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Доклад за дейността на фондация „Благотворител” за 2019 г. 

От правна гледна точка…  
 
Фондация „Благотворител” е създадена за осъществяване на дейност в 
обществена полза. Регистрирана е във фирмено отделение на СГС на 
02.07.2004 г. по фирмено дело № 6521/2004 год. и е вписана в Регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел в Агенция по вписванията БУЛСТАТ 
131272309.  
Фондацията е представлявана от Пенка  Лазарова, председател на 
Управителния съвет.  
 
Защото вярваме, че успехите идват от работата в екип… 

 
Фондацията е пълноправен член на Български дарителски форум и на 
Национална мрежа на децата. 

КОИ СМЕ НИЕ? 



  
Ние вярваме, че най-голямата ценност в обществото са 

децата и е важно да подкрепяме тяхното уникално 
развитие и реализация. 

Затова насърчаваме личностното израстване и 
професионалната насоченост на деца и младежи, като 

инвестираме в образованието им. 
 

НАШАТА МИСИЯ  
 



ЛИЦАТА НА ФОНДАЦИЯТА 

Стойко Петков 
учредител  

член на УС на Български дарителски форум  
основен акционер и  

управляващ директор  на "Енко Вендинг" ООД 

 

Пенка Лазарова 
председател на УС – де юре 

сърцето и душата на Фондацията – де факто 



Ива Петкова 
член на УС 

административен мениджър 

за връзки и координация  
в Болкан Металс енд Минералс ЕООД 

 

ЛИЦАТА НА ФОНДАЦИЯТА 

член на УС 

адвокат 

Юлиан Пекунов 

Станислава Рашева 

мениджър проекти 



Скъпи дарители, приятели и съмишленици, 

2019-та година беше щедра на събития и успехи за екипа ни! 
Верни на каузата ни, помогнахме със стипендии на още отличници, които растат без родителски грижи, , 
почувствахме техните стремежи и те ни мотивираха да стоим плътно до тях! 
 
Вложихме много ентусиазъм за реализация на проектите от национален конкурс “Млад Благотворител”, с 
който искаме да запалим учениците да променят средата, да помагат и да бъдат отговорни. През 2019. се 
реализираха три проекта на ученици в Русе, Хасково и Ямбол. Младите хора ни убедиха на практика, че са 
креативни и могат осъществяват отговорно своите проекти с доброволчески ентусиазъм.  
 
Успешно приключихме проекта „Първи уроци по добродетели“ и създадохме 10 видео урока, които вече 
живеят свой живот и децата виждат себе си в героите. 
Книгите „Уроци за сърцето“, издадени през 2018., достигнаха до учители и родители, които прилагат 
разработените уроци в училища и в семейства и така образоват не само умовете на децата, а и техните 
сърца. 
 
Случихме още много проекти и събития и ще се радваме да прочетете повече за тях тук! 
 

Екипът на фондация „Благотворител“ 



КАКВА БЕШЕ ЗА НАС 2019  



ПОСТИГАМ ПО-ВИСОК УСПЕХ 

Дългосрочни проекти 

Проектът насърчава младите хора с много добър и отличен успех да продължават да инвестират 
усилия в образованието си.  
На конкурсен принцип за 15-та поредна година месечни стипендии за висок успех получиха 14 ученици 
и студенти, лишени от родителски грижи или с нарушено зрение. Така стипендиантите на фондацията 
станаха 400. 
 
Имахме привилегията през годините да видим как израстват подкрепените от нас млади хора и се 
превръщат в отговорни и успешни личности, в добри хора. В институциите в цяла България има умни, 
амбициозни и отлични ученици. За нас е важно да ги откриваме и  подкрепяме, защото те са ценен 
пример за това, че всеки е способен да успее, стига да поиска. 
 
Учениците кандидатстваха за годишна стипендия за учебната 2019/2020г. с есе на тема: „Ако всеки от 
нас осъзнае потенциала, който носи в себе си, светът наистина ще стане по-добър.” Далай Лама 

 
„...Потенциалът е онази вътрешна сила и умения, на които се дължат всички открития и творения в света. Ако трябва да дам 
пример от моя живот, бих казала, че моят потенциал е свързан и подчинен на  ученето и доброволчеството. Именно това ме 
подтиква да участвам в множество конкурси и проекти с мисълта, че ще направя нещо за града, в който живея, и нещо за 
хората до мен. Образованието ще ми даде знания и умения за работа, която ще ми носи удовлетворение... ” /Сияна/  
Стипендиантите са от София, Пловдив, Велико Търново, Силистра, Лом, Казанлък. 
 

Общата сума на изразходваните средства за 13 стипендии е 7 650 лв. 



Стипендии за отлични ученици - Социална отговорност  

Дългосрочни проекти 

Общата сума на изразходваните средства за стипендии през учебната 2019/2020 година е 2700 лв. 

 
Фондация Благотворител съдейства на свои корпоративни дарители - фирмите "Енко Вендинг", 
"Кафина" и "Фамозо" за реализация на стипендиантска програма за деца и внуци на служителите 
си. Управлението на фирмите споделя ценностите, че инвестицията в образованието на децата е 
най-смислена и така стимулира родителите в тяхната грижа за развитието им. 
 
Темата за есе тази година беше: „Мечтите са много важни. Не можеш да постигнеш нещо, преди да си 
го представиш.” Джордж Лукас 

 
Журито, включващо и  представители на фирмите-дарители, проведе интервюта с избраните 
кандидат стипендианти като финален кръг за одобрение.  

 
 «... Да, за да постигнем нещо, трябва първо да си го представим. Но тази представа е 

различна от мечтите. Създаваме картина на желаното и как се доближаваме до него. Когато 
това е нещо абсолютно постижими за нормалния човек, това не е мечта. Да искаш магически 
или суперсили, да си безсмъртен или недосегаем - това са мечтите. Неща, които 
обикновеният човек не би постигнал. Когато някой каже “Мечтая си да спечеля”, той приема 
това за нещо недостижимо. Но когато каже “Искам да спечеля, ще спечеля” вече знае, че 
може да го направи. ...» /Валентина/  



Дългосрочни проекти 

СОЦИАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА АДАПТАЦИЯ 

 
Професионалното развитие на младежи, на които предстои да напуснат 
системата за закрила и да станат част от пазара на труда, е приоритет за 
фондация „Благотворител” от самото ѝ създаване. Проектът „Социална и 
професионална адаптация” е дал възможност на 207 младежи да 
намерят своя професионален път за последните 15 години. 
 

През 2019 година фондацията инвестира в обучението на Мария 
Звездева, израснала в дом за деца, лишени от родителски грижи. 
Нейното желание бе да придобие професионална квалификация – 
фризьор. Курсът бе с продължителност четири месеца завърши успешно 
през април 2019 г. 
 
 
Мария работи усърдно за да покаже, че може да се справи успешно в 
тази професия. 
 

За обучението са  изразходвани 890 лв. 
 



Национални конкурси 

През 2019 г. се реализираха успешно три проекта, 
победители в националния конкурс „Млад благотворител” за 
младежка благотворителна инициатива за 2018 г.  
 
• Направи добро - съхрани българското – създай бъдеще!  

на ученици от МГ „Баба Тонка” Русе;  
 

• Мостове към доброто на Диан Ставрев от ГПЧЕ „Васил 
Карагьозов” Ямбол;  

 
• Празниците с баба и дядо – топли и вкусни  на ученици 

от 10 ж клас на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ Хасково. 
 
 
 

Общата сума на изразходваните средства за проектите е 3 000 лв. 



Национални конкурси 

 
Празниците с баба и дядо – топли и вкусни 
Проектът е създаден от ученици от ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ Хасково 
В мотивите си към проекта учениците написаха: „Възрастните хора останаха единствените пазители на 
народните ни традиции. В същото време голяма част от тях са самотни и по неволя са настанени в домовете за стари 
хора. В Дома в местността Кенана край Хасково живеят около 150 възрастни. Това са хора с различна душевност, 
житейски и професионален опит, които носят със себе си пълна торба с истории и традиции.“ 
 
 През цялата година учениците от класа посещаваха старите хора в дома.  

Изработиха и подариха картички за Коледа. Зарадваха възрастните хора с подаръчни пакети с вкусни неща. 
Изработиха и дариха мартеници на всички, с пожелание за здраве. През пролетта засадиха плодни дръвчета в 
двора на дома.  
Благодарение на учениците -доброволци, възрастните хора посрещнаха Великден с празнична трапеза и 
традиционно приготвено агнешко месо и козунаци. 



Национални конкурси 

 
„Мостове към доброто” ГПЧЕ „Васил Карагьозов” Ямбол 
Проектът е създаден от Диан Ставрев, ученик в 11 клас в ГПЧЕ „Васил Карагьозов”  Ямбол 

 
За цел на проекта Диан е написал: "Да помогнем на хората от различните поколения и етноси да общуват, да се 
разбират, да откриват посоките и пътищата един към друг. Да направим така, че възрастните да излязат от самотата и 
социалната изолация, а децата да се докоснат до красотата на българската народна традиция... Защото мостовете между 
хората са най-важни.“ 
 

Сценарият по разказ на Йордан Йвков, който подготви Диан, се оказва непосилен за децата, затова той написа сценарий, с 
който да продължи репетициите. Така младежът се превърна в режисьор, учител и сценарист на пиесата „Седянка – 
приказка за едно село“. Цяла година след училище Диан два пъти в седмицата правеше репетиции за театралната 
постановка и така преобрази живота в едно българско село – Хаджидимитрово. След неговата постановка възрастните 
жени от селото започнаха да обгрижват и помагат на децата от ромски произход, с които преди са отказвали да общуват. 



Национални конкурси 

“Направи добро - съхрани българското - създай бъдеще!”  Ученици  от МГ „Баба Тонка Русе 
"Основната ни идея е популяризиране на културно - просветна дейност чрез доброволчески инициативи, съхраняване на 
българските традиции чрез организиране на възстановки и адаптиране във века на високотехнологичните средства, чрез 
използване на създадена от нас приложна програма, която да автоматизира библиотечната дейност в читалище „Гоце Делчев” гр. 
Русе. ....Читалищата са средище на български традиции и европейски  ценности. Съвременните младежи  не знаят , че България е 
единствената държава в света, в която читалището е място, където по-възрастните членове на обществото предават културното 
наследство на младите, а още по-жалко е, че се затварят училища и читалища- символи на българското. Не искаме това да се 
случва в нашия роден град!  
 
 

Учениците създадоха компютърна програма за целите на библиотечната дейност в читалището, дарен е 
диск-памет за съхранение на информацията и беше обучен библиотекарят да работи с нововъведенията.  
Успешно проведоха курс за възрастни по «Компютърна грамотност».  
Учениците събраха представители на младежката и политическа общност в читалището с представленията 
си – възстановка на българска фолклорна обредност. За целта бяха закупени носии и инвентар. Бяха 
представени пред гости обредите Ладуване и Сирни Заговезни. 



Програма „Добродетели“  

 
Дейностите по проекта са в две направления: 
 
 
● Създадени са 10 видео урока, посветени на добродетелите, които да бъдат в помощ 

на родители и учители.  
Темите на създадените уроци са: „Съкровищата в нас“; „Любов“; „Благодарност“; 
„Щедрост“; „Грижовност“; „Благодарност“; „Смелост“; „Себеотстояване“; „Старание“; 
„Търпение“. 
 

● Беше проведен конкурс за избор на участници във финансирано обучение  „Стратегии 
за изграждане на характера и на подкрепяща среда в училище” на екипите на две 
детски градини и две училища в София. Обучението имаше за цел да даде на 
учителите нов поглед върху възпитанието на децата и възможностите за подкрепа в 
емоционалното им съзряване. 

 
 
 
 

Първи уроци по добродетели 

„Първи уроци по добродетели” се финансира от фондация „ОУК” и частни дарители и се 
осъществи в периода 08.2018 г. –  07.2019 г. 
 
Общата стойност на проекта е 16 016.12 лв. 
 



Програма „Добродетели“  

Видео „Уроци за сърцето“ 
 

Изработихме 10 видео урока в помощ на учителите като илюстративен материал към 
преподаване на часове по Добродетели. Предназначени са за деца в предучилищна 
възраст и в начален етап на обучение. 
 
Сценариите са написани от автори, запознати с метода за преподаване по наръчниците, 
издадени от фондация Благотворител “Уроци за сърцето”. 
Илюстрациите за уроците са дело на художничката Венета Гълъбова, с която фондацията 
работи от години. 
Уроците са достъпни както на сайта на програма “Добродетели”, така в Youtube канала на 
фондация Благотворител. 
 
 
 
 

Първи уроци по добродетели 



Програма „Добродетели“  

 
 
Обучение на учители „Стратегии за изграждане на характера и на подкрепяща среда в училище“ 

 
Организиран бе конкурс за държавни детски градини и основни училища в София, чиито екипи да имат 
възможността безплатно да участват в обучение. Курсът повишава квалификацията на учителите и 
действа мотивиращо както в професионалната реализация, така и в личен план за личностно развитие на 
участниците. 
 
 
 
 
 
 

Първи уроци по добродетели 

Бяха избрани 2 училища и 2 детски градини от София, екипите на които участваха в еднодневно 
обучение.  
Водещ на обучението беше Марина Грозданова, която съумя да вдъхнови учителите да променят 
средата в класните стаи и да работят с чувство на отговорност освен към учебния процес и за 
емоционалното изграждане и характера на децата 
Всеки от участниците получи сертификат за допълнителна квалификация  и 1 кредит. 



Програма „Добродетели“  

Посещение – супервизия в 120 Основно училище "Г. С. Раковски" – София 
За «Любовта» като майка на добродетелите – урок, проведен от Михаела Николова. 
Из отговори на децата: 
"Изпитвам любов към всички хора, но най-вече към моето семейство.";"Обичам мама като я слушам и в 
училище пиша красиво.";"Показвам, че обичам мама като й помагам и я изслушвам."; "Мама имаше работа, а 
братчето ми ѝ пречеше, аз взех братчето ми и го заведох да си играем в другата стая."; "Когато мама е 
уморена вечер, аз я галя по гръбчето."; "Вчера направих закуска на мама и на един лист написах /Обичам 
те/." 
 
Посещение – супервизия в 119 СОУ “Академик Михаил Арнаудов”- София  
Станахме част от урок, посветен на темата «Учтивост». Гостувахме на 2-ри клас, а 
учителката Екатерина Минкова вложи сърце и дух в този различен час по добродетели. 
Децата се вълнуваха, отговаряха на въпросите спонтанно и емоционално.  
Изброиха учтиви думи: "моля", "заповядай", "добър ден", "добър вечер", "добър апетит", 
"обичам те"... 
В края на урока всяко едно от децата благодари на друго дете. Благодариха си за това, “че 
усещат приятелство”, за "линийката, която ми даде", "за листа, с който ми услужи", "за това, че днес беше 
добър с мен"... Чухме и изненадващи отговори от деца, които са оказали помощ и са благодарни, че им е 
била дадена възможност да бъдат добри и са се почувствали хубаво. 
 
 

Първи уроци по добродетели - супервизия след обучение 



Програма „Добродетели“  

 
Започнатото преди години от фондация Благотворител в 
продължава да работи. В СГСАГ "Христо Ботев" 
учениците от СИП "Психология" провеждат уроци по 
програма "Добродетели", както и по други актуални теми 
("Превенция на училищния тормоз" в 8 б, "Въведение в 
добродетелите" и "Честност" в 8 г, в 8 ж - 
"Организираност и ред", "Съобразителност и 
Сътрудничество", както и "Отговорност" в 9 в). 

Уроци по добродетели 



Програма „Добродетели“  

За девета поредна година Благотворител развива 
 
Книгите – наръчници за учители „Уроци за сърцето“, които фондацията издаде в края 
на 2018-та година, през 2019 успяха да достигнат до учители и родители от цялата 
страна.  
 
Интересът беше голям и първият тираж на двете книги бе изчерпан. 
 
Считаме това за успех на екипа, с който създадохме книгите. Авторите са вдъхновени 
учители, които работят за промяна на средата, чрез възпитаване на децата в 
общочовешките ценности и добродетели.  
 
За повече информация, посетете сайта на програмата http://www.dobrodeteli.bg/   
 

КНИГИТЕ „УРОЦИ ЗА СЪРЦЕТО“ 
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България Дарява  

„ 

КАУЗА: „Как да отгледаш родител“ 

  
Каузата подкрепиха с призив художничката Радосвета 

Желязкова и поетът и TV водещ Илиян Любомиров 

Поставено е начало на идеята за издаване на книга „Как да отгледаш 
Родител“, която се роди след множество срещи и разговори с родители 
за трудностите, въпросите, вината и безпомощността, които понякога 
изпитват, грижейки се за децата си.  
 
Вдъхновиха ни промените, които наблюдавахме, след като оказахме 
подкрепа на хора и семейства в усилията им да опознаят по-добре себе 
си и да разберат другия, да разчупят много теми-табу /свързани с 
ревността, родителската вина, сексуалните взаимоотношения и др./ и 
да изградят здрава самооценка и пълноценни връзки с близките си.  
 
Водени сме от идеята, че е важно да гледаме на децата, които днес са 
на 5, 7 или 10 г. като на потенциални родители, партньори, 
ръководители, професионалисти или най-общо хора, търсещи щастието 
си като възрастни. Затова решихме да представим теми, които могат 
да ни насърчат да се погрижим за тях именно в тези им роли, докато са 
все още малки деца. 



Национални конкурси 

ФОТОКОНКУРС 

Реализиран беше национален  
конкурс за фотографии на тема:  
"Как да отгледаш родител“ 
 
Наградата за най-въздействащата 
снимка  беше 50 лв. 
 
Втора и трета награда получават 
комплект книги-наръчници за 
възпитание на характера и 
емоционалната зрялост на деца от 
3 до 11 г. "Уроци за сърцето". 

II място спечели Ирена Добрева 

III място спечели Цвети Кьосева 

I място спечели Петя Димова 



Национални конкурси 

КОНКУРС ЗА ЕСЕ СЛОВОТВОРЦИ 

Националният конкурс „Словотворци“ се проведе за четвърти път. 
Ученици от 8. до 12. клас писаха есета на тема:   
"Една от най-вредните и най-опасни мисли е Всички правят така"  
/Лев Толстой/ 
 
В конкурса взеха участие 53-ма тийнейджъри от цялата страна! 
I-ва награда - 200 лв. и грамота, спечели Сияна Василева от София 

II-ра награда – 100 лв и грамота, спечели Марина Парушева от Варна 

III-та награда – ваучер за книги 50 лв., получи Елеонора Добрева от Петрич. 

“Една - единствена мисъл, пуснала корени дълбоко в съзнанието на всички ни, може да се окаже чашата с 
отвара от бучиниш за съвременното общество. Виждам въплътена същата мисъл в образа на самата себе 
си, която несъзнателно поема цигара от връстник, както и в младата жена, прехвърлила 30-те, която се 
омъжва за случаен човек само защото всичките ѝ приятелки отдавна са сключили брак. Тази мисъл 
обаче не е нищо повече от парцал, който слагаме в устата на собствената си съвест, за да не се чувстваме 
задължени да слушаме стенанията ѝ, докато тя става свидетел как изневеряваме на себе си чрез 
всекидневните си действия – мисълта  „Всички правят така“… /из есето на Сияна/ 

За да се намали субективния фактор на оценяването, бяха поканени за жури шест ярки 
личности, които като доброволци отделиха от своето време: Мария Донева, Михаела Николова, 
Милослава Младенова, Мариана Георгиева, Людмил Стефанов, Пенка Лазарова 



Признание 

ПОСЛАНИК НА ДОБРОТО 

На официална церемония представител на «Държавната агенция за закрила 
на детето» връчи награда Посланик на доброто на председателя на УС на 
фондация Благотворител - Пенка Лазарова.  
 
Повече от 9 години организацията работи за изграждане на характера и 
емоционалната зрялост на деца в над 115 училища и детски градини. В часове 
по добродетели активно са участвали над 17000 ученици. 
В някои училища уроците за сърцето продължават дълго след приключване 
на проектните дейности.  
 
"Всъщност, наградата е за всички учители и съмишленици, които са избрали за 
своя мисия да образоват сърцата на децата - сподели Пенка Лазарова - За да 
израснат утре уверени, отговорни, удовлетворени и щастливи хора. Благодарим ви, 
колеги!" 
 



Програма Добродетели 

Кръгла маса 

Темата, обединила всички присъстващи бе "Стратегии за изграждане на характера - как 
образованието на сърцето и на ума могат да бъдат равностойни в класната стая". 
 
Председателят на фондация Благотворител Пенка Лазарова представи деветгодишния опит на 
организацията в програма Добродетели, по която са изпълнени 12 проекта в помощ на учители и 
ученици за хармонично изграждане на детския характер и емоционална интелигентност. 
 
“Опитът ни показа, че училището може да подкрепя развитието на благородните качества на характера и да развива 
емоционалната зрялост на децата, като ги учи да опознават себе си – своите силни страни, своите чувства и емоции и 
да ги овладяват; ... да работят в сътрудничество, да общуват пълноценно и да приемат различията, да бъдат добри хора, 
които проявяват състрадание, щедрост, търпение, уважение, честност, постоянство, смелост, отговорност…“ 
 
Учредителят на фондация “Благотворител” Стойко Петков покани аудиторията да гледа на ценните качества в характера 
на децата като ресурси, които могат да донесат действителни ползи на обществото. 
  
Гост на събитието беше Наталия Михалевска - директор на дирекция „Образование на българите зад граница и 
училищна мрежа" в Министерството на образованието и науката. Тя изрази своето възхищение от постигнатото по 
програма “Добродетели” и предложи добрите практики да станат част от иновативната програма на някои училища.  
 
Марина Грозданова, Даниела Златева и Румяна Божкова - автори на книгите "Уроци за сърцето", също споделиха своя 
опит като учители и вдъхновители. 
 



Събитие 

Навършихме 15 години 

Години, изпълнени с прекрасни преживявания и добри дела. 
Достатъчно години, за да съзреят идеите и да се превърнат в 
плодове. 
 
Случихме много проекти и срещи през всички тези години! 
 
Пожелаваме си щедри дарения както от корпоративния сектор, така 
и от хора, трогнати от каузите, за които работим! 
 
Пожелаваме си ученици с висок успех, които имат желание да се 
развиват! 
 
Пожелаваме си будни учители, които да образоват както умовете на 
децата, така и сърцата им! 
 
Пожелаваме си учениците в България да вярват, че от тях зависи 
бъдещето и да творят проекти с желанието активно да променят 
средата! 
 Да бъдем верни на каузите, в които влагаме сърце! 



Дарение на продукция 

Дарения за каузи 

Фондация Благотворител получи дарение под формата на висококачествена мъжка 
конфекция  от фирма Болд Фешън ЕООД. 
 
Получените костюми, панталони, ризи, елеци бяха дарени на Храм „Рождество Христово“, с 
представител иконом Генчев, които ги предоставиха на ученици от 10.,11. и 12. клас на 
Софийска Духовната семинария Св. Йоан Рилски. 
Учениците приеха с благодарност дарението, което ще им послужи да се подобри визията 
на църковния хор по време на официални събития. 
 

Обща стойност на всички артикули от дарението: 24 029,23 лв. 



Каузи 

Дарения за каузи 

Фондация Благотворител получи щедри дарения за две свои каузи в резултат на 
кампания по лична инициатива на учредителя.  
Първата е подкрепа за развитие на дейността на младежка формация „Бански 
старчета“, а втората подпомагане и разрастване на конкурса „Млад Благотворител“ 
за проекти на ученици в лично избрани от тях доброволчески мисии. 
 
Събраната сума възлезе на 28 686 лв. От името на екипа на фондация 
Благотворител и от името на нейният учредител Стойко Петков изказваме нашата 
дълбока благодарност за щедростта на включилите се в кампанията! 
 
Ръководителят на младежка формация „Бански старчета“, Атанас Янчовичин получи 
събраната сума от 10 710.65 лв. Това дарение ще послужи за издаване на албум с 
проектно име „Песента на планината“, заснемане на видеоклипове, закупуване на 
народни носии, закупуване на инструменти за фолклорни изпълнения. 
 
За каузата „Млад Благотворител“ и развитие на проекта бяха събрани 17 976 лв.  



Каузи 

Дарения за каузи 

Компания «Микро Фокус», която от години дарява за каузи на фондация 
“Благотворител”, дари средствата, които служителите събраха за 8-ми 
март вместо цветя за дамите в офиса.  
 
Желанието бе да се подкрепи момиче, което расте без родителски грижи и 
е стипендиант на фондацията с отличен успех. Така изборът ни се спря на 
Тодорка Велева която завърши с отличие годината и бе приета в 
специалност Културология в СУ „Св. Климент Охридски“. 
 
За нея избрахме лаптоп NOTEBOOK ASUS X5440MA 
 
Теди е умна, отговорна и вече ѝ се налага да се справя с всичко сама - 
работи, учи, плаща си квартирата. Най-вече винаги е усмихната и 
позитивна! За първи път има свой лаптоп и бе изключително благодарна 
и щастлива от дарението. 
 
 



Събитие 

Участие в Voice it 2019  

Фондация Благотворител е участник с комуникационен щанд на събитието. 
Поканихме много млади хора да кандидатстват в предстоящия конкурс за 
проекти с каузи на ученици “Млад Благотворител”, говорихме с учители, като в 
неформални разговори представихме възможностите на програма 
“Добродетели”. Благодарение на нашите доброволци Теди Велева и Вики 
Вълчева учениците задаваха въпросите си на свои връстници и комуникацията 
беше не само на “един език”, но и ползотворна. 

Над 250 деца и млади хора от цялата страна се включиха в петото издание на 
младежкия форум «Voice it: Мнение от значение» в София. Събитието се 
организира от Национална мрежа за децата съвместно с младежка мрежа 
„Мегафон“ и в партньорство с УНИЦЕФ България. 
 

Тази година се отбеляза и 30-годишнината от 
подписването на Конвенцията за правата на 
детето на ООН, която е международният 
документ, според който всички деца трябва да 
имат най-добрите възможности за живот и 
развитие.  



Извън проектите…   

ЦЕЛЕВА ПОДКРЕПА ПОЛУЧИХМЕ: 

● Лични дарения в помощ за семейството на Весела Табакова 6300 лв. 

 Стойко Петков 5000 лв., Мартин Русев 1000 лв., Юлиян Пиперов 300 лв.  

● Служители на УниКредит Булбанк, събрани от великденския благотворителен базар – за 

стипендиантска програма „Постигам по-висок успех“ – 2800 лв. 

● Лично дарение от Стефан Султанов, с воля за закупуване на кувьоз - 2000 лв. 

 

Общата сума на дарените средства е 11 100 лв. 



Извън проектите…   

ЦЕЛЕВА ПОДКРЕПА ПОЛУЧИХА: 

Фолклорна група „Бански старчета” за издаване на бенефисен албум – 10 711 лв. 

Весела Табакова в подкрепа на семейството ѝ– 6 300 лв. лв. 

Мария Звездева мобилен телефон – 349 лв. 

Целеви дарения 17 360 лв. 



ТЕЗИ ПРОЕКТИ СА ОСЪЩЕСТВЕНИ  
БЛАГОДАРЕНИЕ НА ЩЕДРОСТТА НА ДАРИТЕЛИТЕ 

Корпоративни дарители:   



ТЕЗИ ПРОЕКТИ СА ОСЪЩЕСТВЕНИ  
БЛАГОДАРЕНИЕ НА ЩЕДРОСТТА НА ДАРИТЕЛИТЕ 

Подкрепиха ни и физически лица , сред които: 
  

Стойко Петков 
Александър Величков 
Петър Въжаров 
Краса Панайотова 
Мартин Русев 
Иван Митрев 



Повече информация за нас може да намерите на: 

www.blagotvoritel.org 
www.dobrodeteli.bg    

 
www.facebook.com/blagotvoritel.org  

https://www.instagram.com/mlad_blagotvoritel 
 

Свържете се с нас на: 
office@blagotvoritel.org  

1527 София, ул. “Панайот Волов” № 11 
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ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2019 
 










