
 

            Специалност Публична администрация има мисия, включваща 

възпитаване на чувство за социална отговорност, независимост, 

европейска принадлежност и собствена роля по укрепването на 

гражданското общество в България сред възпитаниците на специалността. 

Настоящият изследователски проект беше в изпълнение и на това 

стратегическо направление. 

            В България управлението на неправителствените организации 

и участието им в процеса на осъществяване на публичните политики, не 

са обособени като самостоятелна изследователска област. В 

преобладаващата част от случаите на темата се гледа като на юридически 

или счетоводен въпрос, който е свързан с познаването на правната рамка 

за създаване и организиране на дейността на организациите с нестопанска 

цел. Въпреки че броят на тези организации у нас нарасна стремглаво и 

продължава да расте в последните години, се обръща малко внимание на 

тяхната класификация, мотиви и реално влияние за формулирането на 

публични проблеми и реалното им решаване. Това не позволява в 

българското общество да се формира ясна нагласа за ползата от един 

функциониращ граждански сектор. В съответствие с тези дефицити 

проектът имаше три основни изследователски цели: 

 Да развие знанието за ролята на неправителствения сектор и 

предимствата и предизвикателствата от нейното разширяване  

 Да подобри преподаването в областта на управлението на 

организациите на гражданския сектор и методологията за изследване на 

тяхното участие в процеса на формулиране и осъществяване на 

публичните политики; . 

 Да систематизира и създаде инструментариум за анализ на 

организациите на гражданския сектор в различните секторни и 

хоризонтални политики; 

 Тематично изпълнението на проекта беше разделено на няколко изследователски панела: 

 Гражданско общество, социален капитал и роля и значение на гражданския сектор 

 Правни и икономически аспекти на организациите с нестопанска цел 

 Стратегическо управление и мениджмънт на неправителствените организации 

 Застъпничество и роля на неправителствения сектор в процеса на осъществяване на публичните 

политики (теоретично ниво) 

 История и роля на НПО в България (практическо ниво) 

 Конкретни измерения на гражданското участие в различните секторни, хоризонтални и 

интегрални политики – изследване на политическите мрежи и формулиране на най-добри 

практики.  

 НПО на регионално и местно ниво.  

 Видове НПО, с акцент върху младежките организации 

и собствените си изследователски търсения с по-широка аудитория от докторанти и 

преподааватели от университети от Европа и света.  
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Специално внимание 

заслужава започната по идея 

на студенти от трети курс 

инициатива за създаване на 

младежка организация, по 

Закона за юридическите 

лица с нестопанска цел и 

имаща предмет на дейност 

подобряването на 

гражданското образование в 

България. В рамките на 

организираната работа по 

проекта се осъществиха две 

стъпки – създаване 

съвместно от студенти и 

преподаватели на Устав на 

дружеството и разработване 

на онлайн енциклопедия за 

гражданско образование на 

примера на История.бг и 

други популярни 

електронни платформи.  

 

 

 


