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КРАТКА ОБОСНОВКА

Европейската комисия реши 2011 г. да бъде Европейска година на доброволчеството. 
Настоящото предложение за решение на Комисията се явява продължение на 
декларацията на Европейския парламент от 2 септември 2008 г. относно решението да 
обяви 2011 г. за "Европейска година на доброволчеството". Общата цел на 
Европейската година е да се насърчават и подкрепят обменът на опит и добри практики 
и усилията на държавите-членки, на регионалните и на местните органи, както и на 
гражданското общество, за създаване на благоприятни условия за извършване на 
доброволческа дейност в Европейския съюз.

Комисията иска доброволчеството да бъде активен израз на гражданско участие, което 
консолидира общите ни европейски ценности: доброволчеството трябва да позволява 
да се насърчават основните ценности като гражданство, солидарност, защита на общото 
благо и недискриминация. То има важна роля в разнообразни и различни помежду си 
области като образованието, въпросите на младежта, културата, спорта, околната среда, 
здравеопазването, социалните грижи, защитата на потребителите, хуманитарната 
помощ, политиката за развитие, изследователската дейност, равните възможности и
външните отношения. Доброволчеството може също така да допринася за 
хармоничното развитие на обществата ни.

Член 2 от предложението за решение изброява четири цели: конкретните действия, 
които трябва да се проведат за постигане на тези цели, са уточнени в член 3 и включват 
инициативи, организирани на общностно, национално, регионално и местно равнище.

Освен това Комисията предлага Европейката година на доброволчеството да разполага 
с бюджет от 6 милиона евро и да се отпуснат 2 милиона евро за осъществяването на 
подготвителни работи в рамките на предварителния проектобюджет за 2010 г.

Европейската година на доброволчеството трябва също така да бъде повод да се 
потвърдят или препотвърдят някои основни принципи, които не се появяват или не са 
уточнени в достатъчна степен в текста, който ни предлага Комисията .

В този смисъл посредством измененията предлагаме: 

 да се изясни правния статут на доброволчеството;
 да се гарантира ефективна закрила на доброволците по отношение на 

безопасността им на работното място, здравеопазването и социалната им 
закрила;

 да се улесни признаването на придобития опит и приравняването в рамките 
на курс на обучение и професионално приобщаване;

 да се позволи доброволческите организации да не се облагат с ДДС с оглед 
насърчаване на максимален брой нетърговски организации да се обръщат към 
доброволческата дейност;

 да се улесни достъпът на доброволческите организации до достатъчно и 
устойчиво финансиране, без да им се налагат твърде тежки административни 
постъпки, като същевременно се запазва необходимият контрол върху 
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изразходването на обществени пари и не се допуска доброволчеството да 
надвишава известен период във времето. 

 да се води борба срещу всички форми на дискриминация;
 да се улеснява доброволческата дейност като инструмент за насърчаване на 

мира, за сътрудничество между северните и южните части, за опазване на 
околната среда или дори за развитие и за признаване на социалната и 
солидарна икономика;

 да се работи в постоянно партньорство с доброволческите организации и да се 
създаде стабилна институционална рамка за участието на тези организации в 
обществените обсъждания. Комисията трябва да предприеме необходимите 
административни и институционални постъпки с оглед да се гарантира 
спазването и прилагането на принципа на партньорство, който се съдържа в 
общностните стратегически насоки в областта на сближаването и развитието на 
селските райони; 

 да се предвиди достатъчен бюджет, който да позволява гарантиране на успеха 
на Европейската година на доброволчеството - 2011 г.; 

 доброволчеството да бъде включено като специфична категория в 
статистическите отчети на Евростат, да се изготвят редовно "сателитни" 
отчети относно организациите с нестопанска цел (ОНЦ) и трудът на 
доброволците да бъде включен в тези отчети. 

Важно е също така да не се задоволяваме само с една такава година. Трябва да се 
преследват общи цели за доброволческите дейности и след 2011 г. - Европейската 
година на доброволчеството. В резолюцията си от 22 април 2008 г. относно приноса на 
доброволческата дейност за икономическото и социалното сближаване Европейският 
парламент вече препоръча мерки, които трябва да бъдат взети от Европейския съюз, 
държавите-членки и регионалните и местните органи в зависимост от съответната им 
компетентност..

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по култура и образование да 
включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за решение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Доброволчеството представлява 
процес на неформално усвояване на 
знания, който създава условия за 

(3) Доброволчеството представлява 
процес на неформално усвояване на 
знания, който създава условия за 
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развитие на професионалните умения и 
компетенциите, а също и за 
упражняване на важна форма на 
активно гражданско участие. 
Дейностите, извършвани от доброволци 
от всякакви възрастови групи, са от 
жизненоважно значение за развитието 
на демокрацията — един от 
основополагащите принципи на 
Европейския съюз — и допринасят за 
развитието на човешките ресурси и за 
социалното сближаване. 

развитие на професионалните умения и 
компетентност, а също и за 
упражняване на важна форма на 
активно гражданско участие. 
Дейностите, извършвани от доброволци 
от всякакви възрастови групи, са от 
жизненоважно значение за развитието 
на демокрацията — един от 
основополагащите принципи на 
Европейския съюз — и допринасят за 
развитието на човешките ресурси и за 
социалното сближаване. 
Доброволчеството обаче не може да 
измести наемната трудова дейност, 
но въпреки това трябва да бъде 
предмет на достатъчно обезщетение. 

Or. fr

Обосновка

Тъй като  доброволческият труд се извършва в организация с нестопанска цел, той не 
трябва лесно да може да заема мястото на друга наемна дейност. Предприятията не 
трябва да могат да си служат с доброволческия труд, за да заместват дейности при 
минимални разходи, които по принцип зависят от наетия им персонал. Впрочем, 
доброволческите организации трябва да се ангажират да покриват разходите на 
доброволците в рамките на изпълняваната от тях задача (храна, евентуално 
настаняване и т.н.).

Изменение 2

Предложение за решение
Съображение 13 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Доброволчеството и 
безвъзмездните доброволчески 
дейности се различават от една 
страна по това, че доброволческият 
труд се извършва по смисъла на 
определенията на ООН и МОТ, в 
услуга на организации с нестопанска 
цел, за него се получава 
възнаграждение, което често е по-
ниско от стойността му на пазара, и 
от друга страна - за безвъзмездните 
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доброволчески дейности не се 
получава възнаграждение, дори и за 
тях да се покриват разходите, 
направени във връзка с изпълняваната 
задача. Европейската година на 
доброволчеството следва да бъде 
повод за насърчаване на държавите-
членки да изяснят правния статут 
на тези две дейности с цел улесняване 
на положението на 
заинтересованите лица. В 
настоящото решение терминът 
"доброволчество" следва да обхваща и 
двете споменати понятия.

Or. fr

Обосновка

Доброволческият труд, дефиниран от международни организации като МОТ и ООН, е 
труд, извършен в организации, чието предназначение не е печалба, т.е. сдружения на 
доброволци, работещи безвъзмездно, или неправителствени организации с 
хуманитарен характер или с нестопанска цел, от работници, наречени доброволци, 
които през по-голямата част от времето получават възнаграждение под формата на 
заплащане.    

Изменение 3

Предложение за решение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Въпреки това обаче потенциалът на 
доброволческата дейност все още не е 
напълно реализиран. С Европейска 
година на доброволчеството ще се 
предостави възможност да се 
демонстрира в европейски контекст, че 
с доброволчеството се засилва 
гражданската позиция. Тя може да 
допринесе за подсилване на усещането 
за принадлежност и ангажираност на 
гражданите към едно общество на 
всички нива — местно, регионално, 
национално и европейско.

(15) Въпреки това обаче потенциалът на 
доброволческата дейност все още не е 
напълно реализиран. С Европейска 
година на доброволчеството ще се 
предостави възможност да се 
демонстрира в европейски контекст, че 
с доброволчеството се засилва 
гражданската позиция. Тя може да 
допринесе за подсилване на усещането 
за принадлежност и ангажираност на 
гражданите към едно общество на 
всички нива — местно, регионално, 
национално и европейско, и за борба 
срещу дискриминацията, така че във 
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всяка държава-членка 
чуждестранните жители да могат 
да извършват доброволчески или 
безвъзмездни доброволчески дейности.

Or. fr

Обосновка

Ако доброволчеството има за цел засилване на социалната връзка в Европа, 
следователно то трябва да позволява да се провежда борба срещу всички форми на 
дискриминация и да има статут, достъпен за всички жители на всяка държава-
членка, включително и граждани на трети държави, които не са партньори на 
Европейския съюз. 

Изменение 4

Предложение за решение
Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Европейската година на 
доброволчеството следва да потвърди 
основната роля на дейностите на 
доброволците, като припомня на 
държавите-членки, че тези дейности 
не следва да задоволяват основните 
потребности в областта на 
социалните услуги, нито да 
заместват обществената дейност.

Or. fr

Обосновка

Публичните органи не трябва да могат да си служат с доброволческия труд, за да 
заместват дейности при минимални разходи, които по принцип зависят от техните 
служби и администрации.
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Изменение 5

Предложение за решение
Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Да се работи в посока на това да се 
създаде благоприятна среда за
осъществяване на доброволческа 
дейност в ЕС — да се докаже 
доброволчеството като част от усилията 
за насърчаване на гражданското участие 
и взаимодействието между хората в 
контекста на ЕС.

1. Да се работи в посока на това да се 
създаде благоприятна среда за 
осъществяване на доброволческа 
дейност в ЕС — да се докаже 
доброволчеството като част от усилията 
за насърчаване на гражданското 
участие, партньорството и 
взаимодействието между хората в 
контекста на ЕС.

Or. fr

Обосновка
Европейската доброволческа армия трябва утвърди отново основното понятие за 
партньорство, с оглед постоянното сътрудничество на всички административни 
равнища и доброволчески организации.

Изменение 6

Предложение за решение
Член 2 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Да се дадат повече права на 
доброволческите организации и да се 
подобри качеството на доброволческата 
дейност — да се улеснява
доброволческата дейност и да се 
насърчава създаването на различни 
мрежи, мобилността, сътрудничеството 
и полезното взаимодействие между 
доброволческите организации и други 
сектори в контекста на ЕС.

2. Да се дадат повече права на 
доброволческите организации и да се 
подобри качеството на доброволческата 
дейност — да се насърчава
доброволческата дейност и нейния 
достъп до трайни финансови 
средства в достатъчен размер, като 
насърчава създаването на различни 
мрежи, мобилността, сътрудничеството 
и полезното взаимодействие между 
доброволческите организации и други 
сектори в контекста на ЕС; и като 
позволява на дейността на 
доброволеца да се впише във времето;

Or. fr
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Обосновка
За да се предоставят на доброволческите организации средства за предприемане на 
действия трябва да им се предостави достъп до финансиране, което да бъде 
гарантирано във времето и да се характеризира външно с устойчивост. Трябва също 
така да се утвърди отново нестопанската цел на доброволческата дейност и също 
така да се подчертае, че доброволчеството трябва да се впише във времето, за да се 
приеме, че съставлява професионален проект или дори проект, свързан с живота.

Изменение 7

Предложение за решение
Член 2 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. да се възнаграждава и да се отдава 
признание на доброволческата дейност 
— да се поощрява предоставянето на 
подходящи стимули за отделните хора, 
дружества и организации за развиване 
на доброволческа дейност и да се 
печели по-систематично признаване на 
доброволческата дейност от страна на 
отговорните за разработването на 
различни политики лица, граждански 
организации и работодателите по 
отношение на уменията и 
компетенциите, развити благодарение 
на доброволческата дейност;

3. да се възнаграждава и да се отдава 
признание на доброволческата дейност 
— да се поощрява предоставянето на 
подходящи стимули за отделните хора, 
дружества и организации за развиване 
на доброволческа дейност (наред с 
другото ефективно покритие за 
доброволците по отношение на 
здравеопазването и безопасността 
чрез предоставяне на застраховка 
срещу злополука и индивидуална 
отговорност по време на изпълнение 
на служебните задължения в 
качеството на доброволци, 
ефективното признаване на 
придобитите умения чрез валидиране 
на придобития опит и приравняване в 
рамките на курс на обучение и 
професионална адаптация за 
доброволците, въвеждане на 
механизми за освобождаване от ДДС 
за доброволческите предприятия, 
вписани в държавите-членки, при 
покупки, предназначени за 
осъществяването на техните цели) и 
да се печели по-систематично 
признаване на доброволческата дейност 
от страна на отговорните за 
разработването на различни политики 
лица, граждански организации и 
работодателите по отношение на 
уменията и компетенциите, развити 
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благодарение на доброволческата 
дейност;

Or. fr

Обосновка

За да се насърчи и стимулира доброволчеството в рамките на Европейския съюз 
трябва също така да се гарантира на доброволците ефективна защита по отношение 
на здравето и безопасността. Трябва също така да им се позволи да придадат 
стойност на своята доброволческа дейност, като им се признаят уменията, 
придобити по време на изпълняваната от тях задача. И най-накрая, освобождаването 
от ДДС за доброволческите организации ще благоприятства развитието на 
практиката за извършване на доброволческа дейност.

Изменение 8

Предложение за решение
Член 2 - параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. да се подпомогне солидарността в 
международен и европейски мащаб, 
като се насърчава мира, 
сътрудничеството между северните 
и южните чести, опазването на 
околната среда и също така 
развитието и признаването на 
социалната и солидарна икономика 
посредством доброволческата 
дейност;

Or. fr

Обосновка

Тъй като насърчаването на доброволческата дейност се вписва в желанието за 
укрепване на социалната обвързаност както на местно, така и на европейско, дори на 
международно равнище, то тя трябва да подпомогне солидарността между 
народите и отделните индивиди.
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Изменение 9

Предложение за решение
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Бюджетът за изпълнението на 
настоящото решение за периода от 1 
януари 2011 г. до 31 декември 2011 г. 
възлиза на 6 000 000 EUR.

1. Бюджетът за изпълнението на 
настоящото решение за периода от 1 
януари 2011 г. до 31 декември 2011 г. 
възлиза на 13 500 000 евро.

Or. fr

Обосновка

Бюджетните средства, отпуснати за изпълнение на решенията на Европейския съюз 
през последните пет години варираха между 10 и 17 милиона евро. Като се има 
предвид значението на доброволческата дейност спрямо темите през последните 
европейски години, се предлага бюджет от 13,5 милиона евро, с други думи усреднена 
стойност на двете горепосочени суми.

Изменение 10

Предложение за решение
Приложение - буква А - точка 1 - подточка 6а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 засилване на прозрачността на 
приноса от доброволческите
дейности към националния доход и 
тяхното отражение върху 
обществото, посредством 
включване на доброволческата 
дейност като отделна категория в 
счетоводните отчети на 
Евростат, чрез произвеждането на 
"сателитни отчети" относно 
организациите с идеална цел и
включването на работата на 
доброволците в споменатите 
отчети, чрез деня 5 декември всяка 
година в качеството на 
международен ден на 
доброволците, признат от ООН 
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още през 1985 г. 

Or. fr

Justification

В своята резолюция относно приноса на доброволческата дейност за икономическото 
социално сближаване, Парламентът вече препоръча да се включи доброволеската 
дейност като отделна категория в счетоводните отчети на Евростат, редовно да се 
съставят сателични отчети за организациите с идеална цел и в тях да се включва 
работата на доброволците. Международният ден на доброволците, приет от ООН, 
трябва да бъде предаван щафетно от европейските институции.

Изменение 11

Предложение за решение
Приложение - буква В - алинея първа

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всеки национален координатор подава 
само едно заявление за финансиране от 
Общността. В посоченото заявление се 
описва работната програма на 
координатора или дейността, която ще 
се финансира и с която ще се 
популяризира Европейската година. 
Заявлението за безвъзмездни средства е 
придружено от подробен бюджет, 
посочващ общите разходи за 
предложените дейности/работна 
програма, както и размера и 
източниците на съфинансиране. С 
безвъзмездните средства от Общността 
могат да се покрият до 80 % от общите 
разходи.

Всеки национален координатор подава 
само едно заявление за финансиране от 
Общността. В посоченото заявление се 
описва работната програма на 
координатора или дейността, която ще 
се финансира и с която ще се 
популяризира Европейската година, 
съставена при непрестанно 
допитване до доброволческите 
организации. Заявлението за 
безвъзмездни средства е придружено от 
подробен бюджет, посочващ общите
разходи за предложените 
дейности/работна програма, както и 
размера и източниците на 
съфинансиране. С безвъзмездните 
средства от Общността могат да се 
покрият до 80 % от общите разходи.

Or. fr

Обосновка

Доброволческите организации трябва да бъдат включени в процеса на изработване на 
всяка една програма в дух на партньорство.
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