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Визия
Общество, в което отговорното дарителство е 
важна част от всекидневието.

Мисия
ФПББ работи за ефективно дарителство, 
насърчено от адекватно законодателство. Ние 
целим да развием модерна благотворителност и 
силен нестопански сектор като съдействаме на:

n бизнеса – да постига успех в социалните си 
проекти

n индивидуалните дарители – да даряват лесно 
и сигурно

n нестопанските организации – да увеличават 
ресурсите и ефективността си

Фондация “Помощ за благотворителността в 
България” (ФПББ) има повече от 12-годишен 
опит в:

n разработването на ефективни модели на 
социална ангажираност сред отговорния 
бизнес в България;

n насърчаване индивидуалното дарителство 
чрез удобни и прозрачни механизми;

n популяризиране на каузите на българските 
неправителствени организации и увеличаване 
на дарителството за тях;

n осигуряване на информация за 
благотворителността в България на 
дарителите, организациите, правителството 
и медиите.
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Увод

Уважаеми читатели 
на годишния доклад на 
ФПББ за 2007,

През почти цялата 2007 година аз не 
бях изпълнителен директор на Фондация 
„Помощ за благотворителността в 
България”, а отговорна майка на малък син. 
В мое отсъствие, ръководител на екипа на 
Фондацията бе Пенка Цветкова.

В един кратък параграф по-долу, моята 
невероятно успешна заместничка е 
опитала да изброи в числа стореното 
през 2007. Всеки, който се е занимавал 
с организирането на подобни дейности, 
разбира огромния труд, който стои зад 
тези числа – сложната координация между 
много участници, пътуванията, умората, 
удовлетворението.

Г-ца Пенка Цветкова вдигна високо летвата 
за следващите години, създаде много нови 
партньорства и утвърди не един проект 
на Фондацията като успешна традиция. 
Благодаря й искрено! Нейно е правото на 
уводни думи към доклада за най-успешната 
за ФПББ досега година!

Елица Баракова
Изпълнителен директор

Уважаеми колеги и 
партньори,

2007 беше една нелека 
и затова много успешна за ФПББ година. 
Фондацията се справи успешно с много 
предизвикателства, сред които може би 
най-важното бе фокусирането върху местни 
корпоративни и частни източници на 
финансиране. Положихме основите на бизнес 
план с посока устойчивото развитие и 
независимостта на организацията. 

Успешното ни партньорство с Глобалния 
 договор на ООН, Американска Търговска 
Камара и Български форум на бизнес 
лидерите доведе до реализирането на 
сериозни проекти и ангажирането на голям 
брой фирми в социално-активна дейност и 
повишаване на техния капацитет в тази 
област.

Удовлетворени сме, че успяхме да привлечем 
нови бизнес партньори, да развием старти-
ралите вече проекти, както и от призна-
нието и престижните награди за социално 
отговорни фирмени проекти, които получихме.

7 фирмени проекта, 6 конференции, над 30 
срещи, форуми и обучения, 120 стипендианти, 
над 350 деца от домове, над 120 “вълшебни 
дни”, 24 кампании от ДМС – за всички тях 
ще прочетете в годишния ни доклад за 2007 
година.

Това, което обаче остава скрито, са усили-
ята на целия наш екип. Мисля, че наистина 
дадохме всичко от себе си! Благодаря и 
за активното участие и съпричастие на 
членовете на Управителния ни съвет!

Пенка Цветкова
И.д. Изпълнителен директор
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Източник на информация за
благотворителността в България

Основна част от работата ни е свързана 
с редовното изследване и анализиране на 
благотворителността в България.

През 2007 година продължихме да правим 
традиционните проучвания и анализи по темата, 
които представихме пред широка аудитория, 
благодарение на успешното ни партньорство с 
българския офис на ПРООН.

“Корпоративната социална отговорност в 
българския контекст - разбирането, нагласите, 
опита, пропуските и предизвикателствата 
при прилагането на практики за корпоративна 
социална отговорност от бизнеса в България” 
е базово проучване, осъществено от ФПББ и 
инициативата Глобален договор на ООН.

Представихме го съвместно на конференция 
през февруари 2007. Присъстваха повече от 150 
представители на нестопански организации, 
държавни институции и фирми.

За връзката между корпоративната 
социална отговорност и стратегическата 
благотворителност говори Елица Баракова, 
изпълнителен директор на ФПББ, на конференция 
„Корпоративната социална отговорност и 
бизнеса в региона на Балканите”, осъществена 
от Организацията за индустриално развитие на 
ООН (UNIDO) през юни 2007.

„Причини за включване на нестопанските 
организации във фирмените благотворителни 
програми и политики” бе темата на  презентация 
на Пенка Цветкова, действащ изпълнителен 
директор на ФПББ, на конференция на ПРООН в 
Брюксел на 26 юни 2007 година.

„Успешни примери за корпоративна социална 
отговорност в България” представихме на 
заключителната конференция на проекта за 
ускорено развитие на социално отговорните 
практики на ПРООН.

Обучение по корпоративна социална отговорност 
проведохме за членовете на Националната 
занаятчийска камара.

Www.Bgblago.Com продължи да се развива като 
полезен източник на актуална информация за 
благотворителността в България. Публикуваните 
на страницата ресурси бяха използвани 
многократно в медийни и академични публикации. 

Комитет по корпоративна социална 
отговорност на Американската търговска 
камара под председателството на ФПББ 
работи за популяризиране на фирмената 
благотворителност от 2005 година. И през 2007 
ФПББ беше консултант на Камарата при избора 
на благотворителни теми.

ФПББ подкрепи петиция по повод предвиденото 
отпадане на данъчните облекчения за дарители.
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В услуга на
социално отговорните фирми

Обща сума на предоставените за управление 
средства по фирмени благотворителни програми: 
176 015 лв. 

Два фирмени проекта, осъществени с 
професионалното съдействие на ФПББ, получиха 
признание на 5-те Годишни награди за отговорен 
бизнес на Българския форум на бизнес лидерите 
(БФБЛ).

ИНТРАКОМ България стана победител в 
категория “Инвеститор в знанието” с приноса 
си към стипендиите “Готови за успех”. 

GLOBUL получи втора награда за програмата “Да 
чуем детските мечти” в категория “Маркетинг, 
свързан с кауза”. 

През 2007 предоставяме на клиентите си 
възможност да общуват помежду си и да 
обменят опит в Клуб на социално-отговорните 
фирми. 

GLOBUL
Проект за социализиране на деца в институции

През втората година от своя старт, социалната 
програма на GLOBUL „Да чуем детските мечти” 
разшири обхвата си и включи два нови дома 
за деца без родителска грижа във Враца и 
Асеновград. Така екипите от психолози, включени 
в проекта, работиха с повече от общо 300 деца. 

Специфичната работа, основана на занимания 
чрез изкуства и постигнатите резултати 
бяха отразени в специален документален филм 
„Намерените деца”. Филмът имаше голям успех и 
бе излъчен в национален ефир.

През втората година от старта на проекта 
организирахме кръгла маса в партньорство с 
Министерство на труда и социалната политика 
по въпросите на интеграцията на децата в 
институции и социалната реформа в страната. 

Създаден бе Обществен съвет с участието 
на Министерството на труда и социалната 
политика, Министерство на образованието и 
науката, Държавната агенция за закрила на 
детето и Агенцията за социално подпомагане, 
който да осигури държавна подкрепа за 
алтернативната детска грижа.

GLOBUL дари приходите от всички SMS-и 
изпратени в мрежата на компанията на Коледа 
за продължаването на проекта „Да чуем 
детските мечти” и през 2007 година, общо 
150 000 лв.

Освен наградата на БФБЛ, GLOBUL получи и 
награда за „Най-голям корпоративен дарител” на 
Български дарителски форум (БДФ).
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В услуга на
социално отговорните фирми

Еврофутбол
Кампания за осигуряване на достъп до 
образование за младежи, живеещи в институции

Проектът бе първата кампания в рамките 
на благотворителната програма „Печелиш и 
помагаш” на Еврофутбол. Той запозна ученици в 
неравностойно положение с възможностите за 
достъп до университетско образование, осигури 
учебници за тяхната подготовка и стипендии за 
отличен учебен успех.

През април 2007 над 30 деца от 10 дома за 
отглеждане и възпитание на деца, лишени 
от родителска грижа, от Враца, Исперих, 
Асеновград, Хасково, Шумен, Стара Загора и 
София гостуваха на СУ “Св. Климент Охридски”.

Учениците се запознаха с възможностите за 
образование и разговаряха с преподаватели 
и студенти за перспективите, които им 
предоставя обучението в университет.

В седем университета в страната проведохме 
акция за набиране на учебни помагала. Дарени 
бяха над 2000 учебници, сборници, издания с 
примерни тестове, българска и чуждестранна 
литература, атласи, лекции и др.

KAI Group
Проект за запознаване на младите хора с 
ефективната благотворителност

KAI Group подкрепи проект, който запозна 
младежите с отговорното дарителство.

25 ученика от Националната финансово 
– стопанска гимназия в София избираха кауза, 
която да получи предоставените им средства.
Те проучиха различни варианти за предназначение 
на средствата, проведоха срещи с 
представители на институциите, анализираха 
събраната информация и решиха да използват 
средствата за реконструкция и освежаване на 
детските съоръжения в градинката на улиците 
„Солунска” и „Ангел Кънчев”.

Към предоставените им 2100 лв. те набраха 
400 лв. от благотворително представление, 
осъществено съвместно с театър „Сълза и смях”.

Крафт Фуудс България
Представителство на фирмената 
благотворителна политика

След първия етап на съвместната ни работа, 
партньорството ни прерасна в ангажимент за 
управление на благотворителната програма 
за даряване на продукти и пари на фирмата за 
България.

ФПББ разработи формуляри и изисквания за 
кандидатстващите организации и критерии за 
оценка и подбор на проекти.

ФПББ оцени 14 проекта, от които четири бяха 
одобрени и три получиха финансиране през 2007.

Ърнст и Янг България

Служителите на фирмата дариха коледни 
подаръци на деца и младежи с увреждания в 
Бургас и деца без родители в Хасково.

ФПББ консултира решението на компанията и 
осъществи комуникацията с получателите.
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Ангажиране на служителите

„Колкото повече – толкова повече”
Програма за дарителство по ведомост

ФПББ набира дарения по ведомост по програма 
„Колкото повече – толкова повече” от 2001 
година. През 2007 набраните средства са 
45 161,70 лв. Анализът на програмата, който 
направихме, потвърди плановете ни за развитие 
на тази услуга. 

През 2008 година ще комбинираме 
дарителството по ведомост с възможности 
за даряване на доброволен труд като част 
от комплексна възможност за ангажиране на 
служителите и по-активното им включване във 
фирмените благотворителни програми.

С даренията за кауза „Художествена 
самодейност” по програма „Колкото повече 
– толкова повече” осем организации закупиха 
материали и изработиха предмети за своите 
коледни и новогодишни благотворителни събития. 

Тийнейджърите от клуб „Делфините”, съвместно 
с Фондация “Деца на Балканите”, използваха 
предоставените им 250 лв., за да направят 
картички и сладкиши, от продажбата на които 
събраха 1 700 лв. 

Парите използваха за играчки на децата, приети 
на лечение в Детска онкохематология към МБАЛ 
“Св. Марина” във Варна. Зарадваха болните 
малчугани и с представление, което сами 
измислиха и изпълниха.

Доброволчество
Ангажиране на служителите чрез фирмено 
доброволчество
През последните две години ФПББ получи 
неколкократно искания от компании за 
подпомагане на фирменото им доброволчество. 

Служители на Citi доброволстваха в SOS селище 
в село Дрен. Те почистиха двора на селището 
и прекараха време в занимания с децата. 
Служителите на AbCRO за втора година 
подкрепят родителската организация на деца с 
увреждания „И нас ни има” – София като редовно 
помагат в освежаването на дневния център. 

Според проучването на корпоративната 
социална отговорност в България, включването 
на служителите в програми за инвестиране 
в обществото е привлекателно за бизнеса. 
Компаниите признават обаче, че изпитват 
сериозни трудности на практика. 

През 2008 на фирмите, желаещи да развиват 
програми за фирмено доброволчество, ще 
предоставим избор от възможности, съвети и 
консултации по темата, семинари, специални 
събития и конференция, представяща добри 
български и чуждестранни практики.
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Насърчаване на отговорния
дарителски избор

Www.Kampaniata.Org
Платформа за лесно и надеждно даряване за 
добри каузи

През първите две години от съществуването си, 
платформата „Да даряваш е чудесно” – 
www.kampaniata.org – набра 169 456 лв.
2007 година беше изключително успешна за плат-
формата „Да даряваш е чудесно”. Осъществихме 
три апела за набиране на средства, реализирахме 
нова концепция за визията и функционалността 
на интернет страницата, въведохме нова въз-
можност за онлайн даряване от чужбина чрез кре-
дитни карти с подкрепата на Уникредит Булбанк.

„Вълшебен ден за болно дете”
Апелът набра 1 188 лв. за социализиране на 
деца със специфични потребности. Даренията 
позволиха на 120 деца от Банско, Тетевен, 
Плевен, Казанлък, Горна Оряховица, Елена и Бургас 
да преживеят чудесни дни на открито.

„За Радой”
Апелът осигури 23 200 лв. за построяване 
на паметник, посветен на големия български 
писател и сатирик. Инициатор на апела е 
Фондация „Радой Ралин”.

„Подари мечта”
Апелът набра 35 080 лв. за социално-слаби 
двойки, нуждаещи се от ин-витро процедури. 
Апелът е организиран от Людмила Филипова 
– писател и журналист. Предоставихме на 
апела административна подкрепа и онлайн 
пространство на www.kampaniata.org. 

„Готови за успех”
През 2007 „Готови за успех” набра 70 000 лв. и 
осигури стипендии на 60 студенти и 14 ученика.
Инициативата подкрепиха Международен женски 
клуб - София, Фондация “Сирак”, БНП Париба С.А. 
– клон София, ГЛОБУЛ, Еврофутбол, Държавна 
парично – предметна лотария, Интраком 
България, MAIL.BG, Майкрософт България, 
НетИнфо.БГ АД, Шнайдер Електрик България и 
индивидуални дарители.

През януари 2007 връчихме първите стипендии за 
успех на отлични студенти – сираци за учебната 
2006/2007 година. Домакин на събитието беше 
СУ „Св. Климент Охридски”. Проф. Боян Биолчев, 
ректор на университета и г-жа Ваня Добрева, 
зам.-министър на образованието и науката, 
приветстваха стипендиантите и благодариха на 
дарителите.

Награждаване на стипендиантите за учебната 
2007/2008 година се състоя през ноември, отново 
в СУ „Св. Климент Охридски”. Представители 
на държавната администрация и на фирмите–
дарители пожелаха успех на стипендиантите 
и изразиха надежда за подобни все по-сериозна 
подкрепа на подобни инициативи.

Двете събития бяха отразени от националните 
медии, включително bTV, Нова телевизия, БНТ, 
БНР, в „24 часа” и др.

През 2008 планираме да включим нови апели и да 
увеличим разнообразието на каузите.
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Насърчаване на отговорния
дарителски избор

ДМС
Единен дарителски номер 17 777

Началото на единна система за даряване и 
набиране на средства чрез кратки текстови 
съобщения в България беше обявено от 
ФПББ и Български дарителски форум (БДФ) с 
пресконференция на 21 май 2007.

С изпращане на един SMS на дарителски номер 
17 777 с посочена ключова дума всеки може 
да дари минимум 90 ст. от стойността на 
дарителския SMS (1,20 с ДДС) в подкрепа на 
избрана кампания. Информация за включените 
кампании е публикувана на интернет страницата 
на проекта www.dmsbg.com.

Два от мобилните оператори – GLOBUL и vivatel –
се присъединиха към проекта в самото начало. 
Сформиран беше Съветнически борд, включващ 
представители на ФПББ, БДФ, мобилните 
оператори, Асоциацията на рекламните агенции 
в България, Българско дружество за връзки с 
обществеността и журналисти от националните 
медии.

ДМС е отворен проект за организации и хора, 
които имат готовност за широко публично 
оповестяване на каузата си и активно търсят 
отклик сред българските дарители.

Първите включени кампании за набиране на 
средства бяха на Софийската зоологическа 
градина, Фондация „Покров Богородичен”, 
Фондация „Зелени Балкани” – Стара Загора 
и Фондация „За нашите деца” (преди „Всяко 
дете”). До края на годината се присъединиха 
още 5 – Фондация „Работилница за граждански 
инициативи”, Обществен дарителски фонд –
Стара Загора, Фондация „Фейс ту Фейс” и 
Сдружение „Международни инициативи за 
сътрудничество” – Разлог.
До края на 2007 година чрез ДМС бяха набрани 18 
313 лв. в полза на общо 25 кампании.

Най-успешна беше кампанията на Фондация „За 
нашите деца”, която включи голямо разнообразие 
от комуникационни канали – телевизионни 
рекламни клипове, радио спотове, рекламни 
карета във вестници, банери за онлайн 
популяризиране на кампанията и др.
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В подкрепа на
нестопанските организации

Посредничество
Подобряване на уменията и увеличаване на 
възможностите за достъп до ресурси

При предоставянето на услуги, свързани с 
фирмена и индивидуална благотворителност, 
често действаме като посредник в полза на 
различни нестопански организации. По този 
начин им осигуряваме достъп до дарители и 
нови методи за набиране на средства. Тук ще 
изброим накратко възможностите за такова 
посредничество.

Договаряне с нестопански организации като 
подизпълнители във фирмени благотворителни 
програми

В рамките на социалната програма на GLOBUL 
„Да чуем детските мечти” сключихме договори 
с две организации – Психотерапевтичен 
институт по социална екология на личността 
(ПИСЕЛ) и Фондация „Гъливер Клиъринг Хаус”. 
Организациите отговарят за селекцията, 
мониторинга, супервизията и обучението на 
екипите, които работят по програмата. 

Подизпълнители на програмата на Еврофутбол 
бяха четири структури на AIESEC в Технически 
университет – София и една в СУ „Св. Климент 
Охридски”.

Общата сума на предоставените на 
подизпълнители средства е повече от 103 000 лв. 

Покана към нестопански организации за канди
датстване по грантови програми на фирми

ФПББ управлява фирмените финансови и 
продуктови дарения по благотворителната 
програма на Крафт Фуудс. През 2007 година 
две нестопански организации и Софийски 
университет бяха подпомогнати с 11 000 лв. по 
наша препоръка.

Администриране на дарители по ведомост на 
нестопански организации

През 2007 година продължихме да 
администрираме даренията по ведомост от 
местни дарители за два дома за отглеждане на 
деца без родителска грижа и пет нестопански 
организации. Общата сума на получените 
дарения е 12 374 лв., от които получателите са 
използвали 8 961 лв. 

Настоятелството на Дом за деца, лишени от 
родителска грижа - Силистра набира средства 
чрез дарения по ведомост от 2004 година. 

През 2007 година 16 деца от начален, среден 
и горен курс получават парично насърчение 
за добрите си учебни резултати и участие в 
дейностите на Дома.

Набиране на средства за нестопански 
организации

ФПББ организира два апела за набиране 
на средства в полза на други нестопански 
организации в рамките на кампанията „Да 
даряваш е чудесно”. Три организации, включени 
в апела „Вълшебен ден за болно дете”, получиха 
допълнително финансиране от Американската 
търговка камара. Общо девет организации бяха 
подпомогнати по този начин.
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Финансиране 
на организации и хора

ОБЩА СУМА НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ ДАРЕНИЯ 268 139,16 ЛВ. СУМА В ЛВ.

Договори с нестопански организации за подизпълнение на фирмени благотворителни 
програми 103 014,66

Програма „Колкото повече – толкова повече” 53 331,74

Кампания „Да даряваш е чудесно” 103 527,88

Набрани средства чрез ДМС 8 264,88

ГРАНТОВЕ ПО „КОЛКОТО ПОВЕЧЕ – ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ” СУМА В ЛВ.

Финансиране на социални проекти и художествена самодейност 2 442,10

Лечение на деца и младежи 11 500

Нестопански организации, набиращи дарения 8 691

Финансиране на организации и нуждаещи се от служители на УниКредит Булбанк 27 283,64

Финансиране на организации и нуждаещи се от служители на Citi 2 975

Друго 440

ГРАНТОВЕ ПО ФИРМЕНИ ПРОГРАМИ СУМА В ЛВ.

Психотерапевтичен институт по социална екология на личността (ПИСЕЛ) 33 242,30

Фондация „Гъливер Клиъринг Хаус” 54 700,05

Международна студентска организация AIESEC 1 620

Фондация „Сирак” 1 600

Спортен клуб „Будо” 900

Сдружение „Екстендо” 1 684

Театър „Даймънд” 2 852,41

Джуниър Ачийвмънт България 400

Сдружение „Св. Иван Рилски” - Бургас 1 100

ДОВДЛРГ „Асен Златаров” - Хасково 1 915,90

Община София 2 500

ГРАНТОВЕ ПО „ДА ДАРЯВАШ Е ЧУДЕСНО” СУМА В ЛВ.

Апел „Готови за успех” към Фондация „Сирак” 67 980

Апел „За Радой” към Фондация „Радой Ралин” 18 000

Апел „Вълшебен ден” 2 към 7 организации 1 190

Проект на Американската търговска камара към „Равенство” – Тетевен 3 500

Проект на Американската търговска камара към „И нас ни има” – София 3 500

Проект на Американската търговска камара към „Бъдеще за децата с увреждания” 
– Казанлък 3 500

Апел „Подари мечта” към 7 жени 6 139,98

ФПББ към Апел „Подари мечта” 500

ГРАНТОВЕ ПО ДМС СУМА В ЛВ.

5 човека, 3 нестопански организации и 1 институция 8 264,88
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Финансиране 
на организации и хора

СТУДЕНТИ – СТИПЕНДИАНТИ ЗА 2007/2008:

1 Минко А. Савов, ВСУ Библиотекознание и информационни технологии

2 Биляна  Алексиева, ВСУ Библиотекознание и информационни технологии

3 Радостина Е. Димитрова, Шуменски университет 

4 Анатоли И. Александров, ЮЗУ “Неофит Рилски”

5 Ваня Й. Йосифова, Университет за национално и световно стопанство (УНСС)

6 Свилена Н. Сивова, СУ “Св. Климент Охридски”

7 Иван Я. Янков, УНСС

8 Денислав Р. Найденов, Шуменски университет

9 Юлия А. Величкова, Пловдивски университет

10 Християна Й. Драгнева, Медицински университет

11 Анита В. Георгиева, ЮЗУ “Неофит Рилски” 

12 Ивелин С. Илиев, Национална художествена академия

13 Христина И. Атанасова, Стопанска академия “Д.А. Ценов” - Свищов

14 Славчо С. Русимов, ЮЗУ “Неофит Рилски”

15 Мирослав П. Ангелов, Шуменски университет

16 Василена П. СУ,  “Св. Климент Охридски”

17 Георги Ст. Неделчев, Пловдивски Университет

18 Иванка В. Кънева, Стопанска академия “Д.А. Ценов” - Свищов

19 Теодора Д. Димитрова, Икономически университет - Варна

20 Пламен М. Петков,  Шуменски университет 

21 Росица П. Айкова, Стопанска академия “Д.А. Ценов” - Свищов

22 Емилия С. Поюклиева, Медицински университет

23 Яница Д. Димова, Икономически университет - Варна

24 Василена В. Иванова, Стопанска академия “Д.А. Ценов” - Свищов

25 Инджихан Н. Адил, ВТУ “Св. Кирил и Методий”

26 Стоян Т. Петров, СУ “Св. Климент Охридски”

27 Ралица Русинова, УНСС

28 Румен С. Христов, Тракийски университет

29 Цветелина Г. Узунова, Стопанска академия “Д.А. Ценов” - Свищов

30 Станка П. Грудева, Стопанска академия - Свищов

31 Пенка А. Антонова, Стопанска академия “Д.А. Ценов” - Свищов

32 Яница Бабачева, Пловдивски университет

33 Силвия Ив. Христанова, Стопанска академия “Д.А. Ценов” - Свищов

34 Севдалина Д. Кючукова, Икономически университет - Варна

35 Антон Н. Тонев, СУ “Св. Климент Охридски”

36 Мая А. Янкова, Минно-геоложки университет - София

37 Съдбина Н. Апостолова, Стопанска академия “Д.А. Ценов” - Свищов

38 Бюргюл С. Хасан, ВТУ “Св. Кирил и Методий”

39 Деница Б. Гъркова, Стопанска академия “Д.А. Ценов” - Свищов

40 Боряна Н. Атанасова, ЮЗУ “Неофит Рилски”

41 Тихомир К. Костадинов, Русенски университет “Ангел Кънчев”

42 Радосвета Р. Дякова, Шуменски университет

43 Вайдин Х. Мисанков, ЮЗУ “Неофит Рилски”

44 Петя П. Калпакова, Стопанска академия “Д.А. Ценов” - Свищов

45 Петър Ю. Петков, ВТУ “Св. Кирил и Методий”

46 Стела Г. Добрева, Икономически университет - Варна

47 Албена К. Иванова, Лесотехнически университет

48 Мария К. Христова, Стопанска академия “Д.А. Ценов” - Свищов

49 Юлияна В. Йорданова, СУ “Св. Климент Охридски”

50 Димитър И. Андреев, УНСС

51 Абибе Ю. Хаджисюлейман, УНСС

Стипендии - 68 280 лева



Финансиране 
на организации и хора

СТУДЕНТИ – СТИПЕНДИАНТИ ЗА 2007/2008:

52 Иглика П. Игнатова, Стопанска академия “Д.А. Ценов” - Свищов

53 Лилия Г. Димитрова, ВТУ “Св. Кирил и Методий”

54 Полина Д. Монова, Стопанска академия “Д.А. Ценов” - Свищов

55 Анифе И. Кьос, Пловдивски университет

56 Селиме Н. Бейтула, Медицински университет

57 Диян Ал. Дончев, Стопанска академия “Д.А. Ценов” - Свищов

58 Мариела Ас. Малчова, ЮЗУ “Неофит Рилски”

59 Невена Й. Илчева, Стопанска академия “Д.А. Ценов” - Свищов

60 Иван Д. Млечков, ВТУ “Свети Кирил и Методий”

УЧЕНИЦИ – СТИПЕНДИАНТИ ЗА 2007/2008:

1 Цветелина И. Митева, СОУ “Георги Измирлиев”

2 Джейлян С. Сеид, Гимназия “Васил Левски”

3 Крис А. Хамид, ПГАВТ “А.С.Попов”

4 Теменужка М. Узунска, ПГ по хранително-вкусова промишленост

5 Моли А. Христова, ГПЧЕ “Ромен Ролан”

6 Десислава Д. Димитрова, СОУ “Вичо Грънчаров”

7 Гаврил С. Стефанов, ПГ по търговия и ресторантьорство

8 Севдалин М. Асенов, Музикално училище - Димитровград

9 Венимир Д. Димов, ПМГ - Добрич

10 Владо Я. Янков, ГПЧЕ “Ромен Ролан”

11 Крум К. Сарлов, Хасково

12 Димитър С. Яначков, СОУ “Иван Вазов”

13 Налян Н. Бейтула, ГПЧЕ “Екзарх Йосиф”

14 Мирослaв А. Ничев, СОУ “Васил Левски”

Лечение на деца - 11 500 лв.

Име на детето Възраст Населено място Отпусната 
сума в лв. Заболяване Предназначение

1 Пламен Г. Войков 15 Троян 400 таласемия майор медикаменти

2 Николай П. Тасков 18 София 300 бронхиална астма медикаменти

3 Християн М. Тодоров 3 с. Межден 900 детска церебрална парализа рехабилитация

4 Васко Ст. Тачев 8 с. Маноле 1600 увреждане на ретината операция в чужбина

5 Братислава Ал. Бакалова 15 София 900 епилепсия медикаменти и 
рехабилитация

6 Божидар М. Стоянов 3 Ботевград 900 детска церебрална парализа рехабилитация

7 Екатерина В. Пасева 14 София 1000 глухота закупуване на 
слухов апарат

8 Даниел и Илиян К. Юрукови 1.5 София 1000 детска церебрална парализа рехабилитация

9 Христо Д. Канджиков 2 с. Рупите 700 детска церебрална парализа рехабилитация

10 Павел Ив. Станев 3 Етрополе 900 детска церебрална парализа рехабилитация

11 Хюсеин Х. Бялев 10 с. Лъжница 300 митохондриална болест медикаменти

12 Клаудия Р. Пашова 2 Бяла Слатина 550 вродена аномалия на нервната 
система рехабилитация

13 Елица В. Василева 2 Сливен 500 изгаряне закупуване на 
консуматив

14 Василка М. Тонова 6 с. Йоаким Груево 550 детска церебрална парализа рехабилитация

15 Румяна Т. Георгиева 13 Пазарджик 550 детска церебрална парализа рехабилитация

16 Николай П. Пириклиев 17 Поморие 450 митохондриална болест медикаменти
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Финансов отчет
Доклад на одиторите

До 
Ръководството
на  Фондация „Помощ за благотворителността в България”,
София

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на Фондация „Помощ за благотворителността в България”, 
включващ счетоводния баланс  към 31 декември 2007 г и отчет за приходите и разходите, отчет за промените 
в собствения капитал, отчет за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и обобщеното 
оповестяване на  съществените счетоводни политики и другите пояснителни приложения.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет е в съответствие с Националните 
стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия се носи от ръководството. Тази отговорност включва: 
разработване,  внедряване и поддържане на система  за вътрешен контрол, свързана с изготвянето н и достоверното 
представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, 
независимо дали те се дължат на измама или грешка; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики; 
и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които да са разумни при конкретните обстоятелства.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност с е свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо 
се на извършения от нас одит. Нашият одит  бе проведен  в  съответствие с професионалните изисквания на  
Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да 
бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумната степен на сигурност доколко финансовият отчет 
не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и 
оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, 
включително оценката на рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия във финансовия 
отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на 
тези оценки на риска, одиторът взема по внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и 
достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури, 
които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата 
за вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите 
счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и 
оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас  одиторско 
мнение.

Мнение

В резултат на това удостоверяваме, че  финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние 
на на Фондация „Помощ за благотворителността в България” към 31 декември 2007 година, както и за нейните 
финансови резултати от дейността и за паричните потоци за годината, завършваща тогава в съответствие с 
Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

София, 07.05.2008 година
БДО АКЕРО ООД
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Разпределение на разходите

Средства, предоставени за управление по 
фирмени благотворителни проекти (34%)

Платформа “Да даряваш е чудесно” (23%)

CAF/
Фондация Чаритиз ейд (18%)

МОТТ Foundation/
Фондация МОТ (16%)

Дарителство по ведомост “Колкото 
повече - толкова повече” (8%)

ДМС (1%)

Стопанска дейност (0%)

Възнаграждения на екипа (21%)

Офис разходи (7%)

Организационно развитие (2%)

Разходи за основни дейности (4%)

Грантове към организации и хора (55%)

Разходи по управление на фирмени
благотворителни проекти (10%)

Финансов отчет
Източници на финансиране
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Финансов отчет
Счетоводен баланс

Декември 2007

АКТИВ Сума (хил. лв.) ПАСИВ Сума (хил. лв.)

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ текуща
година

предходна
година

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ текуща
година

предходна
година

A 1 2 A 1 2

А ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) 
АКТИВИ

A СОБСТВЕН КАПИТАЛ

I Дълготрайни материални активи I Основен капитал 10 10

1 Земи (терени) II Резерви

2 Сгради и констрикции 2 Резерв от последващи оценки на 
активите и пасивите

3 Машини, съоръжения и оборудване 8 3 Целеви резерви, в т.ч.:

4 Транспортни средства - общи резерви (12) (5)
5 Други дълготрайни материални 

активи
- други резерви 32 37

6 Разходи за придобиване и 
ликвидация на ДМА
Общо за група I: 8 Общо за група II 20 32

II Дълготрайни нематериални 
активи

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A: 20 32

1 Права върху собственост Б ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ

2 Програмни продукти I Дългосрочни задължения

3 Други нематериални активи Задължения към доставчици

Общо за група II: Задължения към финансови 
предприятия

III Дългосрочни финансови активи Други дългосрочни  задължения

Общо за група I

II Приходи за бъдещи периоди и 
финансирания

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A: 8 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б: 30 42

Б КРАТКОТРАЙНИ
(КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ

B КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ

I Материални запаси I Краткосрочни задължения

1 Материали 1 Задължения към доставчици и 
клиенти

2 Други материални краткотрайни 
активи

2 Задължения към финансови 
предприятия

Общо за група I: 3 Задължения по търговски заеми

II Краткосрочни вземания 4 Данъчни задължения 1 1

1 Вземания от клиенти и доставчици 5 Задължения към персонала 1

2 Съдебни и присъдени вземания 6 Задължения към осигурителни 
предприятия

3 Други краткосрочни вземания 10 11 7 Други краткосрочни задължения

Общо за група II: 10 11 Общо за група I: 2 1

III Краткосрочни финасови активи II Приходи за бъдещи периоди 237 182

IV Парични средства ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В: 239 183
1 Парични средства в брой 4 2

2 Парични средства в безсрочни 
депозити 64 43

3 Блокирани парични средства 191 161

4 Парични еквиваленти

Общо за група IV: 259 206

V Разходи за бъдещи периоди

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б: 269 217

СУМА НА АКТИВА (А+Б) 269 225 СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В) 269 225

B УСЛОВНИ АКТИВИ Г УСЛОВНИ ПАСИВИ
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Финансов отчет

Отчет за приходите и разходите за нестопанска дейност, декември 2007
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ Сума (хил. лв.) НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ Сума (хил. лв.)

текуща
година

предходна
година

текуща
година

предходна
година

A 1 2 A 1 2
А РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА I ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА
I Разходи за регламентирана 

дейност
A Приходи от регламентирана 

дейност
1 Дарения 282 129 1 Приходи от дарения под условие 350 511
2 Други разходи 2 Приходи от дарения без условие 141 129

Всичко А: 282 129 3 Членски внос
Б Административни разходи 209 511 4 Други приходи

Общо за група I 491 640 Общо за група I 491 640
II Финансови разходи III Финансови приходи
3 Разходи за лихви 5 Приходи от лихви 6 6
4 Отрицателни разлики от 

операции с финансови активи и 
инструменти

6 Приходи от участия

5 Отрицателни разлики от промяна 
на валутни курсове 24 31

7 Положителни разлики от 
операции с финансови активи и 
инструменти

6 Други разходи по финансови 
операции

8 Положителни разлики от промяна 
на валутни курсове 6 20

9 Други приходи от финансови 
операции

Общо за група II 24 31 Общо за група II 12 26
III Извънредни разходи III Извънредни приходи
IV ЗАГУБА ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ VI ПЕЧАЛБА ОТ СТОПАНСКА 

ДЕЙНОСТ
V ОБЩО РАЗХОДИ 515 671 V ОБЩО ПРИХОДИ 503 666
VI РЕЗУЛТАТ РЕЗУЛТАТ 12 5

ВСИЧКО (V+VI) 515 671 ВСИЧКО (V+VI) 515 671

Отчет за приходите и разходите за стопанска дейност, декември 2007
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ Сума (хил. лв.) НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ Сума (хил. лв.)

текуща
година

предходна
година

текуща
година

предходна
година

A 1 2 A 1 2
А Разходи за обичайна дейност A Приходи от обичайна дейност
I Разходи по икономически 

елементи
I Нетни приходи от продажби на:

1 Разходи за материали 1 Продукция
2 Разходи за външни услуги 1 8 2 Стоки
3 Разходи за амортизация 3 Услуги 1 8
4 Разходи за възнаграждения 4 Материали
5 Разходи за осигуровки 5 Други
6 Други разходи, в т.ч. обезценка на 

активи
Общо за група I 1 8

провизии II Приходи от финансирания
в т.ч. от правителството

Общо за група I 1 8
Б Общо разходи за дейността 

(I+II+III) 1 8 Б Общо приходи от дейността 
(I+II+III) 1 8

В Печалба от обичайна дейност В Загуба от обичайна дейност
IV Извънредни разходи IV Извънредни приходи
Г Общо разходи (Б+IV) 1 8 Г Общо приходи (Б+IV) 1 8
Д Счетоводна печалба Д Счетоводна загуба
V Разходи за данъци

Други
Е Печалба (Д-V) Е Загуба (Д+V)

Всичко (Г+ V +Е) 1 8 Всичко (Г+Е) 1 8



Екип

Елица Баракова 
Изпълнителен директор
Председател на Комитета по социална 
отговорност при Американската търгорска 
камара
Член на Консултативния съвет на Националната 
мрежа на Глобалния договор в България
(по майчинство) 

Пенка Цветкова
Директор “Корпоративни услуги”

Яна Рупева
Мениджър „Корпоративни проекти”

Людмила Атанасова
Мениджър “Обучение и консултации за НСО”

Кристина Мъглова
Маркетинг експерт

Лена Драголова
Програмен и офис координатор

Камен Георгиев
Финансов мениджър (до юли 2007)

Ангел Велков
Компютърна поддръжка и бази данни

Управителен 
съвет

Председател

Михаил Тачев
Главен секретар, Фондация “Св.св. Кирил и 
Методий”

Членове 

Дейвид Хемпсън
Изпълнителен директор, Гренвил България

Иво Евгениев
Директор, Хан Аспарух АД

Любен Белов
Управител, София Венчърс АД

Иво Христов 
Юридически съветник, Народно събрание

Ирина Недева 
Журналист, Българско национално радио

Николай Младенов 
Председател на УС, Европейски институт

Боряна Кадмонова
Изпълнителен директор, Фондация „Еврика” (от 
юли 2007)

Михаил Бояджиев
Адвокат-съдружник, „Доковска, Атанасов и 
съдружници” (от юли 2007)
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Фондация „Помощ за благотворителността в България” изказва благодарност на:

Михаил Бояджиев за предоставената ценна юридическа помощ

Мари Халбхер, председател на Фондацията на Международен женски клуб – София, за продължаващата 
подкрепа в апела „Готови за успех”

СУ „Св. Климент Охридски” за домакинството на церемонните по връчване на стипендиите „Готови за успех”

Асен Костадинов за подобрената версия на интернет страницата на платформата „Да даряваш е 
чудесно” – www.kampaniata.org






