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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.  
 
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  
 



ЕКИПЪТ 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 

Изпълнителен директор Grabo.bg 

 ЕКИПЪТ НА ФОНДАЦИЯТА 

член на УС 

адвокат 

Юлиан Пекунов 



Извънредната ситуация, свързана с пандемията, засегна комуникацията в 
обществото още от 2020 година. Животът в изолация постави невидими рамки, които 
обитавахме и трудно прекрачвахме. 
 
Страхът взе превес и засегна предимно възрастните хора… „Дали ще ми помогне или 
ще ме зарази“ – сковаваща мисъл, докато млад човек подава ръка на възрастна жена, 
за да слезе от превозно средство. 
 
Учителите боледуваха, но предпочитаха да виждат лицата на децата без маски. В по-
голямата част от годината смехът в междучасията идваше от тонколони, събран от 30 
стаи, в които децата са сами. 
 
Много хора претърпяха загуба на близки, други сами бяха на ръба… Откраднатото 
здраве изгради нов тип мислене, нова ценностна система. 
 
„Бъди здрав“ беше по-често срещано пожелание от „Бъди щастлив“. 
Картината на благотворителността беше променена. 
 

Тук представяме дейността ни по проектите на фондацията през тази различна и 

трудна година. 

2021 беше различна  



КАКВА БЕШЕ ЗА НАС 2021  



Скъпи дарители, приятели и съмишленици, 

За екипа ни 2021-ва година беше предизвикателство, което донесе и много положителни емоции! 
 
Успешно осъществихме за пети път национален конкурс “Млад Благотворител”, с който палим учениците да 
променят средата, да помагат и да бъдат отговорни и ги подкрепяме да реализират свои благотворителни проекти 
През 2021  участие в конкурса взеха 250 ученика и получихме 47 проекта с доброволчески каузи от различни 
населени места в България. Избрани и финансирани бяха 5 от идеите. Учениците се отнесоха с необходимата 
отговорност към каузите си.  
За доброволците от Млад Благотворител 2021 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 19 успешни ученици, които растат лишени от родителски 
грижи, почувствахме техните стремежи и те ни мотивираха да стоим плътно до тях! Значителна подкрепа в 
каузата - сърце и средства за успешни ученици, лишени от родителски грижи, получихме от „ЗД Евроинс“ АД. 
 
Успяхме да съдействаме да се случи още много ДОБРО в България, ще се радваме да прочетете повече за тях тук! 

Екипът на фондация „Благотворител“ 



17 години добри дела 

Да бъдем верни на каузите, в които влагаме сърце! 

Фондация Благотворител навърши 17 години! 
 
През всички тези години бяхме близо до ученици, студенти, учители и родители! Останахме с млад дух, но спечелихме и 
мъдростта на опита. Все така горим в желанията си и ги творим в дела! 
Нашият екип си пожела да имаме силата да променяме това, което не ни харесва и да бъдем обединени с всички, които са 
прегърнали тази мисия като своя! 
 
Ще продължаваме да работим за образованието на сърцето и ума, за насърчаване на учениците в доброволчески мисии и 
каузи, които имат силата да променят както характера на правещите добро, така и реалността, която ни заобикаля. 





ПОСТИГАМ ПО-ВИСОК УСПЕХ 

Проектът насърчава млади хора, с постижения в училище, но лишени от родителски грижи, да 
продължават да инвестират усилия в образованието си.  
 
На конкурсен принцип за 17-та поредна година стипендия за 9-те учебни месеца, получиха 12 
ученици и студенти, лишени от родителски грижи с високи постижения в училище. 
 
Проведен беше втори конкурс за стипендии за 2-ри учебен срок. Към стипендиантите на 
фондацията открихме още пет отличника и двама ученика с много добър успех. 
 
Завършихме учебната година с 20 стипендианта. 
 
Така през годините фондацията ни е дарила с 430 стипендии успешни 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, Велико Търново, Шумен, Монтана, Силистра,  
Елхово. 

Стипендиантите на фондация Благотворител 



ПОСТИГАМ ПО-ВИСОК УСПЕХ 

Стипендиантите на фондация Благотворител 

Учениците кандидатстваха за стипендия с есе на тема:  „Никога не ти се дава мечта, без да ти се 
даде 
и шанс да я осъществиш.” /Ричард Бах/ 
 
„... Не спирай да вярваш, не спирай да мечтаеш, не спирай да обичаш.    Мечтай, когато си сам, мечтай, 
когато си щастлив, мечтай, когато се чувстваш изгубен, мечтай, когато не ти остава нищо друго, 
мечтай и в сънищата, мечтай, за да се чувстваш жив. И когато дойде моментът грабни смело шанса и 
сбъдни своята мечта!    
. 
Аз съм ученичка в девети клас и моята мечта е да завърша успешно средното си образование и да 
стана рехабилитатор. 
 
Обожавам да помагам на хората,може би не на сто процента успявам винаги  да помогна, но винаги се 
целя към сто процента! Вярвам, че всеки човек заслужава да му се помогне!  
! ...” /Веселина/  

През учебната 2020/2021 година разширихме нашето търсене, като открихме ученици, които са 
изгубили своите родители и живеят само с баба си, друг роднина или дори просто близък на 
родителите човек, който е предявил желание да се грижи за детето след смъртта им. Такива 
деца има, те не са в институциите, но животът им не е лек.  



ПОСТИГАМ ПО-ВИСОК УСПЕХ 



ПОСТИГАМ ПО-ВИСОК УСПЕХ 

Дарители в програмата 

 
През 2021-ва година програма “Постигам по-
висок успех” бе подкрепена от „ЗД Евроинс”АД 

 
На официална церемония, организирана от 
фондация Благотворител, бе връчена почетна 
грамота за дарените средства в тази 
благородна кауза. 
 
Отличието прие Гергана Димова, ΗR директор 
на „ЗД Евроинс”АД” – „Щастливи сме, че имаме 
възможност да помагаме на младите хора в 
България да постигнат нещо значимо.” 



ПОСТИГАМ ПО-ВИСОК УСПЕХ 

Дарители в програмата 

 
Дарение по програма “Постигам по-висок успех” бе получено и от 
Фондация Цейлон Проджект Интернешънъл", създадена с безкористната 

цел да подпомага деца в най-голяма нужда, като приоритетно е насочена 

към училищата и образователните структури в Шри Ланка. 

 

През март месец 2021 година, екипът им провежда конкурс в Шри Ланка за 

най-добра детска рисунка на тема „Как си представяш България“. Участие 

са взели деца от 40 училища от област Великанда, които са създали над 

500 рисунки! Част от рисунките бяха представени на благотворителна 

изложба, която се състоя от 18-ти до 21-ви ноември в София.  

 

Организаторите, решиха да дарят част от събраните средства на 

ученолюбиви ученици от България.  

 

Този щедър жест, Ива Панцери, Председател на фондация „Цейлон 

Проджект Интернешънъл“, направи към 12-те стипендианта на фондация 

Благотворител от програма „Постигам по-висок успех“, отличници, които са 

лишени от родителски грижи. Всеки от тях ще получи по 100 лв. – лична 

сума, с която да си достави щастие от подарък за Коледа.  



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



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



Конкурсът се развива благодарение на щедра подкрепа 

 
„ЗД Евроинс” АД  оказва вече втора година подкрепа за 
реализация на благотворителните  инициативи на 
ученици, участващи в националния конкурс „Млад 
Благотворител”.  
 
Грамотата бе връчена на Десислава Еленкова,  
Мениджър маркетинг и комуникации на „ЗД Евроинс”АД - 
„Приемам тази грамота с благодарност и удовлетворение. 
Тя е доказателство, че пътят, по който сме поели е правилен 
и сме щастливи, че помагаме на българските деца  да 
осъществяват мечтите си! „ЗД Евроинс” АД   подкрепя 
главно каузи свързани с деца - за  тяхното образование, 
личностно израстване, култура и спорт.”  
 
Г-жа Еленкова получи и персонална грамота за 
„Вдъхновяващ и прецизен журиращ в националния 
конкурс за ученици Млад благотворител”.  
 
 



Шестчленно жури оценява проектите през 2021-ва година: 
 
Красимира Величкова – Директор на „Български Дарителски Форум“ 
Десислава Еленкова –  Мениджър „Маркетинг и комуникации” на „ЗД Евроинс” АД – 
партньори и дарители в конкурса 
Татяна Христова – Обучител по личностно развитие, коуч с опит в управление на 
бизнес проекти 17 години 
Бистра Георгиева – Създател и Директор на „Детска Лидерска Академия“ 
Михаил Стефанов –  Експерт в областта на комуникациите и влогър, създател на 
"Мини машини" 
Екип - Вяра и Ваклина – Студенти 1-ви курс, екип на един от успешно реализираните 
проекти от конкурса през 2020-та година „Дари храна, дари любов“. 
 
Напълно се доверихме на компетентността на всеки един от оценяващите. Убедени 
сме, че различната им опитност  допринесе на финалният резултат обективност. 
 
Срещите за обсъждане след индивидуалното оценяване се провеждаха онлайн, 
поради обявената епедимична обстановка, но бяха пълноценни 
 

Жури в конкурса 

Принцип на оценяване: 

Проектите се оценяват от всеки член на журито по 4 критерия в скала от 0 до 5 точки. 

Максималният брой точки за проект може да бъде "120". 



Официална церемония по обявяване на победителите 

Церемонията по награждаването на финалистите в конкурса се проведе в хибридна форма при спазване на всички 

противоепидемични мерки. Учениците и техните ръководители участваха активно в церемонията през платформата Zoom, а журито 

и дарителите, заедно с водещите на събитието Ники Кънчев и Камен Стефанов - ученик от 11-ти клас, участваха в церемонията на 

живо в „Клуб 1”.  

Събитието се излъчваше директно в youtube и facebook страницата на фондация „Благотворител”. 



Въпреки трудностите по време на извънредната епидемична 
обстановка, през 2021 г. успешно приключиха с реализацията на 
дейностите си пет благотворителни проекта на ученици, започнати през 
2020-та година. 
 
• 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. 

 

Средства за ученици с благотворителни проекти 



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

  „Култура на  комуникацията – лична 
  и публична“  
 
  СТАНИСЛАВА РАШЕВА –  
  Председател на УС на фондация 
  „Благотворител“,  
  Културолог, д-р по Философия 

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

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

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. 

              "Какво значи да работим за кауза?« 
 
            АЛЕКСАНДРА ПАУНОВА и  БОРЯНА КИРИЛОВА –                        
             част от екипа на Български дарителски форум    
            (БДФ) 



Екип: Иван Гопин, ученик в 7. клас в ОУ “Аверкий Попстоянов“ гр. Рила, 

ментор Райна Пашова. 
 Създадена е страница на проекта в социална мрежа, където са 

отразени всички дейности по проекта, с изобилен снимков материал 
и текстове  

 На 21-ви юли се състоя благотворителен концерт със самодейци на 
НЧ ''Христо Ботев 1898'‘ в  гр. Рила. Събраните средства от дарения за 
каузата, възлизат на сумата от 365 лева. 

 На посетителите на концерта, са дарени ръчно изработени пликчета 
със семена за цветя и билки. 

 Закупени са семена на медоносни растения, сандъчета и пръст. На 
открит урок в детската градина, заедно с помощта на други ученици, 
бяха засадени многобройните растения. 

 Собственоръчно са изработени 5 бр. хотели за пчели от Иван Гопин. 
За целта му бяха необходими дървен материал и инструменти. 
Хотелите са поставени из града и очакват своите обитатели. 

 В библиотеката бе създаден "Кът на пчелите".  
 На официалното откриване  присъстваха представители на община 

Рила, Природен парк "Рилски манастир",  читалище "Христо Ботев" и 
бизнесмени от района. 
 

1-во място: „BeeTheChange – да помогнем на пчелите“   
гр. Рила 



Екип: ученици Иван, Ния и Полина, в 11. и 12. клас. СУ за ХНИ 
"Константин Преславски«. С ментор   Адреяна Янкова. 
 
 Среща на екипа с кмета на село Аспарухово - Мария Георгиева, за 

представяне на проекта.  
 С любезната подкрепа на г-жа Георгиева, учениците получават и 

допълнителна помощ прдейностите. 
 Проведени са разговори и с местен спонсор за бъдещо 

дофинансиране на проектните 
 дейности.  
 Пътеката към чешмата е почистена, укрепена, и настлана с чакъл. 

Парапет опасва  
 най-стръмната част от нея.  
 Мястото около чешмата е почистено и възстановено в 

автентичния му вид.  
 Създаден е кът за отдих непосредствено до чешмата, използвани 

са естествени материали дърво и чакъл.  
 Създадена е информационна и за указателна табела. 
 През октомври месец се състоя официално представяне на 

извършените дейности.  
 Домакин на събитието е читалището на с. Аспарухово. Така е 

даден финал на дейността  
 по проекта „Живата вода на Утуля“ на експедиционния екип на СУ 

за ХНИ „К. Преславски“ – Варна, пред местната общност. 

 2-ро място: "Живата вода на Утуля„, Варна 



Екип: Оля, Христина, Симона, Сияна, Емил, Мартин, от ПМГ „Акад. С. 
Корольов“, ментор Даниела Стоилкова. 
 
 Създаден е  инстраграм профил на проекта. Популяризираме 

проекта, чрез личните си профили в социалните мрежи, флаери и 
участия в различни медии. 

 Събрани са дарения от ученици на стойност над 400 лева, с които 
бяха подвързани 80 книги. 

 Организирана е кампания, за даряване на книги за училищната 
библиотека  на ПМГ „С. Корольов“ 

 Изработена е харта на добрия читател, която е раздадена на 
учениците на ПМГ „С. Корольов“. 

 Закупени са учебници, които бяха раздадени на деца в 
неравностойно социално положение. 

 Получено е дарение на голям брой книги от София и от жители на 
нашия град. Обогатен е фондът на библиотеките. 

 Организирана е и информационна кампания в час на класа, за 
популяризиране  на проекта. 

 Закупени са  38 пенсионерски и 33 ученически карти за 
регионалната библиотека „Димитър Талев“, гр. Благоевград. За 
социално слаби читатели. 

3-то място: “Събуждащият книги събужда светове“, 
Гр. Благоевград  



 Екип: Марио и Владислава 11. и 12. клас, ученици от Професионална 
Гимназия по Икономика и Туризъм "Проф. Д-Р Асен Златаров”.  Ментор 
Анелия Попова 

 Екипът присъства на жътва на ръж – възстановка на стари ритуали. 
Съхранен е богат снимков материал. 

 Взето е участие в първия филм за Подгорието – с. Габрене, финансиран 
от община Петрич. 

 Създаден е документален филм за приготвянето на традиционни ястия, 
съпроводени с песни, в който екипът участва.  

 Участие е взето в празника на св. Параскева - традиционен празник на 
26 юли. 

 Събрани са рецептите за шест специфични ястия от района на Габрене-
лоние, млечник, баница с коприва, ракарник, сърмички от бутима и 
блага баница. Подготвя се малка книжка с рецепти и обичаи от района 
на Природен парк „Беласица“. 

 Екипът издири и описа растения-подправки, които виреят в Беласица. 
 Проведено обучение по Културна антропология, съвместно с 

Фондацията.  Предстои теренно проучване в селото и запис на поне 5 
биографични разказа на жители на село Габрене. 

 Закупен е хладилник и фризер за клуба на пенсионера в селото, където 
се събират да готвят, пеят и споделят времето си. Там биха готвили и за 
туристи 

4-то място "Габрене - Импулс за пътешествие в 
непознатото”, Пешрич 



 Екипът извършва събиране и промиване на стъклен 
матeриал. Получено е дарение съмишленици – кристал, 
предимно счупени вази.  

 Направена е кампания от членовете на екипа за събиране на 
стъкло около блоковите пространства, площадки и морска 
градина. 

 Участие в обучение. Проведени са няколко срещи с 
преподаватели от катедра „Технологии, материали и 
материалознание“ към Университет “ Проф. д-р Асен 
Златаров“.  

 Екипът участва на лекции за безопасно боравене със 
стъклен материал /температурата на размекване е 1200 0С/.  

 Получено е дарение от университета – полезни материали за 
работа по проекта – оцветители, тигли, графитни плоскости. 

 Участия в изложения – „ Ден на отворените врати в БСУ“ – 
Бургас, за млади предприемачи в Област Бургас. 

 Подготвени колиета, чакащи своят звезден миг на 
предстоящи базари. 

 Част от спечелените пари са предвидени за осигуряване на 
още материали, а по – голямата част от тях са дарени на деца 
от ОУ „Христо Ботев“, кв. Победа, които са в затруднено 
финансово положение 

5-то място ”Magical glass”, гр. Бургас 





 
 
 
 

ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ 

На 25-ти септември се проведе обучение на учители, които пожелаха да 
насочат интереса си към възпитателния метод "Уроци за сърцето". 
 
Всички участници в обучението "Стратегии за изграждане на характера и 
на подкрепяща среда в училище", след приключване и на 
самостоятелната си работа по темата, получиха сертификат и 1 
квалификационен кредит. 
 
Обучението включи както теоретична, така и приложна част със 
засилена активност на участниците. 
 
Групата включваше директори и заместник директори на училища, 
учители и училищни психолози от София, Самоков, Габрово, с. 
Самоводене. 
 
Лекторът Марина Кларксън, която е и автор на първа книга "Уроци за 
сърцето«, и съавтор във втората, обърна внимание на факта, че за да 
помагаме на децата и учениците не само теоретично, но и на практика да 
прилагат наученото за емоциите и добродетелите, е от особена важност 
ние самите да живеем със съзнателна мисъл за постъпките и 
действията си. 
 

 

 

За щастие на екипа ни получихме и страхотна обратна 

връзка от участник: 

  

"Благодарим Ви за прекрасното обучение, 

Ще предложа на ръководството да се организира за 

целия ни екип..."  

/Слави Чавдаров, Зам. Директор вЧСУ „Дружба“/ 

 



Грамоти за 10 години принос  

Програма „Добродетели“ достигна сериозната възраст 10 години. Връчихме грамоти за принос. 

На Пенка Лазарова – дългогодишен Председател на фондация Благотворител и създател на програмата, а 

също на Марина Кларксън, която е автор и съавтор в книгите „Уроци за сърцето“ и обучител в проектите на 

програмата. 



 
 
 
 

Книгите „Уроци за сърцето“ 

Преполовихме и втория тираж да книгите – наръчници за 

учители в предучилищен и начален училищен етап – 

„Уроци за сърцето“. 

 

 

"Повечето от нас израстваме с представата, че чувствата и разумът са 

две измерения, които ръководят човека от отделни щабквартири и водят 

война, която не можем да помирим. Още повече, човешките драми често 

се дължат именно на това противоборство. 

За да можем да изградим емоционална устойчивост и нравствена цялост, 

е важно да оставим това разбиране в миналото.  

 

С други думи: 

Разумът и чувствата са част от една цялост – човешкото същество. Без 

тяхното единство ние не можем да развиваме характера си пълноценно. 

И логичното, рационално поведение, и емоционалните реакции могат да 

бъдат осмисляни и променяни. Разумният анализ е този, който ни помага 

да разбираме и управляваме емоциите и чувствата си. От своя страна, 

емоциите и чувствата са тези, които мотивират поведението ни и ни 

помагат да общуваме и да разбираме другите хора.  

 

Нито разумът, нито емоциите могат да водят самостоятелно здравата 

човешка психика. Ето защо е важно да се научим да правим връзката между 

разума и чувствата ни все по-здрава – затова и в последните 

десетилетия се говори все повече за емоционална интелигентност.” 

 

Из увод на книгата "Уроци за Сърцето" /автор Марина Кларксън/ 



С КАКВО ОЩЕ ПОМОГНАХМЕ? 



Участие в кампания “Доброто никога не е достатъчно”  

Фондация Благотворител участва в кампанията на Български 
Дарителски Форум „Доброто никога не е достатъчно“! 
Инициативата имаше за цел да представи смислени и ефективни 
партньорства между компании и граждански организации, 
обединили усилия в подкрепа на общественозначима кауза. 
 
През 2020 година Български дарителски форум (БДФ) ни свърза 
с Десислава Еленкова, представител на Euroins Insurance 
Bulgaria и в партньорство подкрепихме пет значими проекта с 
благотворителни мисии на ученици в различни населени места в 
България. 
През 2021 година отново заедно осиновихме успеха на отлични 
ученици и студенти, лишени от родителски грижи с годишни 
стипендии по програма "Постигам по-висок успех"! 
Продължихме работа в подкрепа на доброволческите мисии на 
ученици, които с умовете, сърцата и ръцете си променят света и 
го правят по-добро място за живеене. Отново в национален 
конкурс "Млад Благотворител" избрахме и финансираме пет 
новаторски проекта на ученици! 
Наистина... Доброто никога не е достатъчно, нека в заедност го 
множим!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=rBzMT2aAawY&t=25s


Дарение от Болд Фешън ЕООД 

За трета година фондацията получи безвъзмездно дарение 
от  фирма Болд Фешън ЕООД, като през април месец 2021-ва 
година то е на стойност 15 268. 51 лв. 
 
Ще зарадваме ученици, с които работим по проектите ни 
"Постигам по-висок успех" и "Млад благотворител«. 
 
голяма част от костюмите са топли, зимни и е най-
подходящо те да бъдат дарени на учители. За част от 
дарението отново се свързахме с Велина Андонова, която 
прие дарението за нашия партньор - Храм „Рождество 
Христово“, с представител иконом Генчев" - Станислава 
Рашева, Председател на УС на фондация Благотворител. 
 
От своя страна, ние от  Храм „Рождество Христово“, ще 
потърсим учители, на които да дарим костюми и сака. Също 
предвиждаме да награждаваме спортисти за постиженията 
им в партньорство със "Сдружение Българска Федерация по 
кунг фу и тай чи". - Велина Андонова, връзки с 
обществеността и лектор в неделно училище към храма. 



Дарение от Болд Фешън ЕООД 

През декември месец 2021-ва година фондация Благотворител 
получи второ дарение под формата на висококачествена мъжка 
конфекция  от фирма Болд Фешън ЕООД на стойност 17 009 лв. 
 
Фондацията направи индивидуални дарения костюми на младежи от 
10., 11., 12. клас. 
Със специална грижа дарихме костюми и ризи на момчетата от 
стипендиантската ни програма “Постигам по-висок успех”, която е 
насочена към младежи с високи резултати в училище, които са 
лишени от родителски грижи. 
 
 
Погрижихме се избрани красиви костюми да стигнат до 
абитуриенти  като направихме дарение на училища: 
 
Така костюми стигнаха до гр. Петрич, гр. Ихтиман, гр. Нова 
Загора и София. 
 



Великден с грижа за деца без родители 

Станахме част от едно Великденско вълшебство! 
Живата вяра в чудесата е най-съкровено детска обитавана 
реалност. Когато я съхраним за по-дълго в нас, тя превръща 
малките радости от живота ни в щастие! Затова всеки 
обичащ родител прави онези дребни жестове, с които пази 
магията на „Дядо Коледа“, „Феята на Зъбките“, „Кръстниците-
вълшебници“… всичко в името на вярата в чудесата! 



 
Получихме покана от Ocado Technology да съдействаме в едно 
тяхно добро дело - да зарадват деца, лишени от родителски грижи с 
подаръци! 
 
Така, заедно с незаменимата организационна помощ от USIT 
Colours изпратихме вълшебни колети с великденски лакомства и 
подарък до 180 деца, лишени от родителски грижи. В колетите 
имаше по една декорирана великденска украса, изработена от 
сдружение "С Усмивка за Вас :)", това е, сдружение на майки на деца 
с физически затруднения, които събират средства за 
рехабилитация на децата си.  
 
Така инициативата подпомогна тази значима кауза. Вижте на 
снимките зайчето от текстил.  
И получихме усмивките на деца и ученици в Шумен, Елхово, Велико 
Търново, Пловдив, Кърджали, Габрово, Силистра и за талантливите 
деца в с. Русаля!  
 
„Чудесата се случват, когато ги поканим в живота си“, на това 
искаме да научим отличниците без родители в програма „Постигам 
по-висок успех“. 

Великден с грижа за деца без родители 



Подкрепихме дейността на формация „Бански старчета“ с  2000 лв.  

Съхраняване на българските музикални традиции 



Нетрадиционен проект, в който участват наши стипендианти 

Олга Кочанова е млад драматург и увенча с успех своя творчески, социално значим 
проект. С Олга ни срещна молбата й за съдействие в проект, за който беше 
спечелила финансиране от Министерството на Културата. Очарова ни нейната идея 
за "Радиодраматилница". Олга имаше нужда да срещне ученици в неравностойно 
положение, които обичат да фантазират и са смели в желанието си да опитват да 
постигат успехи в нови поприща. 
 
Поканихме стипендиантите ни от програма "Постигам по-висок успех« да се 
включат, всички те са ученици, лишени от родителски грижи. Така се спечелихме 
Сияна, по-късно Галина и след това Елена, с Олга открихме финално и Момчил. 
Така те станаха героите на "Геройски град". 
 
Записът за един от героите бе направен в офиса на фондация Благотворител. На 
снимката виждате Елена /наш стипендиант/ и Олга в техния творчески процес. 
 
През годината, докато Олга работеше с учениците по проекта си, екипът на 
фондация Благотворител получи и нейната доброволческа подкрепа, тя приложи 
своите умения в помощ на събитието за награждаване в национален конкурс 
"Млад  Благотворител", както в много други наши инициативи и ежедневни 
дейности. 
Горди сме и с успехите на участниците в радиопиесата, тя е пъстра и вълнуваща 
именно поради тях! Тук можете да изслушате "Геройски град"!  

https://www.youtube.com/watch?v=W_tbt9q69r8&t=1s


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  



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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