалисти, които от скоро са в чужбина, а имат и повече свободно време поради 

естеството на личните си задължения. Те, съответно, са повече от готови да инвестират 

време и енергия в каузи, пък било то и от разстояние. Тази подкрепа е не по-малко важна 

от финансовите дарения, но мобилизирането ѝ изисква много различен подход.“ 

директно на нуждаещ се в набирателна сметка
директно по банкова сметка на организация

онлайн чрез Facebook
чрез други платформи в България

онлайн в Helpkarma
чрез дарителски абонамент за месечни дарения

онлайн чрез DMS
онлайн чрез ПЛАТФОРМАТА.БГ

чрез други платформи в чужбина
Pay Pal

онлайн в платформа, подкрепяща стартиращ бизнес …
онлайн чрез global giving

онлайн чрез just giving
онлайн чрез платформа, избрана от работодателя ми …

удръжки дарителство по ведомост чрез работодателя …
GoFundMe

Друго
Не дарявам за каузи в България

35%
34%

21%
21%

17%
17%

11%
10%

9%
7%
7%

5%
4%

2%
1%
1%

3%
12%

Как е типично да дарявате за организации и хора в България? 
(трите най-чести метода)
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Данните от изследването подкрепят това разграничение. Хората, които са посочили, че 

даряват от времето си като доброволци са общо 17% и отделят средно по 20 дни 

доброволен труд на година. В същото време, тези, които са отбелязали сумите, които 

даряват са 88%. За над половината от дарителите обемът на дарените средства е до 

еквивалента на 300 евро годишно (Графика 5).  

Графика 5: Размер на дарените средства за година 

 
База: N = 244 

На практика българите от чужбина не ползват данъчни облекчения за средствата, които 

даряват (Графика 6). Нещо повече, те често имат допълнителни разходи: „Нямам сметка 

в евро и при преобръщането на парите от банката, сумата за мен автоматично става 

малко по-висока. Разликата не е голяма, но ми е неприятно, че организациите, на които 

помагам не се опитват да ме облекчат финансово поне малко и че за да даря ми се налага 

да плащам и на банката.“ Леснотата и удобството при даряване често са важен, дори 

решаващ фактор: „Да може направо по карта или пей пал да се изпращат пари, да е 

лесно и бързо, без допълнителни такси.“ “По-удобни методи без такси и без загуба на 

суми заради транзакция.” 

До 100 евро годишно

От 100 до 200 евро годишно

От 200 до 300 евро годишно

От 300 до 500 евро годишно

От 500 до 750 евро годишно

От 750 до 1200 евро годишно

От 1200 до 3000 евро годишно

От 3000 до 5000 евро годишно

Над 5000 евро

Не зная/Не желая да отговоря/Без отговор

16%

20%

18%

8%

12%

6%

4%

2%

2%

12%

Моля, споделете приблизителната обща сума на 
годишните ви дарения за каузи, свързани с България и 

общо 



Изследване на дарителството на българите в чужбина 

Графика 6: Наличие на данъчни облекчения за каузи в България 

 

База: N = 244 

6. Фактори и мотиви за дарителство 

Както личи от класацията на водещите фактори, които обуславят решението за даряване, 

доверието се оказва най-ценният актив на една благотворителна организация. Така на 

челно място в тази класация излизат убедителността и доказателствата за резултатите 

на организацията, което може да бъде заместено от това, организацията да е позната. 

Почти толкова важен фактор остава емоционалният мотив, независимо дали е от личен 

опит и интерес или е вследствие на реакция на апел (Графика 7). 
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Графика 7: Мотиви/фактори за вземане на решение за даряване в България 

 
База: N = 244 

Недоверието и произтичащият от него страх от злоупотреби са основният мотив за 

въздържане от дарителство (Графика 8).  

Графика 8: Мотиви/фактори за отказ от дарение 
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В коментарите, които участниците в изследването правят, също са посочени мотиви и фактори за дарителство. По-долу са подбрани най-

съдържателните коментари с цветово разграничение на подобните по смисъл. 

Българите са съпричастни хора 
Българите сме състрадателни хора, и където и да сме винаги сме готови да помогнем, по един или друг начин .  
Българите зад граница могат да даряват системно, целенасочено, с различен от емоционалния мотив, и за каузи, различни от неотложната 
здравна помощ.  

Според мен Дарителството е въпрос на личен избор и малка стъпка да живеем в едно по-добро, мислещо за другите и състрадателно общество.  
Следейки групи в Интернет пространството, виждам, че голяма част от българите зад граница сме съпричастни с болката на нашите 
сънародници. Тъжно е, че има толкова много каузи, за които трябва да се борим, а държавата спи...  

Моето наблюдение е, че хората генерално имат желание за дарителска дейност, всеки според възможностите си (пари или време/работа). 

За другите не знам, за мен е необходимост, за да се чувствам полезна. 
Ако живееш в държава където дарителството е норма, има по-голям шанс да искаш да дариш в държавата където живееш и за каузи в 
България. 
В страната , в която живея, всеки се занимава с някаква благотворителност - заразно е, а като се заразиш, става и пристрастяващо. Не го правим 
защото сме много готини, а защото ни става много готино като го правим. 
Трябва да се учим от държавите, в които живеем 

Българинът дарява по-рядко спрямо останали националности, мнителен е, търси собствена изгода или трябва лично да е засегнат. 
Радвам се, когато мога да помогна, но за някои неща би трябвало хората в България да поемат отговорност (не визирам организациите а 
обществото като цяло). 
От личен опит смятм, че българите, както в чужбина, така и в България, имат много малък интерес да бъдат доброволци и спонсори. Съща така 
никакъв интерес да помогнат финансово, каквото и да било. 

Дарявам на хора, но нямам доверие на фондации и други организирани форми за дарителство, а това е жалко. 
За мен беше голямо разочарование, когато се разчу какво се случва в Helpkarma. Станах много по-недоверчива от тогава. 
Бих посъветвала приятелите ми да не даряват в БГ, фирмите се откриват за кражба и източване на даренията и за пълнене на джобовете на 
хитреци( мафията) и на никой не се помага. Конкретната фирма е Тиеренгел България във Варна, няма адрес, на нито едно животно не са 
помогнали, само една сметка са дали, че да им пълним джобовете.  
Че го има и че ако се прави от легитимни организации, които не крадат, ще има повече дарители. 
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Ако повече организации ползваха PayPal вероятно щях да дарявам повече.  
Според мен, ако всяка кауза в България имаше Paypal, много повече хора от чужбина щяха да даряват. 

Да може направо по карта или пей пал да се изпращат пари, да е лесно и бързо, без допълнителни такси.  
Често единственият начин да се абонираш за дарителство към бълг. организация е през чуждестранна платформа, където се плаща в евро. 
Нямам сметка в евро и при преобръщането на парите от банката, сумата за мен автоматично става малко по-висока. Разликата не е голяма, но 
ми е неприятно, че организациите, на които помагам не се опитват да ме облекчат финансово поне малко и че за да даря ми се налага да 
плащам и на банката. 
Най-лесно се изпраща DMS, но за съжаление не може да се направи от чужбина.  

По-удобни методи без такси и без загуба на суми заради транзакция. 

Да се направи по-лесно да се дарява с кредитна карта 
Важно е да се взема предвид разликата между двете основни групи, занимаващи се с благотворителност - тези на дарителите и на 
доброволците. Първите са, в общия случай, по-възрастни и с развити кариери, и имат възможност за финансова подкрепа, но рядко за отделяне 
на време за активно участие в организация. Вторите са млади - студенти и млади професионалисти, които от скоро са в чужбина, а имат и 
повече свободно време поради естеството на личните си задължения. Те, съответно, са повече от готови да инвестират време и енергия в каузи, 
пък било то и от разстояние. Тази подкрепа е не по-малко важна от финансовите дарения, но мобилизирането ѝ изисква много различен 
подход.  
Впечатлена съм, че обръщате внимание на темата. Мисля, че ще е супер да направите кампания и да разкажете историите на такива дарители и 
какво ги мотивира.  
Ако няма лична ангажираност информация за каузи и организации почти не достига до широката българска аудитория зад граница; няма 
насочена дейност, която да инициира връзка с българските общности извън страната посредством центрове, образователни структури или дори 
онлайн групи на българите в чужбина  
Tova, koeto nyama, e info za efektivno polzvane na sredstvata + nachin za tax effective giving from UK/US. Neshto Kato GiveWell, no samo za BG 
charities (Dori da sa v chujbina), kudeto da ima independent evuations za prozrachnostta na organizsciite. 
Има хиляди каузи ежедневно, което доказва че липсват ефективни системи, а не пари. Винаги се тревожа, че моята капка в морето изобщо не 
помага за решаването на системната причина за липса на средства и така може би правя проблема по- сериозен. 
По мое впечатление, във Великобритания има съществуваща мрежа от charities с разнообразно портфолио дейности за набиране на средства, 
които действат в различни области. Не забелязвам такава мрежа в България, по-скоро има медийни кампании или директни призиви за 
подкрепа на отделни лични каузи. Дарявайки на благотворителна организация с установено присъствие и име, чувствам увереност, че знам за 
какво всъщност дарявам. 
Дарителските фондации, както и тази в която членувам (Ангели за България) имат нужда от сериозна подкрепа и реклама от възможно повече 
български и чужди медии за да се изгради истинско доверие в обществото. 
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Много кампании са организирани от училищата на децата ни и има конкуренция между класовете кой ще събере повече, така че в много случаи 
дарението е чрез тях. Например - веднъж имаше кампания за която децата трябваше да съберат всички монети, които намерят разпилени из 
къщи - учудващо много събраха. Често получаваме каталог и събираме поръчки от колеги и приятели за различни продукти, от които процент 
отива за съответната кампания.  
Смятам, че ако има повече доброволци за транспорт, ще има много повече дарения от дрехи, обувки, играчки и домашни потреби за домове и 
бедни домакинства. 

Представяйте винаги доказателства за свършена работа. 

Организацията трябва да бъде изрядна. 
Много се надявам да е повече свързано с градивни инициативи, а не просто емоционален отклик на отчаяни апели, вкл. за лечение, което не е 
доказано, а може да е и дори вредно. 

По хората около мен съдя, че бихме дарявали повече, ако получателите на предходни дарения се ангажираха с редовна комуникация. 

Имаме по-добри финансови възможности от българите в България, за съжаление. 
https://www.welovebulgaria.org/p/about-us/ 

Когато човек е в чужбина, определено е по-чувствителен към проблеми в България. 
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7. Познатост на благотворителни организации в България 
На респондентите в изследването беше зададен въпроса „Познавате ли 

благотворителни организации в България? Ако "Да", моля, посочете кои.“ В отговор на 

този въпрос са посочени общо 70 организации, от тях 44 само веднъж. Най-популярни са 

BCause, Ангели за България, Майко Мила и Оле мале, Българският червен кръст (Графика 

10). 

Графика 9: Познатост на благотворителни организации 
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