
 
 

v Име на изследването: Активните неправителствени организации в 

България през 2017 г. 

 
v Ръководител на изследването: Елица Маркова 

 
v Период на теренната работа: 20 януари – 5 февруари 2017 г. 

 
v Генерална съвкупност (основна): Активно действащи неправителствени 

организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ, които са взели участие в Програмата за 

подкрепа на НПО в България (www.ngogrants.bg) по Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., или разполагат с 

актуализиран профил в Информационния портал за неправителствените 

организации в България (www.ngobg.info) за последните три години (2014-2016 

г.). 

 

v Модел на основната извадка: Изследването е изчерпателно за НПО в 

обществена полза, взели участие в Програмата за подкрепа на НПО в България 

по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-

2014 г., и/или разполагащи с актуализиран профил в Информационния портал за 

неправителствените организации в България. Като рамкова информация за 

определяне на извадката служат данните от регистрите на Програмата за 

подкрепа на НПО в България и Информационния портал за неправителствените 

организации в България, съдържащ актуална база данни на НПО в България. 

 

v Реализация на основна извадка:  

Ø Общ брой организации, до които е изпратена покана за участие: 2 006. 

Ø Организации с променен адрес и/или закрити, до които не е достигнала 

поканата: 153 (от които за една организация е получена информация, че е 

закрита). 

Ø Общ брой организации, получили поканата: 1 853.  

Ø Организации, изпратили писмен отказ на поканата за участие: 3.  

Ø Общ брой организации, участвали в изследването: 785. 

 

v Метод на регистрация: Попълване от представителите на НПО на 

стандартизиран електронен въпросник с индивидуален код за достъп в 

дигиталната платформа за събиране на данни www.surveymonkey.com. Време за 



попълване на анкета по електронен път от представителите на организации: 36 

мин. (стойност на медианата). 

 

v Основни теми:  

o Управление и структура на НПО 

o Организационни практики на НПО 

o Комуникации на НПО 

o Ценности на НПО 

o Влияние на НПО 

o  Среда за развитие и устойчивост на НПО 

 

v Публикации от изследването:  

 

© Данните от изследванията на Институт “Отворено общество” – София са достъпни за 

свободна употреба с изследователски и образователни цели. Въпросникът и данните от 

проучването Активните неправителствени организации в България през 2017 г. в SPSS 

формат са налични само на български език. Потребителят може свободно да 

разпространява текстове, които се основават на данните от изследването, след като 

направи признание за авторството на данните. 

Съгласно стандартите на Българската социологическа асоциация, потребителят трябва да 

цитира настоящето изследване, както следва:  

1) В „списък с използваната литература“ в печатни публикации или „бележка под линия“: 

Институт “Отворено общество” – София, Активните неправителствени организации 

в България през 2017 г., (Февруари 2015), ръководител на изследването: Елица 

Маркова; база данни OpenData.bg; 

2) В текста в печатни публикации (в скоби): Активните неправителствени организации 

в България, 2017 г.; 

3) Като източник под графики и таблици: Институт Отворено общество, Активните 

неправителствени организации в България, 2017 г.; 

4) За хипервръзка в електронни издания, моля използвайте следния формат: 

http://opendata.bg/database. 


