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Доклад за дейността на фондация „Благотворител” за 2020 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 Станислава Рашева, председател на Управителния 
съвет.  
 
Вярваме, че успехите идват от работата в екип… 

 
Фондацията е пълноправен член на Български дарителски форум 

КОИ СМЕ НИЕ? 



  
Ние вярваме, че най-голямата ценност в обществото са децата и е 

важно да подкрепяме тяхното уникално развитие и реализация. 
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 

 

Председател на управителния 
съвет 

Станислава Рашева 



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 



През 2020 дългогодишният Председател на фондация Благотворител се оттегли в 
заслужената почивка, която пожела. 
 
Със сърце и съвети и незаменим опит тя продължава да подкрепя дейността на 
фондацията в програма Добродетели. Екипът ни е благодарен! 
 
Могат ли да се измерят резултатите от посятото добро?  
“За мен винаги е било трудно да измервам резултатите от добрите дела. Промяната е дълъг 
процес с много участници и всеки допринася за нея. Безспорно числата са важни напр. в 
повече от 130 училища и детски градини участие в часовете по добродетели са взели над 
17 500 деца и ученици, 215 младежи са подпомогнати с професионални курсове, 450 са 
стипендиите за висок успех... 
Но числата не могат да измерят емоциите и чувствата, зараждането на мотивацията за 
важни решения. Някои резултати се виждат след време, разбират се от споделени 
преживявания и изразени благодарности.  
Определено мога да кажа, че през годините екипът ни бе част от успешните избори на 
младите хора, които подкрепяхме. С някои от тях продължавам да общувам и до днес. Вече 
са отговорни хора, които се справят успешно с предизвикателствата, имат добро 
образование и работа, мечтаят да създадат семейството, което са искали за себе си, но не 
са имали. Някои все още търсят човека, с когото да споделят живота си, други го откриха и 
се грижат за децата си. 
За мен отвъд числата същинските резултати се наблюдават през личните истории…” 
/Пенка Лазарова/ 
 
Прочетете цялото интервю  тук 
 

ЛИЦАТА НА ФОНДАЦИЯТА 

Пенка Лазарова 
 

https://www.blagotvoritel.org/bg/news/309-2020-10-02-07-44-18.html


Достигнахме 16 години добри дела 

Да бъдем верни на каузите, в които влагаме сърце! 

Фондация Благотворител навърши 16 години! 
Встъпваме в следващата година на срещи, събития, добрини, учения, 
победи, обич... с усмивка и оптимизъм! 
Благодарни сме за щедростта на дарителите, които повярваха в 
реализацията на всичко помислено и изречено! На съмишлениците, 
чрез които нашите каузи имат много сърца! 
Ще продължаваме да работим за образованието на сърцето и ума, 
за насърчаване на учениците в доброволчески мисии и каузи, които 
имат силата да променят реалността. 



Скъпи дарители, приятели и съмишленици, 

2020-та година беше различна  за цялото човечество, за екипа ни тя беше предизвикателство, което 
донесе и много положителни емоции! 
 
Реализирахме за четвърти път национален конкурс “Млад Благотворител”, с който палим учениците да 
променят средата, да помагат и да бъдат отговорни. През 2020 получихме 56 проекта с доброволчески 
каузи от различни населени места в България. Финансирани бяха 5 от идеите и бяха реализирани! 
Учениците се отнесоха с необходимата отговорност към каузите си.  
За доброволците от Млад Благотворител 2020 беше организирано онлайн обучение на тема „Лидерство и 
управление на проекти“ 
Конкурсът и проектите реализирахме в партньорство и с подкрепата на „ЗД Евроинс“ АД. 
 
Верни на каузата ни, помогнахме със стипендии на още отличници, които растат лишени от родителски 
грижи, почувствахме техните стремежи и те ни мотивираха да стоим плътно до тях! 
 
Преиздадохме в нов тираж книгите „Уроци за сърцето“, издадени през 2018. 
 
Случихме още много проекти и събития и ще се радваме да прочетете повече за тях тук! 
 

Екипът на фондация „Благотворител“ 



КАКВА БЕШЕ ЗА НАС 2020  





Програма „Добродетели“ през лична история 
"Здравейте, мили хора! 
 
Честита Нова 2020 година! Бъдете здрави, щедри, отдадени на доброто си дело и справедливи през 
идните дни! 
 
Може би сте ме забравили вече, но аз не забравих какво обещание ви дадох. След като един страхотен 
конкурс ми даде възможността да се запозная с вас ( макар и от дистанция) и наградата, която 
спечелихме аз и моето семейство (вашите прекрасни книги), имах възможността да погледна 
родителството през много ъгли. Опитах се да „обуя обувките на своето дете“, за да мога по – добре да 
разбирам емоциите и терзанията, вълнуващи детската душа. 
 
Безброй са пътите, в които смятаме, че знаем всичко, безброй са пътите, в които нараняваме/ 
подценяваме децата си, безброй са пътите, в които се самозабравяме... Създаваме с любов тези невинни 
същества, но успяваме ли да задържим чиста и неопетнена любовта и след появата им?  
 
Вашите „Уроци на сърцето“ биха помогнали на всеки родител да погледне с очите на дете към света, да 
приеме широко добродетелите си и да посреща със смирение негативите. Не ни ли учат на това всеки ден, 
нашите деца? Тези, които ни прегръщат, след като сме ги наранили и ни казват „Обичам те“ без да има 
причина за това!?  
 
Благодаря ви за написаното от вас, защото чрез него всеки родител би имал шанса да се спре в тази 
ежедневна лутаница и да послуша сърцето си. Искрено желая книгите ви да достигнат до повече 
читатели и да станат повод хората да бъдат по – добри. Защото не е нужно много – „Добро утро“ рано 
сутрин, мил жест без да търсим изгода, „Обичам те“ за любим човек, нали? 
Желая ви успех в тази не лека задача – да върнете добрината в хората! 
                                  Поздрави, 
                                 Ирена Добрева" 

2020-та година започнахме 

с топло писмо… 



 
 
 
 

ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ 
Държавен служител забеляза потенциала, които има създаденото и регистрирано в Министерство на 
образованието и науката обучение по програма „Добродетели“. 
 
Така, през януари 2020 проведохме две обучения на учители, директори, логопеди, които работят в 
детските градини и училищата в начална училищтна степен, в район Красно село. Темата на обучението 
беше "Стратегии за изграждане на характера и на подкрепяща среда в обучението”.  
 
Инициатор е Красимира Ваклинова - Секретар на Местна комисия за борба срещу противообществени 
прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) - район "Красно село" - СО, която предложи на 
директорите тази възможност. Всички участници получиха  квалификационен кредит. 
 
Освен че се заинтересуваха от методологията как се провеждат успешни часове, посветени на изграждане 
силните качества на характера, учителите опознаха и  обмениха примери и личен опит. 
 Лекторът на обучението Марина Кларксън обърна внимание на това, че  „Първата стъпка към това да научим децата да живеят с 

желанието да проявяват добродетелите, е ние самите да им показваме този начин на действие. За да се случи това, най-важно е да усвоим как 
да трансформираме трудните емоции като гняв, страх, ревност, отчаяние... в техните позитивни възможни емоции. Така например страхът, 
когато бъде овладян, се превръща в смелост, а ревността в доверие.“ 



 
 
 
 

Открит урок 

След обучението, учителите практикуваха часове по „Добродетели“.  
 
Децата от ДГ №124 „Бърборино”, община Красно село в София, се срещнаха с 
Чук и Пук и разбраха какви бели могат да им причинят, ако не си мият зъбките 
редовно. Така започна “Урокът по Чистота”, в който с много артистичност 
учителите привлякоха вниманието на малчуганите към важната за всеки човек 
тема.  
 
Активността на децата беше впечатляваща! Това беше първият урок от 
поредицата уроци, които директорът Теменужка Димитрова обеща да се случат 
в градината.  
 
През годината с децата се разгледаха теми като смелост, уважение, търпение, 
задружност, благодарност, щедрост, учтивост, честност…  
 
Екипът учители и възпитатели работи усърдно за изграждане на характера и 
емоционалната зрялост на децата. Желанието на педагозите е към този важен 
процес да привлекат сътрудничеството и на родителите. Те ще бъдат канени да 
присъстват в часовете, посветени на общочовешките добродетели. 



 
 
 
 

Книгите „Уроци за сърцето“ 

Получихме нов тираж – 1000 книги "Уроци за сърцето"  
След като беше изчерпан изцяло първият тираж на книгите, 
получихме новите с редакция от авторите!  
 
Тези книги насочват учители как да подкрепят децата да развиват 
силен характер и как да създават творческа учебна среда, 
основана на разбирателство и сътрудничество.  
 
Наръчници за учители в помощ за изграждане на характера и 
емоционалната зрялост на деца в предучилищна и начална 
училищна възраст учебни планове, които представят качества като 
честност, щедрост, смелост, единство, уважение, смелост, любов 
чрез вдъхновяващи истории, дискусия, игри и артистични 
дейности. 
 
Тези книги могат да бъдат добър помощник и за родителите. 
 

Благодарим на авторския колектив: Марина Грозданова, Румяна Божкова, Даниела Златева 





ПОСТИГАМ ПО-ВИСОК УСПЕХ 

Проектът насърчава младите хора, лишени от родителски грижи, но с висок успех, да 
продължават да инвестират усилия в образованието си.  
 
На конкурсен принцип за 16-та поредна година стипендия за 9-те учебни месеца, получиха 10 
ученици и студенти, лишени от родителски грижи с високи постижения в училище. 
Така през годините фондацията ни е подкрепила 410 ученици и студенти. 
 
Убедени сме, в институциите в 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. 
 
Стипендиантите са от София, Пловдив, Елхово, Велико Търново, Кърджали 

Общата сума на изразходваните средства за 10 стипендии е 7 200 лв. 

Стипендиантите на фондация Благотворител 

Учениците кандидатстваха за стипендия с есе на тема:  „Корабът е на сигурно място в 
пристанището, но не затова са създадени корабите„ 
„... Понякога си мисля, че съм преродена птица, която вечно кръжи и търси своето убежище. 
Прелитам от клонка на клонка, от дърво на дърво, летя над земята и кацам на непознати 
пристанища. Съзерцавам морето, отдъхвам за миг, разтърсвам криле и политам отново! Летя от 
деня на раждането си! От дома за изоставени деца, към дома на приемните ми родители, оттам към 
дома за настаняване на деца, лишени от родителски грижи. Тези домове са моите пристани, а 
хората в тях – семейството ми. 
 Скоро отново ще полетя! ...” /Минка/  



ПОСТИГАМ ПО-ВИСОК УСПЕХ 

През личната история на Гергана и Йоанна 

Гергана и Йоанна са две чудесни момичета от Силистра, които завършиха училище през 2020-та година. 
 
Фондация Благотворител подкрепи развитието им със стипендии, тъй като и двете са отличнички. 
Вярваме, че всички успехи на момичетата са благодарение на характера, волята, упоритостта, ума им и 
най-вече на желанието за успех. Ние само можем да се радваме на техните постижения! 
 
Момичетата са приети в желаните специалности. Гергана - „Социална педагогика“ във  
Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“, а Йоанна „Треньор по самбо“ в Национална 
Спортна Академия (НСА) "Васил Левски". 
 
Йоанна и Гергана са приятелки от детството си, живеят заедно, учат в спортно училище и споделят общи 
интереси. От 5-ти клас тренират джудо, борба, самбо. Освен отличния успех, който и двете успяват да 
постигат през годините, девойките имат много победи в спорта. 

При завършване в училище тази година и двете получават грамоти - Йоанна е избрана за „Спортист на годината 2020“, а Гергана за 
„Отличник на годината 2020“ в Спортно училище „Дръстър“ в гр. Силистра. 
По време на „Държавен личен шампионат по самбо“, състоял се на 19-ти февруари в София и двете момичета печелят медали – Гергана Златева е отличена със 
златен медал, а Йоанна Великова печели бронзов медал. Гери и Йоанна печелят II-ро и III-то място в Международен турнир по джудо „Дунавска купа“ Русе през 
септември 2019г. Момичетата имат още много спечелени награди през годините. 
 
За големите сърца на Гери и Йоанна ни говори една случка от тяхното детство, в която те намират портфейл с банкова карта и пин за нея и 
естествената им реакция е да го предадат на полицията, за да зарадват собственика. Това е добрина! 
През 2014 година момичетата получават грамоти  от община Силистра и званието „Рицар на Добротворчеството“. 
 



Събитие 

СЪБИТИЕ ЗА СТИПЕНДИАНТИ И СЪМИШЛЕНИЦИ - СТУДЕНТИ 

Поканихме студентите стипендианти и студентите съмишленици на фондация 
Благотворител на уъркшоп – „Points of You“.  
Водещият в това събитие и фасилитатор е Татяна Христова, която приема мисията на 
фондация Благотворител за своя, а именно да помагаме на младите в тяхното уникално 
развитие и израстване. Тя дари да студентите и част от екипа ни време и умения да ни води 
в преживяването! 
 
Points of You® е един от най-иновативните инструменти, който се използва за професионално и 
личностно развитие в световен мащаб за индивидуални решения или бизнес потенциал от 
световно известни компании. 
  
Опознахме се по един креативен начин и намерихме нови отговори на значими за нас 
въпроси. Опитахме се да събудим безграничния потенциал, който всеки носи в себе си, така 
че да се вдъхновим и да повярваме, че всичко е възможно.  

Заедно, надграждайки казаното от 
предходният човек, създадохме история за 
това какво е за нас доброволчеството, ето как 
започва тя:  
„Доброволчеството е да помагаш безрезервно и 
безкористно на кауза, в която вярваш. 
Когато даваме и допринасяме за доброто на 
другите, това ни кара да се чувстваме много по-
удовлетворени и щастливи…“ 



СЪПРИЧАСТНОСТ 

Март месец 2020 година цялото човечество беше изправено пред изпитанието на изолацията и пред 
лицето на непознат вирус. Неправителствения сектор се обедини и показа лицето на човечността и 
безапелационна солидарност! 
 

Беше учреден фонд по инициатива на Български дарителски форум, фондация „Америка за България“, 
Посолството на САЩ в България и Американската търговска камара в България.  
С даренията от фондации, компании и физически лица ще се финансират проекти за преодоляване 
както на здравните, така и на социалните аспекти на епидемията.  
Фонда успя да събере и раздаде на конкурсен принцип над един милион лева. На 31 май фонд 
„Обединени срещу COVID-19” приключи дейността си. 
 
Фондация Благотворител е сред дарителите във фонда, защото вярваме в способността на НПО 
сектора в България да реагира адекватно и да взима най-бързи и релевантни мерки в условия на 
криза. 
 
За средства от фонда кандидатстваха лечебни заведения, граждански организации, читалища и 
социални предприятия от цяла България.  
 
Красимира Величкова, директор на Български дарителски форум: „България много пъти е показвала, че 
може да се обединява и да прави добро. Нашите организации структурираха фонда така, че той да работи 
бързо, ефективно и прозрачно, а подкрепата ни е насочена към най-нуждаещите се в тази извънредна 
ситуация.“ Дарената от фондация Благотворител  сума е 5000 лв. 



НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ НА УЧЕНИЦИ 7. – 12. КЛАС 



Въпреки трудностите по време на извънредната 
епидемична обстановка, през 2020 г. се реализираха 
успешно пет благотворителни проекта на ученици. 
Победителите в национален конкурс „Млад 
Благотворител” са: 
 
• 🥈 1-во място – “Здраве от Природата” – ученици от 

Горна Малина.     Получава 2000 лв. Финансиране.   
             
• 🥈 2-ро място – “Collect4Life” – ученици от София. 

Получава 1500 лв. Финансиране. 
 
• 🥈 3-то място – “Направи добро-предай на 

поколенията” – ученици от с. Зверино. Получава 
1000 лв. Финансиране. 

 
• 🥈 4-то място – “Посланик на Земята” – ученици от 

Велико Търново. Получава 1000 лв. Финансиране. 
 

• 5-то място – “Дари храна, дари любов“– ученици от 
София. Получава 1000 лв. Финансиране. 

 

Общата сума на получените средства в подкрепа на „МЛАД БЛАГОТВОРИТЕЛ“ е 10 000 лв. 

Получихме подкрепата на  

Средства за ученици с благотворителни проекти 



ТЕМА: „Умът и сърцето на лидера под 
лупа“  
 
МАРИНА КЛАРКСЪН – психолог, 
преподавател, обучител. 

ТЕМА: „Управление на проекти“ 
 
АНТОНИЯ КРЪСТЕВА – бизнес консултант и 
лектор с над 20 години опит ръководство в 
бизнеса  

ТЕМА: „Комуникационна култура“ 
  
СТАНИСЛАВА РАШЕВА – културолог, над 
15 години опит в управление на проекти в 
НПО и бизнеса 

ТЕМА: “Непознатият аз - потенциалът като 
ресурс за развитие и постижения“  (Points 
of You)  
 
ТАТЯНА ХРИСТОВА – коуч, 17 години 
управленски опит  

ТЕМА: „Лидерството на практика. Навици за 
устойчиво развитие“   
 
БИСТРА ГЕОРГИЕВА – директор „Детска 
лидерска академия“, преводач, издател 

ТЕМА: „Мотивация и ангажиране на 
съмишленици“  
 
МАРИНА КИСЬОВА ДЕ ХЕУС – директор на 
Академия “Екатерина Каравелова”, 
психолог, магистратура „Международни 
мирни науки“  

Обучение „Лидерство и управление на проекти“ 

Учениците, които спечелиха финансиране  за реализация на благотворителните си каузи, преминаха онлайн обучение.  
Лекторите и темите вдъхновиха младите хора и им дадоха ценни познания и споделен опит. 



Проектът на  първо място „Здраве от природата“  се 
реализира от ученици в село Горна Малина, с ментор 
Вилма Начева. 
 
„В ученическа възраст храненето е от голямо значение.     
То е най-важното условие  за  добро здраве, 
хармонично физическо и умствено развитие. 
Правилното хранене повишава устойчивостта на 
организма спрямо различните заболявания и негативни 
влияния на околната среда. “ 
 
Те създадоха отделно помещение в столовата на 
училището. И то от празно и пусто, се превърна в 
най-желания и уютен училищен „Зелен здравословен 
кът".  
 
Учениците вече могат да приготвят сами чай, 
сезонни фрешове, салати и полезни смути напитки.  
 
Още по-важно е, че билки, подправки, плодове и 
зеленчуци сами произвеждат в свободното си време 
със собствен труд и сърце.  

„ЗДРАВЕ ОТ ПРИРОДАТА“ –  
идея и реализация на ученици в село Горна Малина.  



Второ място спечелиха ученици с  проект  Collect4Lifе.  
 
Самите ученици се представят като „Банда луди 
ентусиасти, които се стремят да рециклират 
максимално много стари и ненужни телефони и да ги 
превърнат в дървета“.  
 
През 2020-та година те успяха да съберат 39 кг. 
телефони и да засадят по 15 дървета в дворовете на 
училища градовете Стара Загора, Карлово и 
Сливница. В село Климент, бяха засадени 22 дървета. 
 
Засадени бяха 100 ябълкови дървета в овощна 
градина в с. Каравелово, които освен щедри на 
кислород, ще бъдат полезни за пчелните кошери в 
селото и ще помогнат за създаването на мед и 
ябълки. Те ще бъдат споделяни в социален проект за 
здравословен начин на хранене в градовете.  
 
Учениците продължават своята кампания, която се 
припознава от множество корпоративни партньори и 
съмишленици. 

„COLLECT4LIFE“ –  
идея и реализация на ученици от София  



Трето място 2020 ГОДИНА журито отреди на 
екипът на проект "Направи добро, предай на 
поколенията« с ментори Петя Илиева и 
Маринела Илиева.  
 
Те действаха бързо и със съвместни усиля от 
ученици, учители, жители и кмета на селото 
построиха дървена "Къщичка на поколенията", 
която ще служи за мост между децата и 
възрастните.  
 
Според самите тях: “Тя ще бъде за срещи-
разговори, изнесени уроци по различни теми и 
пресъздаване на народни обичай. Съвместно с 
нашите учители, родители, баби и дядовци заедно с 
децата и хората в неравностойно положение.” 
 

НАПРАВИ ДОБРО, ПРЕДАЙ НА ПОКОЛЕНИЯТА –  
идея и реализация ученици от с. Зверино  



Четвърти през 2020 година, отличихме 
„Посланик на Земята“ с авторски екип: ученици 
от гр. Велико Търново.  
 
Те реализираха кампания „Стани посланик на 
Земята“ за събирането на костилки от плодове и 
насърчаване на хвърлянето им сред природата. 
По този начин учениците обръщат внимание 
към климатичните промени и личната 
отговорност в опазване на природата.  
 
Издадоха електронна книжка за растението 
Дебела Мара и засадиха от тази билка кашпи в 
двора на училището.  
 
Създадена беше жива зелена стена в 
училището, която представлява карта на света с 
вътрешно осветление.  

ПОСЛАНИК НА ЗЕМЯТА –  
идея и реализация на ученици от гр. Велико Търново  



Петият проект, реализиран през 2020 година е на 
ученици от 12 клас в Националната природо-
математическа гимназия в София.  
 
Те направиха няколко кампании за събиране на 
хранителни продукти. И с помощта на доброволци 
пакетираха и ги занесоха по домовете на 
възрастни хора от селата в област Монтана. 
 
По Коледа възрастните хора получиха картички с 
послания и вкусни изненади.  
Учениците проведоха и кампания по проекта – 
"Зарадвай възрастен за Великден“ и зарадваха 
бабите и дядовците с козунаци и внимание. 
 
Проектът е устойчива инициатива, който 
продължава своите дейности, екипът от 
доброволци се разраства и акциите придобиват 
завидна мащабност. 

ДАРИ ХРАНА, ДАРИ ЛЮБОВ –  
идея и реализация на ученици от София 



ДАРЕНИЯ С КАУЗИ И ДАРИТЕЛСКА ВОЛЯ 



Дарение за образование 

„ЗД Евроинс” АД дари 90 монитори на фондация „Благотворител”, с 
които ще се подпомогне учебния процес на ученици от държавни 
училища и институции за отглеждане на деца, лишени от 
родителски грижи на територията на страната. 
 
Дарението е продължение на дългосрочната съвместната дейност 
между „ЗД Евроинс” АД и фондация „Благотворител”, насочена към 
образованието и развитието на българските деца.  
 
Във времето на дистанционно обучение техниката беше 
приета като необходимост и със сърдечна  благодарност 
на учители и ученици. 
 
Монитори получиха училища в Монтана, с. Горна Малина, 
с. Зверино и в София 
  

„Ние от „ЗД Евроинс” АД, като социално отговорна компания, осъзнаваме своя 
ангажимент към обществото и се стремим да даваме своя принос за развитието 
му както в икономически, така и в социален аспект. Регулярно инвестираме 
средства и човешки ресурси, в лицето на нашите служители, в подкрепа на редица 
благотворителни и социални инициативи. Най-много средства отделяме за 
различни каузи свързани с образованието и развитието на децата, и най- вече за 
деца в неравностойно положение, тъй като те имат най-голяма нужда.” - сподели 
Десислава Еленкова, мениджър „Маркетинг и комуникации” на дружеството. 



Дарение от Болд Фешън ЕООД 
Фондация Благотворител получи дарение под формата на 
висококачествена мъжка конфекция  от фирма Болд Фешън ЕООД. 
 
Получените костюми бяха дарени на Храм „Рождество Христово“, с 
представител иконом Генчев и отговарящ по даряването на 
костюмите Велина Андонова. 
 
На 29 септември 2020 г. учениците от Софийската духовна 
семинария „Св. Йоан Рилски“ бяха зарадвани за втора поредна 
година с нови костюми, предоставени от храм „Рождество Христово“, 
район „Младост“. Инциативата бе на Велина Андонова, която работи 
с деца и ученици в енорийския център към храм „Рождество 
Христово“. Над двадесет ученици получиха нови костюми, които да 
обличат на празничните събития и богослужения. 
 
 
 
 

Обща стойност на всички артикули от дарението: над 23 500 лв. 

С нов костюм е и 
знаменосецът на 
Спортната 
академия и 
отличник. 
Шампион по 
бокс в лека 
категория 

Двете доволни от 
дарението момчета 
– едното е от 
многодетно 
семейство с шест 
деца, а другото е 
бесарабски 
българин от 
Молдова 



Щедрост към хора в нужда 

Екипът на фондация Благотворител участва в неформално дарителство на 
дрехи и обувки за хора в тежко материално положение, момичета и жени 
бежанци. 
 
Вярваме, че всяка протегната за помощ ръка променя живота както 
на дарения, така и на даряващия. Човечността не е сила, ако не е 
проявена в действие. 
 
Откликнахме на акцията за събиране на дрехи и обувки, която беше 
организирана от Велина Андонова в храм „Рождество Христово“. 
 



Подкрепихме младежка формация „Бански старчета“ и поискахме от 
ръководителя им - Атанас Янчовичин  да ни разкаже в интервю, какво 
са успели да постигнат с дарението ни към тях от 2019 година. 

“Издадохме албум, направихме 6 мъжки и 5 женски костюми народна носия. 
Закупихме 3 тамбури, 1 гайда, тарамбука и кавал...Благодарение на вашата 
подкрепа, младежката група успя да се запази! За представянето на албумите 
на децата правихме концерти, за организирането на които, отново 
използвахме част от дарените от вас пари.” 

“- Атанас, има ли нещо, което ти си научил от учениците и студентите, които обучаваш? 
 
- За мен е по-важно,  да казват хората, че съм добър човек, отколкото добър певец! 
Това исках да предам на децата...С тяхна помощ, отношение, разбиране аз станах по-
добър! По-отговорен, по-открит!  Аз не търпя да пеят фалшиво, децата не търпят 
фалшиво отношение!” 
  

Дарената сума за младежка формация „Бански старчета“ през 2020 г. е 2000 лв.  

Съхраняване на българските музикални традиции 



Оправдано доверие 

Реализирано обещание към дарители 

Фондация Благотворител прехвърли в лична сметка събраната и  
съхранявана сума в полза на Мария Звездева. 
 
Припомняме: Мария Звездева от Стара Загора, спаси живота на 
шофьор на тролейбус, страдащ от епилепсия, в началото на 2016 г. и 
с бързите си и съобразителни действия предотврати катастрофа. 

Сумата прехвърлена в личната сметка на Мария Звездева възлиза на 8 090.32 лв. 
 

През 2020 година получихме молба от Мария Звездева, в която е описала желанието си да ѝ бъде изплатена сумата от сметката, 
открита за дарения в нейна полза на 11.01.2017 г. Аргументите за придобиване на право върху сумата са, че тя е завършила 
училище, пълнолетна е и започва самостоятелен живот. 
 
Молбата на Мария Звездева е одобрена с подписите на тримата отговорни за изразходване на дарените средства: Димо Неделчев, 
директорът на Спортно училище „Тодор Каблешков“ (което Мария Звездева завърши), Латинка Йорданова, директор на дом за деца, 
лишени от родителска грижа „Мария Терезия“ (където Мария Звездева е живяла) и Пенка Лазарова, председател на УС на фондация 
Благотворител.  
 
Сумата, събрана в отделна сметка на фондация Благотворител от частни и корпоративни дарители в полза на момичето, възлиза на 
9 147,45 лв. От нея са изразходвани: 349.00 лв. за закупуване на GSM SAMSUNGG ALAXY по молба на Мария Звездева, който ѝ е бил 
необходим във връзка с обучението ѝ и 708 лв. за заплащане на фризьорски курс, по желание отново на момичето,  заплатен към ЕТ 
„Иванка Мужикова- МИКС“, гр. Казанлък, завършен успешно от Мария.  
Заедно с молбата си девойката е предоставила документ от банката за откритата сметка на нейно име.  

Шофьорът и спасилата го ученичка Мария.  
снимка:topnovini.bg 



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.  

 

Общата сума на дарените средства е 11 100 лв. 



Извън проектите…   

ЦЕЛЕВА ПОДКРЕПА ПОЛУЧИХА: 

Фолклорна група „Бански старчета” за подкрепа на дейността– 2000лв. 

Кирил Керемедчиев – 2400 лв. 

Мария Звездева– 8 090.32 лв. 

Целеви дарения 12 490.32 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 
Никодим Милушев 
Евелина Маринова 
Адриян Михайлов 
Краса Панайотова 



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 2020 
 






