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Анализът се основава на база данни от Националната агенция по приходите за декларирани дарения от компании,
еднолични търговци и физически лица, преглед на отчети в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел, преглед на отчети на международни донорски организации, социологическо проучване, проведено от
агенция „Алфа Рисърч“ през месец юни 2020 г., както и разширени въпросници до компании и фондации сред
общността на дарителите в България; справка от трите мобилни опeратори за даренията с обаждане и SMS и преглед на
отчетите на съществуващите дарителски платформи в България.
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ОБЩА КАРТИНА НА ДАРИТЕЛСТВОТО В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2019 Г.
КОЛКО СА ДАРЕНИТЕ СРЕДСТВА?
Общата дарена сума от фондации, компании, еднолични търговци и физически лица
през 2019 г. е 98 916 246 лева. Спрямо 2018 г. се отчита спад на даренията от 1% или 1,2
млн. лева.
Фиг. 1: Дарени средства през последните 5 години, лева

КОИ СА ДАРИТЕЛИТЕ?
Общността на частните дарители включва следните основни групи: фондации
(международни и български), компании, еднолични търговци (ЕТ) и индивидуални
дарители (физически лица). През 2019 г., в продължение на тенденцията от
предходните пет години, най-голям дарител на финансови средства са фондациите,
следвани от компаниите.

Фиг. 2: Обем дарени средства по източници за 2019 г., лева

За периода 2015 – 2019 г. се наблюдават следните основни тенденции:
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За поредна година най-голям принос към общия обем дарени средства имат
фондациите. През 2019 г. делът дарения от тях е 46%, следван от този на
компаниите - 42%;
Ръст на дарените средства от компаниите: през 2019 г. те са с 5 млн. лева
повече спрямо предходната година. Плавното нарастване на дарителския
ресурс от компаниите от 2016 г. насам се запазва;
Ръст на даренията от индивидуалните дарители: през 2019 г. дарените от
физически лица средства са с 3 млн. лева повече спрямо предходната 2018 г.
Запазва се тенденцията хората да подкрепят и даряват финансови средства,
труд, стоки и други материални ресурси за различни каузи.
Фиг. 3: Дарени средства по източници за последните 5 години, лева

Фондациите:



Обем дарения: 46 658 691 лева
Приоритетни сфери на дарителство: сферата „Образование и наука“ остава на
челно място по приоритет за инвестиции от страна на фондациите. 20% от
включените в проучването фондации отбелязват, че даряват в полза на деца и
млади хора в сферата на образованието и науките. Спрямо предходната 2018 г.
се наблюдава леко пренареждане на следващите по дарителски интерес сфери
за подкрепа: повече фондации са подкрепили проекти в социалната сфера, поголям приоритет за подкрепа се дава и на „Гражданско участие“.
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Фиг. 4: Приоритетни сфери на подкрепа от фондации през 2019 г.



Тенденции
В последните години приносът на фондациите към общия обем инвестиран
дарителски ресурс е значителен. За периода 2014 – 2018 той е бил над
половината от дарените средства. Инвестираните от фондациите 45,7 млн. лева
през 2019 г. формират 46% от общия обем дарения през годината.
Фондациите, включени в изследването на БДФ, са български и международни.
Те предоставят финансов ресурс в подкрепа на различни каузи в страната. Сред
проучените с най-голям принос е фондация „Америка за България“, която
инвестира средно около 30 млн. лева годишно (2015 - 2019).
Спадът от 17% в обема дарени средства спрямо 2018 г. се дължи на по-малкия
обем финансиране на някои от изследваните фондации, както и на оттеглянето
от България на част от международните фондации.
Запазва се начинът, по който фондациите предоставят подкрепа. Сред найпредпочитаните програмни механизми са: финансиране на проекти, стипендии
за ученици и студенти, договаряне на партньорство за съвместно изпълнение на
обща инициатива или проект.
Освен с финансови средства, фондациите допринасят
за развитие на
българското общество и като инвестират в капацитета на организациите, които
подкрепят (сдружения, фондации, училища, настоятелства и др.) чрез обучения,
общи срещи и консултации от експерти. Фондациите следват системна,
дългосрочна визия за подобряване на качеството на живот в страната.
Посредством ясно фокусирана подкрепа в партньорство с граждански
организации, публична администрация и други заинтересовани страни се
пилотират практики, които впоследствие се предлагат като добри модели за
трансформиране на национални политики.
Като модел на управление фондациите са гъвкави и адаптират процесите си
съобразно потребностите на получателите на подкрепа. Присъщо за екипите на
фондациите е да проследяват и оценяват въздействието и ефекта, които
постигат по отношение на финансираните от тях дейности. Фондациите
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идентифицират и открито адресират сфери и важни проблеми, които не са
еднозначно приети в общество, но в същото време са ключови за системна и
демократична обществена промяна.
Компаниите:




Обем дарения: 41 709 278 лева. Спрямо 2018 г. се регистрира ръст от 14% на
дарените от компаниите средства. Броят на компаниите, декларирали дарения
през 2019 г., е с 6% по-нисък от предходната година.
Сфери на дарителство: Компаниите приоритетно подкрепят развитието на деца
и млади хора, като инвестират в сферите „Образование и наука“ и „Социална
подкрепа“. На следващо място са каузите, свързани с опазване на околната
среда.
Фиг. 5: Приоритетни сфери на подкрепа от компании през 2019 г.



Тенденции
Въпреки спада от 6% на юридическите лица, декларирали дарения през 2019 г.
по ЗКПО, обемът на направените дарения се увеличава с 14% спрямо 2018 г.
В същото време остава нисък броят на компаниите - дарители спрямо общия
брой на юридическите лица, подали декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г.
(0,7%).
По-добрите финансови резултати на компаниите не водят непременно до
повишаване на обема на дарените средства. В периода 2017-2019 г. има
очаквания за икономически подем на страната. Реалният ръст на БВП е над 3%
за всяка от трите години, коефициентът на икономическа активност на
населението се повишава, а през 2019 г. коефициентът на безработица е
отчетливо под 5%. На този фон обаче имаме забавена икономика в Еврозоната и
силна зависимост на националната икономика от външни фактори. Местният
политически климат в страната през 2019 г. засилва усещането за несигурност за
бизнеса.
Убеждението в концепцията за социалния и отговорен бизнес расте.
Корпоративната социална отговорност (КСО) е все по-осъзната като системно
усилие за постигане на промяна в обществени сфери, паралелни на основната
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бизнес дейност. КСО е насочена към изграждане на единство и усещане за
принадлежност както сред служителите на компаниите, така и сред партньори и
клиенти.
Корпоративните дарения през 2019 г. запазиха своя „предпазлив“ характер.
Компаниите продължиха да подкрепят каузи, за чиито смисъл обществото е
единно. Запазени са дългосрочни партньорства с граждански организации,
съвместно с които се цели устойчиво развитие на практики в образователната и
социална сфера. През 2019 г. бяха реализирани нови партньорства чрез
маркетинг, свързан с кауза (ТГ „Фантастико“ и фондация „Майко Мила“, „Гайо
Шоколад“ и Българска фондация „Биоразнообразие“). Чрез този механизъм на
взаимодействие се осигуряват средства посредством продажби в полза на
конкретна кауза, но също така и по-широка публичност и достъп до потенциални
съмишленици и дарители сред потребителите на продуктите и услугите на
съответните компании.
Прави впечатление, че висока устойчивост на дарителските практики
демонстрират програмите на компании, които се реализират от специално
създадени фондации. Те функционират като корпоративни фондации с ясно
планирани визия, мисия и подход за постигане на промяна в приоритетните за
тях сфери (фондация „Обществен борд на ТЕЛЪС Интернешънъл в България“ и
фондация „Карол Знание“).
Физическите лица:



Обем дарения: 11 245 374 лева
Сфери на дарителство: През 2019 г. нараства делът на дарявалите за социални
каузи (61%), като подкрепата за здравни каузи леко отстъпва (42% при 67% през
2018 г.). Каузи, свързани със закрила на животни и околна среда, бележат ръст в
привличането на дарителски средства.
Фиг. 6: Приоритетни каузи за подкрепа от индивидуалните дарители през 2019 г.



Тенденции
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Национално представително проучване за последната година регистрира запазване
в дарителската активност на българските граждани и отбелязва следните
наблюдения:
•

Делът на дарявалите през 2019 г. остава на същото равнище – 40% от
пълнолетните жители на страната са правили дарения. Те отново са най-често
под формата на финансови средства (54% от хората са дарявали пари).
Съществен е делът и на предметните дарения (36%).

•

През изминалата година има ръст на даряваните суми: значително се увеличава
броят на дарениятае над 100 лв. (7% увеличение) за сметка на даренията между
5 лв. и 50 лв. (11% по-малко).

•

Нарастват делът на онлайн даренията (6% увеличение), даренията по банкова
сметка, както и закупуването на продукт в подкрепа на конкретна кауза.

•

Основен мотив за извършването на дарение остава желанието да се помогне.
Конкретни проблеми и/или персонални казуси продължават да са поангажиращи от общите каузи.

•

Данъчните облекчения продължават да не са сред стимулите за дарителство.
Изключително малка част от дарявалите са декларирали дарението си, а
основни аргументи това да не се прави продължават да са спонтанността на
даренията и незаинтересованост от възможността за данъчни облекчения
поради незначителния им финансов ефект. Дарителството все още продължава
да е инцидентно, като реакция на конкретни проблеми, а не редовен
ангажимент към дългосрочно подкрепяна кауза.

•

Динамика се очертава и в предпочитаните начини за даряване. SMS-ите и
дарителските кутии продължават да са най-често ползвани, но интензивността в
ползването им спада през последната година. Хората, които са посочили, че
предпочитат дарения с SMS, са с 12% по-малко спрямо 2018 г. Почти 17% е
спадът при предпочитанията за дарения в дарителски кутии.

Едноличните търговци:



Обем дарения: 302 903 лева
Сфери на дарителство: местни каузи на граждански организации, здравна и
социална подкрепа на хора в нужда.



Тенденции
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По данни на НАП през 2019 г. се наблюдава спад от 20% на дарените средства,
декларирани от едноличните търговци, при почти равен брой търговци през
двете години. Дарените от ЕТ средства през годината формират 0,3% от общия
обем дарени средства.

КАКВА Е СРЕДАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДАРИТЕЛСТВОТО?
През 2019 г. в България се затвърди тенденцията за отсъствие на категоричен държавен
ангажимент към насърчаване на дарителството и конкретни мерки за признаване и
насърчаване ролята на дарителите.
През изминалата година в Народното събрание са внесени 198 законопроекта, като от
тях 33 са законопроекти за ратифициране на международни договори и други, които не
са имали пряко въздействие върху частните институционални или индивидуални
дарители.
Като най-важни за гражданските организации, в т.ч. и за общността на дарителите, се
открояват промените по отношение на Закона за мерките срещу изпиране на пари,
промените, които касаят юридическите лица с нестопанска цел, серията от опити за
промени, свързани със Закона за социалните услуги, както и промени в данъчното
законодателство.
Законодателната рамка в страната е привидно подкрепяща развитието на
дарителството. При съществуващи възможности за ползване на данъчни облекчения
при дарения едва 0,7% от компаниите и 0,3% от физическите лица, подали годишни
данъчни декларации, са декларирали направените от тях дарения. Хората не
разпознават този механизъм като държавна подкрепа към дарителството или го
намират за бюрократичен, тромав и с потенциален риск от административни
трудности.
През 2019 г. в даренията, декларирани от физически лица, се наблюдава значителен
спад на подкрепата в полза на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за
дейности, свързани с лечението на деца и Център „Фонд за асистирана репродукция“.
Това е пряко следствие от закриването на Център „Фонд за лечение на деца“ през 2018
г. и трансформирането му като дейност към НЗОК. С преминаването на Фонда към
НЗОК се даде законова възможност със същия процент облекчения (до 50% от
данъчната основа) да се ползват и дарителите към звеното в НЗОК, което поема
работата на Фонда. През 2018 г. декларираните дарения от физически лица в полза на
НЗОК - за дейности във връзка с лечението на деца, и ЦФАР са 61 085 лева, докато през
2019 г. те са 8 049 лева. При компаниите спадът е от 229 529 лева за 2018 г. до 47 900
лева през 2019 г.
Дарителството в България през 2019 г.

8

В същото време физическите лица даряват повече и по-често за кампании за лечение
през дарителски платформи. Преимуществено кампаниите и каузите, които търсят
дарителска подкрепа чрез дарителски платформи, са за скъпоструващо лечение на
деца и възрастни хора и рехабилитация. Дарителските платформи предлагат бързи и
лесни инструменти за даряване, които хората предпочитат, когато избират по какъв
начин да дарят парични средства. Платформите са и канал за ефективна и по-мащабна
комуникация на апелите за помощ.
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ПОДРОБНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДАННИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ДАРИТЕЛСКИ
ПРАКТИКИ И НАГЛАСИ КЪМ ДАРИТЕЛСТВОТО В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2019 Г.

1. Фондации
1.1. Размер на даренията
Общата сума дарения от фондации през 2019 г. е 45 658 691 лева (грантове, стипендии
и награди, директно финансиране на дейности) от български и международни
фондации, които предоставят финансиране в България. Спрямо 2018 г. даренията от
този източник спадат със 17%.
Фиг. 7: Графика на общия обем дарения от фондации за последните 5 години в лева
54.814.138 лв.
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По отношение на даренията от международни фондации, които реализират програми в
страната и подкрепят български неправителствени организации, се наблюдава спад,
докато сред българските фондации има лек ръст спрямо 2018 г. Запазва се тенденцията
фондация „Америка за България“ да е най-големият дарител. За по-обективно
отразяване на полето дарените средства от нея се представят отделно от даренията,
направени от останалите фондации, включени в проучването.
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Фиг. 8: Дарени средства от български и международни фондации
и фондация „Америка за България“ за последните 5 години, лева

Фондация „Америка за България“

33.663.345 лв.

29.941.118 лв.

27.322.163 лв.

29.411.601 лв.
26.647.872 лв.
22.777.017 лв.

Български фондации
12.336.548 лв.
10.574.890 лв.

13.458.592 лв.

10.919.760 лв.



Международни фондации

9.347.947 лв.

5.389.249 лв.

2015

11.796.614 лв. 12.312.128 лв.

6.024.400 лв.
2016

2017

2018

2019

Фондация „Америка за България“

98 проекта са финансирани през календарната 2019 г. от фондация „Америка за
България”. Обемът отпуснати средства, включително и такива, които са за проекти,
стартирали в по-ранна година, но имат текущо финансиране и през 2019 г. от
организацията, е 27 322 163 лв.
53% от тези средства фондацията е инвестирала в значими проекти в сферата „Добро
образование и работни умения“. За проекти в сферата „Културно-исторически и
природен туризъм“ са предоставени 26%. За насърчаване на благоприятна бизнес
среда в страната ФАБ е предоставила 15% от общия обем, а в сферата „Бизнес,
предприемачество и технологии“ – 6%.
Фиг. 8: Разбивка на дарените средства в лева по приоритетни области на финансираните
проекти през 2019 г. от фондация „Америка за България”
Културноисторически и
природен
туризъм
26%

Благоприятна
бизнес среда
15%
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Бизнес,
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технологии
6%

Добро
образование и
работни
умения
53%
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2. Компании
2.1. Размер на даренията
През 2019 г. компаниите са дарили общо 41,709,278 лева2. Спрямо предходната 2018 г.
се отчита 14% ръст на декларираните дарения от компании.
Фиг. 9: Графика за обема на даренията от компании за последните 5 години в лева
46.376.816 лв.
41.709.278 лв.
38.302.091 лв.
34.146.385 лв.

2015 г.

2.2.

2016 г.

2017 г.

36.631.677 лв.

2018 г.

2019 г.

Брой дарители

Фирмите, обявили дарения през изминалата година, са 2501. Спрямо 2018 г. се
регистрира спад с 6% на броя на компаниите, декларирали дарени средства.
Запазва се тенденцията на изключително нисък процент компании, които декларират
направени дарения. През 2019 г. броят юридически лица, декларирали предоставена
подкрепа под формата на дарения, е едва 0,7% от общия брой лица, подали своите
декларации по ЗКПО.
Фиг. 10: Графика за броя компании, декларирали дарения за последните 5 години
2.685

2.727

2.694

2.673
2.501

2015 г.

2.3.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Категории получатели

Съгласно справка от НАП за декларирани дарения в годишната данъчна декларация по
ЗКПО през 2019 г.
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Нормативната рамка в България дефинира 4 основни групи получатели на дарения.
Съгласно ЗКПО всяка от компаниите, направила дарение през финансовата година,
декларира към коя от групите се съотнася лицето, получило дарението. Различните
групи получатели на дарения са обвързани с методологията, по която се изчисляват
данъчните облекчения за дарителите, а именно: при дарения в полза на лица с код 01
данъчното облекчение е до 10% приспадане от сумата на данъчната основа, в полза на
лица с код 02 – до 50% от данъчната основа, в полза на лица с код 03 – до 15% от
данъчната основа и при дарения в полза на лица с код 04 облекчението е без
ограничение в размера на разхода за дарение при конкретните условия.
Фиг. 11: Справка за направени дарения от декларациите по чл. 92 от ЗКПО
за 2018 и 2019 г. в лева
2018

2019

Брой лица,
Сума на Брой лица,
Сума на
направили направените направили направените
дарение
дарения
дарение
дарения

Показател
Дарения в полза на лица с код 01:
здравни и лечебни заведения; специализирани
институции за предоставяне на социални услуги за
деца и възрастни; детски ясли, детски градини,
училища,
висши
училища
или
академии;
регистрирани
в
страната
вероизповедания;
специализирани предприятия или кооперации на
хора с увреждания; хора с увреждания; лица,
пострадали при бедствия по смисъла на Закона за
защита при бедствия, или на семействата им;
Българския Червен кръст; социално слаби лица; деца
с увреждания или без родители; юридически лица с
нестопанска цел, регистрирани в Централния
регистър на юридическите лица с нестопанска цел за
общественополезна дейност, с изключение на
организации, подпомагащи културата по смисъла на
Закона за меценатството; Фонд "Енергийна
ефективност и възобновяеми източници"; комуни за
лечение на наркозависими, както и на наркозависими
лица за тяхното лечение; детския фонд на
Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ)

2 627

36 197 054

2 477

41 613 667

21

229 529

12

47 900

12

140 713

4

40 910

13

64 381

8

6 801

2 673

36 631 677

2 501

41 709 278

Получатели с код 02
НЗОК за дейности във връзка с лечението на деца
Център „Фонд за асистирана репродукция“

Получатели с код 03
По реда и условията на Закона за меценатството

Получатели с код 04
Дарения на компютри и периферни устройства за тях,
произведени до една година преди датата на
дарението, в полза на български училища,
включително висши училища

Общо:
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През 2019 г. броят компании, декларирали дарения в подкрепа на лица с код 01, е със
105 по-малко спрямо предходната година. Разликата обаче в дарените средства е 5,4
млн. лева повече през 2019 г. Оттук следва изводът, че средно компаниите са дарявали
по-големи суми в сравнение с предходната година за получатели с код 01.
При даренията в полза на НЗОК за дейности във връзка с лечението на деца и „Фонд за
асистирана репродукция“ се наблюдава намаление от почти 5 пъти в дарените
средства при сравнително лек спад на броя компании, декларирали дарения в
подкрепа на двата фонда. Фактът е показателен за оттегляне на дарителския ресурс в
полза на лечението на деца след трансформиране на Фонда за лечение към
структурата на НЗОК.
При даренията по реда на Закона за меценатството също се регистрира спад както сред
броя ЮЛ, декларирали дарения, така и по отношение на дарените средства.

3. Физически лица

3.1.

Общ размер на дарените средства от физически лица

През 2019 г. общият размер на финансовите дарения от физически лица е 11 245 374
лева. Обемът се формира от декларираните данни от физическите лица пред НАП,
дарителските обаждания и SMS по данни от мобилните оператори и онлайн дарения в
дарителски платформи. Спрямо 2018 г. се регистрира 35% увеличение в дарените суми
от физически лица.
Фиг. 12: Графика на дарените финансови средства от физически лица
в последните 5 години, лева
11.245.374
8.521.419

8.976.259

8.317.645

6.379.704

2015 г.

2016 г.
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2017 г.

2018 г.

2019 г.
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Фиг. 13: Тенденции в дарените средства с дарителски SMS и обаждания и декларирани
дарения от физически лица през последните 5 години

4.492.152
4.224.648
3.873.640

2.892.997 2.879.582

1.200.000

2018 г.

2019 г.

Декларирани дарения

3.2.

2018 г.

2019 г.

Дарителски SMS и
обаждания

2018 г.

2019 г.

Дарени средства през
дарителски платформи

Дарения от физически лица по данни на НАП

Съгласно справка от данъчните декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. сумата на
направените дарения е 3 873 640 лв., което е 8% по-малко спрямо дарените средства
през 2018 г. През 2019 г. 1489 физически лица са декларирали дарения, докато през
2018 г. техният брой е бил 1544.
По отношение на получателите на даренията (юридически и физически лица)
нормативната рамка отново дефинира групи/кодове лица, в чиято полза се правят
даренията. Единствената разлика с компаниите е, че физическите лица не биха могли
да декларират дарения на компютри срещу данъчни облекчения. Картината за 2019 г.
сочи общо запазване на броя физически лица, декларирали дарения към трите
основни групи. То основно идва от регистрираното увеличение за лица, декларирали
дарения към получатели с код 01.
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Фиг. 14: Брой физически лица, направили дарение, и суми на даренията за 2018 и 2019 г.
по данни на НАП

2018

2019

Брой
Брой
лица,
Сума на
лица,
Сума на
направили направените направили направените
дарение
дарения
дарение
дарения

Показател
Получатели с код 01
Здравни и лечебни заведения, специализирани
институции за предоставяне на социални
услуги на деца и възрастни, детски градини,
училища, университети, културни и
образователни институции, НПО в обществена
полза, Български Червен кръст, УНИЦЕФ

1 429

4 150 183

1 418

3 797 261

3

13 380

49

68 330

52

61 085

22

8 049

1 484

4 224 648

1 489

Получатели с код 02
По реда и
меценатството

условията

на

Закона

за

Получатели с код 03
НЗОК за дейности във връзка с лечението на
деца
Център „Фонд за асистирана репродукция“

ОБЩО:

3.3.

3 873 640

Дарения с дарителски SMS-и, обаждания и онлайн дарителски платформи

Справка от трите мобилни оператора в страната (А1, Telenor, VIVACOM) регистрира
запазване на сумите, дарени от физически лица с дарителски SMS и обаждания, спрямо
предходната година. През 2019 г. с дарителски SMS и обаждания са дарени 2 879 582
лева.
С дарителските номера се подкрепят инициативи като: „Българската Коледа“,
кампании на Министерство на отбраната и Министерство на вътрешните работи в
помощ на деца на пострадали и загинали техни служители при изпълнение на
служебния дълг, кампании на УНИЦЕФ България, фондация „И аз мога“, SOS Детски
селища, Български червен кръст, както и кампаниите, които набират подкрепа и чрез
DMS единния дарителски номер 17 777 .
През 2019 г. се наблюдава ясно изразен ръст на дарените онлайн средства през
дарителски платформи. Най—популярните платформи в страната се управляват от
юридически лица с нестопанска цел в обществена полза. На платформите обичайно се
публикуват кампании за лечение на физически лица (деца и възрастни), кампании в
подкрепа на каузи на граждански организации, местна администрация или други
неформални групи. Платформите предлагат различни инструменти за онлайн даряване
и всяка има своите специфични правила за дейността. Индивидуалните дарители,
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които даряват чрез дарителски платформи, приоритетно подкрепят кампании за
скъпоструващо лечение на деца или възрастни.
3.4.

Обществено проучване за дарителски практики и нагласи към дарителството

За целите на анализа на дарителството и по поръчка на БДФ „Алфа Рисърч“ проведе
представително проучване за нагласите сред хората през 2019 г.
Фиг. 15: Съотношение между броя хора, потвърдили че са дарили средства, и тези, които
не са дарили за периода 2017 – 2019 г.

ПРАВИЛИ ЛИ СТЕ ДАРЕНИЯ ПРЕЗ :
2017

44,6

55,4

2018

39,7

60,3

2019

40,1

59,9
Да

Не
База: цялата извадка

Фиг. 16: Съотношение между броя дарявали хора в зависимост от вида дарен ресурс
през 2018 и 2019 г.

ПРАВИЛИ ЛИ СТЕ ДАРЕНИЯ ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА:
54,4

Да, дарявал съм пари

72
36,5
40

Да, дарявал съм вещи/предмети/стоки
Да, дарявал съм труд

2019
2018

9,1
20

База: Дарявалите през: 2019 (40%), 2018 (39,7%)
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Запазва се тенденцията най-силните мотиви на хората да даряват да са желанието да
помогнат, макар и с малки суми, както и личното отношение към каузата.
Фиг. 17: Основни мотиви за даряване сред хората през 2018 и 2019 г. (%)

Искам да помагам, макар и с малки суми
Личното ми отношение към конкретен
проблем
Искам да помогна на конкретен човек
Така съм възпитаван

18,3
24,8
19,8

Каузата е важна за обществото
Вярвам на организацията, за която
дарявам

4,4

Данъчните облекчения
От чувство за вина

10,1

10,1
8,1

От чувство на благодарност
Защото разполагам с достатъчно
средства

50,8
45,9
42,7
37,5
38,8
36,0
36,8

2019
2018

1,3
2,9
0,7
0,6
0,7
0,3

В дъното на графиката тенденциозно остава с най-нисък дял мотивацията като
следствие на данъчните облекчения за индивидуалните дарители. Едва 5% от
дарявалите през 2019 г. по данни на проучването са декларирали своите дарения.
Основите причини да не декларират дарения са заради спонтанност и
незаинтересованост от съществуващите данъчни облекчения.
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По отношение на избора на кауза спрямо предходната година се запазва тенденцията
да се дарява най-често за социална подкрепа на хора в нужда. Ръст се наблюдава при
даряването за каузи, свързани със закрила на животни и опазване на околната среда.
Фиг. 19: Приоритетни каузи за подкрепа от страна на хората през 2017 - 2019 г.

ЗА КАКВИ КАУЗИ СТЕ ПРАВИЛИ ДАРЕНИЯ ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА?
Социални

38,2
42,3

Здравни
17,6

При бедствия и…
Закрила на животни
Околна среда
Образователни
Култура и изкуство
Религия
Спорт
Човешки права
За политическа…

11,1

5,8
4,4
8,5
5,5
3,9
7,2
7,8
4,8
7,2
6,4
2,6
4,6
7,0
5,9
3,6
3,8
1,8
2,6
6,1
0,9
1,0
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60,9

59,0
23,8

66,9

38,2

2019

2018

2017
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В избора на начин, чрез който хората даряват средства, се наблюдават размествания
спрямо предходните две години. Даренията чрез дарителски SMS и в кутия отново са
най-предпочитани. Това са два от най-достъпните механизми за даряване. Въпреки
това се наблюдава тенденция на спад при избирането им за сметка на даряване чрез
закупуване на стоки, обвързани с кауза, както и чрез онлайн дарения.
Фиг. 20: Предпочитани начини на даряване през 2017 - 2019 г.

ПРЕДПОЧИТАНИ НАЧИНИ ЗА ДАРЯВАНЕ:
43

Дарения чрез SMS
39,1

Дарения в кутия

53,3

Като купувам стоки, чрез които
се набират средства за кауза
Онлайн дарения

8,4
6,4

9,4
10,4
8,1

По банкова сметка, на място в
банка
Чрез закупуване на куверт или
билет

Дарителство по ведомост
Завещание

15,1
14
15

Доброволен труд

Директен дебит

54,9

63,8

57,6

24,8
22,4

19,5

5,3
6,2
12,2
7,9
2
2,6
0,9
1
0,6
1,1
1
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Фиг. 21: Проблеми пред индивидуалните дарители през 2018 и 2019 г. (%)

Отговори на въпрос: Кой е основният проблем, с който сте се сблъсквали като
дарител?

33,1

Липса на информация за какво точно е
изразходвано дарението

24,8
16,5

Некоректност от страна на
получателите на даренията

13,1
15,4

Твърде много затрудняващи
формалности

12,3
10,2

Липса на комуникация с получателя на
дарение след това

Никой не ми благодари за дарението
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2019
2018

6,4
8,6
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Фиг. 22: Бариери пред индивидуалните дарители през 2018 и 2019 г. (%)

Отговори на въпрос: Поради какви причини не сте дарявали през 2019 г.?
64,0

Финансовото ми състояние

52,6

Съмнявам се, че с дарението ми ще
има злоупотреби

18,3
13,0
12,4
9,6

Не искам да дарявам
Не е моя работа да дарявам

9,2
7,3

Не ми е хрумвало да дарявам

8,7
9,8

Липса на информация за какво да
дарявам

5,7
9,4

Не мисля, че има смисъл да дарявам

5,2
8,5

Липса на информация как да дарявам

5,0
6,0

Липса на достатъчни данъчни
облекчения
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4,1
1,7
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Анализ на Български дарителски форум за
практики и тенденции в дарителството и корпоративната социална отговорност
Анализът се основава на данни от Националната агенция по приходите за декларирани
дарения от компании, еднолични търговци и физически лица, преглед на отчети в
Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, преглед на
отчети на международни донорски организации, социологическо проучване,
проведено от агенция „Алфа Рисърч“ през месец юни 2020 г., както и разширени
въпросници до компании и фондации сред общността на дарителите в България;
справка от трите мобилни опeратори за даренията с обаждане и SMS и преглед на
отчетите на съществуващите дарителски платформи в България.
Анализът е изготвен с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“
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