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Мисия 
Насърчаваме хора, организации и общности да преобразяват живота, като развиваме 
дарителството и социалните инвестиции.  

Фондация BCause е експертна организация, признат лидер с повече от 20 годишен опит на 
национално и международно ниво (от 1995 г.). Предлагаме на хората и компаниите избор от 
значими за тях каузи, сигурност и лесни начини за даряване (на пари, време и труд) и 
удовлетворение от ползите за обществото. Насочваме дарителски ресурси и допринасяме за 
финансовото и организационно укрепване на гражданските организации и публични 
институции като училища, библиотеки, музеи, паркове. Популяризираме и подкрепяме 
дарителски каузи. Подпомагаме дарители и социални предприемачи с индивидуализирани 
услуги с висока добавена стойност. Влияем на политиките и културата в областта на 
дарителството и социалните инвестиции чрез изследвания, консултации за правителството и 
специални комуникационни проекти. 

Активно работим за постигане на напредък по Целите за устойчиво развитие на Глобалния 
договор: 

 

 

 

Членства  
Фондация BCause е локалният партньор на CAF Global Alliance, член на Transnational Giving 
Europe, Еuclid Network и Global Social EnterpriseNetwork. В България BCause е член-учредител на 
Български дарителски форум, Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, Форум 
“Социални предприятия в България” и член на Американската търговска камара в България, 
Български форум на бизнес лидерите, Форум “Гражданско участие” и Британско-българската 
бизнес асоциация (BBBA). 

 

Фондация „Бикоуз: в помощ на благотворителността“ е учредена на 16 ноември 1995 г.  
От април 2018 е вписана в Търговския регистър и Регистъра на юридическите организации с 
нестопанска цел. 
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УВОД 
 

2019 бе година на усилена работа и увеличени резултати във всички направления на 
фондацията. Повече получени пари. Повече видимост. Повече подкрепа за деца, младежи, 
възрастни, предприемачи. Повече увереност, че дарителството става част от 
ежедневието на хората в България и че много се доверяват на опита и познанията, 
побраните каузи и лесните инструменти, които им предоставя сърцатият екип на 
фондация BCause. 

Историите на годината са много.  

За невероятните жени от #Задоброто, които през 2019 успяха (само) с първите си три 
кампании, преди да дойде кризата с Covid-19 и цяла България да разбере за суперсилите им, 
да действат тук и сега с мисията за болнична среда, която подпомага оздравяването. 

За рецептите от още едно „Забавно лято, грижовна есен“: за рибена чорба, срещу болежки 
или за бизнес, който да те задържи в родното място. За чорбата чухме от децата в 
Тутракан, с медицинските - възрастните жени от Вълкосел си тръгнаха от добрите 
лекари, а бизнес плановете тази година бях с дъх на тахан, цветя, ръчен сапун. 

За редовното дарителство, така жизнено необходимо на гражданските организации, но и 
на нас, дарителите – за да се усещаме самите ние пълноценни в ежедневието си. Затова 
благодарим на дарителите на малки, но редовни суми с DMS 17777 месечен абонамент, 
новите дарители по ведомост от София, Троян – и тази година те подкрепиха нови каузи. 

За компаниите, които пренесоха ангажирането на служителите онлайн във фирмените 
страници на Платформата.бг. 

За годишнината на Световния дарителски индекс на КАФ, който показва, че надеждата ни е 
в младите. 

Иначе годината беше на „Ринкър“. Център към фондация BCause за предприемачество и 
устойчив градеж. Тази година ни споделиха много мечти. Ама наистина стотици. Някои 
помогнахме да станат планове. 

Разлистете историите на 2019 и ни се обадете, да творим нови! 

 

Елица Баракова 

Изпълнителен директор 
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ПОДКРЕПА НА КОРПОРАТИВНОТО 
ДАРИТЕЛСТВО  
Подкрепяме индивидуалните и корпоративните дарители, като им предлагаме лесни и 
сигурни начини да даряват, срещаме ги с подходящи за тях каузи, съветваме ги в процеса на 
избор, наблюдаваме ефективността на направените дарения и даваме регулярни отчети.  

 

ИНДИВИДУАЛНИ КОРПОРАТИВНИ ПРОГРАМИ  
BCause подкрепя компаниите в избора и планирането на конкретни социални и екологични 
програми, съобразени с тяхната среда, служители, корпоративни цели. Помагаме за 
ангажирането на служителите чрез дарителство от работното място и корпоративно 
доброволчество, и за осмисляне на постигнатите резултати и за проектиране на нови цели за 
развитие. 

Общ бюджет на фирмените програми: 525 782, 65 лв. 

За пета поредна година осъществихме общностната програма на Филип Морис България, за 
трета – програма в подкрепа на местни общности на Paysafe Bulgaria. Общо 17 са компаниите, 
които ни се довериха да разработим и управляваме от тяхно име дарителски и доброволчески 
програми, инвестиращи в развитието на хората и средата – сред тях са още Сибанк, BNP Paribas, 
GVC Services, JTI intl, Булстрад, PPD България, Tupperware и др. 

Вече 12 години BCause е партньор на благотворителната вечеря и търг за Деня на 
благодарността на Американската търговска камара в България, като и тази година набраните 
средства подкрепят образованието и професионално развитие на млади хора в неравностойно 
положение.  

 

Програма „Забавно лято, грижовна есен”  
Корпоративен партньор: ФИЛИП МОРИС БЪЛГАРИЯ 

През юни започна петото поредно издание на съвместната ни програма „Забавно лято, 
грижовна есен” с "Филип Морис България". Програмата се осъществява в подкрепа на 
общностите в тютюнопроизводителни региони в страната и включва Образователно-
приключенска академия за деца от 1 до 7 клас, безплатни специализирани медицински 
прегледи на място за възрастни хора и подкрепа за млади местни предприемачи. За 
осъществяване на програмата разчитахме на сътрудничество с Народно читалище “Бъдеще сега 
2006” и Фондация “Направи добро - Александровска” към Александровска болница. Работихме 
в пет тютюнопроизводителни региона в страната в 23 населени места – Сатовча, Вълкосел, 
Кочан, Слащен, Плетена, Абланица, Цар Самуил, Странджево, Нова Черна, Бенковски, Силен, 
Черник, Искра, Чакаларово, Окорош, Правда, Караманци, Шишманово, Стамболово, Ясенково, 
Браничево, както и градовете Тутракан, Крумовград, Хаджидимово, Дулово.  
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649 деца на възраст между 6 и 14 години се включиха в 30 летни Образователно-
приключенски академии в 20 населени места, в които получиха възможност да развиват 
потенциала и талантите си. Децата подобриха значително уменията си по отношение на 
емоционалната си интелигентност, комуникация, работа в екип и способности да учат по 
самоорганизиран начин. В академията децата изследват емоционалния си свят, общуват без 
агресия и създават връзка с природата и света около нас. Децата от 5 академии се срещнаха с 
3-ма детски писатели, които ги въведоха в магията на писането, срещите организирахме в 
партньорство с “Аз чета”.  

Нов елемент в програмата беше Академията за учители, която даде на участниците 
иновативни инструменти за работа, базирани на неформално образование, учене в опит, 
множество интелигентност, самоорганизирано обучение. Общо 41 учители участваха в две 
обучения в Сатовча и Дулово. По време на менторските срещи след обученията установихме, 
че 75% използват самоорганизирано обучение и общо 90% прилагат системни методи в 
часовете през учебната година. 

В партньорство с Фондация “Направи добро - Александровска” през август и септември бяха 
осъществени 4687 безплатни специализирани медицински прегледи на място за 1493 
възрастни хора в 24 населени места в общините Сатовча, Хаджидимово, Крумовград, Кирково, 
Тутракан, Ситово, Дулово, Стамболово, Харманли, Минерални бани, Каолиново и Венец. 
 
При подготовката на Академията за местни предприемачи проведохме информационни 
срещи на 15 места с общо над 150 участници. Получихме общо 50 кандидатури. 31 проекта бяха 
поканени за интервю и 14 от тях бяха приети за участие в обученията с общо 25 участници. 13 
екипа написаха бизнес планове и представиха своите проекти пред журито. 4 екипа получиха 
финансиране - 1 от 10 000 и 3 по 5000 лева. Програмата привлече много обещаващи екипи и 
хора с идеи, които могат да се превърнат в жизнеспособен бизнес. Това се дължи на факта, че 
програмата става все по-разпознаваема с всяка година. 
 
Бюджет на програмата: 175 287 щ.д. 

 

Програма Talent Connections 
BNP Paribas 

През 2018-2019 г. изпълнихме първата година от двугодишната програма Talent Connections, 
финансирана от BNP Paribas в рамките на международната програма на компанията за 
подкрепа на изкуството DreamUp.  

Целта на програмата е да подкрепи развитието и социалната интеграция на деца, лишени от 
родителска грижа и младежи с интелектуални затруднения чрез различни занимания, които да 
ангажират емоционално участниците и да развият у тях позитивно отношение към живота. 
Фондация BCause включи в изпълненито на програмата фондация „Дечица“ и фондация 
„Проект Северозапад“. 

Фондация „Дечица“ помага на децата и младежи, лишени от родителски грижи  да повишат 
успеха и мотивацията си в училище. В програмата бяха включени общо 52 деца от 4 центрове 
за настаняване от семеен тип. 12 от децата са от Велико Търново, а останалите са от София. 
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Заниманията бяха различни: народни танци, уроци по актьорско майсторство и рисуване, 
уроци по театрално изкуство, уроци по български език и литература, менторска програма с 
доброволци и психолози, обучителен курс по сексуално здраве, съобразен с възрастта на 
децата, обучителен курс по социални умения. Фондацията организира и лагер по изкуство, 
създаване на фото-албум, занимания с доброволци-служители на BNP Paribas, както и две 
публични събития: коледен концерт и закриващ концерт на програмата през септември 2019 г. 
В резултат  повечето деца повишиха мотивацията си за учене, самооценката, уменията за 
работа в екип, дисциплината и толерантността във взаимоотношенията с другите.  
 
Фондация „Проект Северозапад“ организира занимания за младежи с увреждания от 
Комплекса за социални услуги в град Мездра. Провеждаха се занимания по музикална терапия, 
трудова терапия и арт терапия, в които взеха участие общо 52 младежи. Екипът на проекта 
включва предмети, произведени от младежите в благотворителни базари, провежда 
празнични събития и открити уроци. За всеки младеж бе изготвен индивидуален план, целящ 
личното му развитие и по-успешно интегриране в обществото. Резултатите включват: 

- 32% са по-скоро пасивни участници, имат слаби реакции; това са най-тежко увредените 
деца и младежи, 

- При 65% от децата и младежите наблюдаваме повишаване на емоционалния тонус в 
следствие на заниманията, 

- При 46% от децата и младежите работата има ефект върху поведението, 
- 41% подобриха двигателни умения в различна степен, 
- 31% имат подобрение в концентрацията, 
- 40% имат подобрени социални умения. 

 
Бюджет на програмата: 20 000 евро. 

 

Програма: Paysafe 
Корпоративен партньор: Paysafe България  

През 2019 г. компанията продължи да 
подкрепя стипендиите „Готови за 
успех“, но избра още една 
благотворителна кауза, към която да 
насочи вниманието на служителите си и 
обществото – домашното насилие. 
Paysafe дариха 10 000 лв., които бяха 
разпределени между фондация П.У.Л.С. 
Перник и кризисния център в 
Димитровград, управляван от 
Фондация „Български център за 
джендър изследвания“. И в двата 
центъра средствата бяха изразходвани 

за необходими консумативи – най-вече за настанените деца – памперси, храни, дрехи. За 
децата бяха осигурени още книги, учебници и различни занимания и уроци.  

Бюджет на програма: 10 000 лева 
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ПРОГРАМИ НА ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО BCAUSE 
ЧЛЕНУВА 

Дарение: Благотворителна вечер в полза на два фонда на BCause 
Партньор: Американската търговска камара в България (AmCham) 

В края на ноември 2019 Американската 
търговска камара в България (AmCham) 
събра над 20 000 лв. в подкрепа на две 
каузи, които са традиционни за 
честването на Деня на благодарността: 
стипендиите „Готови за успех“и “Фонд 
„Ние можем“. 

Събитието се провежда за 16-а поредна 
годин, а AmCham е дългогодишен 
партньор на Фондация BCause по 
множество социални проекти и 

инициативи, за които през годините Камарата е дарила над 500 хил. лв. 

Стойност на дарението: 20 220 лева 

 

Партньорствo с Българската мрежа на Глобалния договор на ООН  
Инициативата “Игри за добрини” на 
Българската мрежа на Глобалния 
договор на ООН за трета поредна 
година събира отбори от служители на 
български компании, които посвещават 
спортните победи на благородни каузи. 
Игрите се реализират в партньорство с 
фондация BCause и съчетават 
ангажираността на компаниите към 
обществото и грижата за здравето на 
служителите им, като по този начин 
превръща бизнеса в сила за доброто.  

Игрите винаги събират хора от различни компании, възрасти и професии: инженер, проектант, 
техник, монтьор, оператор, шлосер, финансист, счетоводител, охранител, шофьор и IT 
специалист бяха сред майсторите на хилката тази година. Участниците показаха, че няма 
възраст за спорта - средната възраст на отборите бе 51 г., като най-младият участник бе на 26 
години, а най-възрастният на 69 години. 

“Изключително щастлива съм от оспорваните двубои, които видяхме на турнира по тенис 
на маса „Игри за добрини“ в зала „Арена Асарел“. През тази година отборите бяха много 
равностойни и това направи мачовете интересни и непредвидими, както в отборната, 
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така и в индивидуалната надпревара. А най-хубавото беше, че всички състезатели бяха 
водени от спортсменството и от общата цел – да победи доброто. Гордея се с факта, че 
капитаните на отборите си стиснаха ръцете преди началото и дружно си пожелаха успех. 
Дано всички бъдем толкова сплотени и в ежедневието си!” коментира Анелия Карова - 
главен съдия на турнира, шампион на България по тенис на маса и специалист “Комуникации” в 
“Асарел-Медет”. Победителите в турнира Аурубис България подпомогнаха управлявания от 
BCause фонд "Лечение на деца с хронични и други заболявания от региона на Средногорието" 

BCause отново участва и в Базар на професиите в София Техпарк - част от инициативата 
„Гордея се с труда на моите родители“ на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, 
която през 2019 се проведе за седма поредна година. Всяка година над 20 компании отварят 
врати за децата на служителите си. В предишните пет издания общо над 3000 деца са гостували 
в офиси, производства, централи, а посетителите на Базарите на професиите са почти 5000 
младежи, родители и учители. В Базара на професиите специалисти от различни области 
представят пред деца своята професия и призвание. 

 

КОРПОРАТИВНО ДОБРОВОЛЧЕСТВО 
Няколко големи компании отново ни се довериха да организираме доброволчески дни за 
техните служители – от подбора на домакини и дейностите, до създаване на цялостен план на 
събитието. Сред тях бяха нашите дългогодишни партньори от Булстрад и Булстрад Живот 
Виена Иншурънс Груп, Сити България, VMware, ПиПиДи, GVC Services, Paysafe. 

Служителите на Булстрад и Булстрад Живот в 
България участваха в Деня на социалната активност – 
ежегодна благотворителна инициатива на компаниите от 
групата Виена Иншурънс Груп. Близо 300 служители 
работиха в 27 отделни локаци, в 19 града. Сред 
домакините най-много бяха организациите на хора с 
увреждания – дневни центрове, училища и организации 
на хора с увреждания от семейството на БАИЗ (Българска 
асоциация за лица с интелектуални затруднения) - 17. 
Най-много доброволци се включиха в ежедневни 
дейности и занимания в дневните центрове, в помощ на 
персонала и доброволците, които по това време на 
годината са заети в изработването на сувенири и 
картички за коледните празници, които ще се продават 
по време на коледните им базари. На някои места 
доброволците работиха по освежаване и почистване на 
помещения и дворове в дневните центрове, а в 
библиотеките в Благоевград, Севлиево и Хасково – в 
подреждане на библиотечния фонд и освежаване на 
читални. В град Пловдив, заедно със семейства с деца със 

синдром на Даун, служителите на Булстрад участваха в месене на хляб, с помощта на Мрежа 
Хлебни къщи. В УМБАЛ „Свети Георги в Пловдив“, те помогнаха на учителите от сдружение 
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„Образование и здраве“ в съживяването на болничното училище – затворено през 2017 г. и 
отново работещи, благодарение на дарители и доброволци.  

Над 150 служители на доставчика на платежни решения Paysafe България се включиха в Ден на 
доброволчеството на компанията на 9 октомври, организиран с професионалната помощ на 
фондация BCause. Доброволците дариха времето си за 5 каузи. Облагородиха двора и 
боядисаха оградата на Дневен център за младежи с увреждания „И нас ни има“ в Младост. 
Боядисаха оградата на Дневен център за деца с увреждания „Св. Врач“. Помогнаха за 
организирането на благотворителна викторина на Фондация Сийдър. Разбраха повече за 
философията на живота с нулев отпадък със ZeroWaste България и изработиха собственоръчно 
био козметика за себе си и продукти за бита. Дарители се включиха и в акцията за даряване на 
кръв от работното място. 

 

ДАРИТЕЛСТВО ОТ РАБОТНОТО МЯСТО 
През 2001 г., заедно с първите ни дарители, ние създадохме първата българска професионална 
програма за дарителство по ведомост - лесен начин за всеки служител на трудов договор да 

дарява всеки месец малка сума 
директно от заплатата си. С 
дарителството по ведомост 
работодател и служители могат да 
работят заедно за обща кауза. 

С механизма за дарителство по 
ведомост, десетки организации 
получават от BCause финансиране, 
резултат от месечните дарения на 
десетки, понякога стотици хора. 
Дарителството по ведомост за тях 
означава ценна подкрепа, на която 

могат да разчитат постоянно; редовни и предвидими приходи, с които могат да планират 
основните си дейности и да се посветят на това, което умеят най-добре – работата със своите 
бенефициенти и клиенти. През 2019 година по ведомост даряваха близо 3600 служители в 40 
български компании. През годината бяха дарени точно 537 430,62 лв. в полза на близо 70 
различни каузи и проекти. Традиционно, най-често избираните каузи са стипендиите за деца и 
младежи без родители и лечението и рехабилитацията на деца. 

Дарителството на работното място се променя и все повече се премества в онлайн 
пространството – няколко компании избраха Platformata.bg, за да организират лесно и бързо 
дарителството от работното място, като дадат възможност на всички да се включат 
дистанционно, дори да не могат да посетят събитието. Отново, коледният благотворителен бал 
на PPD беше организиран във виртуалното прастранство и осигури нови пациентски монитори 
за II САГБАЛ „Шейново“.  
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Годишен знак “ОТГОВОРНА КОМПАНИЯ-ОТГОВОРНИ 
СЛУЖИТЕЛИ” 
23 компании бяха отличени с Годишен знак за дарителство от работното място за 2019 
година. 

На 12 февруари, за пети път бяха 
раздадени отличията за компаниите, 
насърчаващи редовното и отговорно 
дарителство на работното място. 
Годишният знак е учреден от фондация 
BCause, Българското дружество за 
връзки с обществеността (БДВО) и 
Българската асоциация за управление 
на хора (БАУХ), а през 2020 г. към 
организаторите се присъедини и 
Българска асоциация на КСО 
специалистите. 

Общо над два милиона лева са дарени от служителите на наградените компании през 2019 г. 
под формата на финансови и нефинансови дарения – дарени продукти, доброволен труд и 
др. 545 000 лева са набрани само чрез програмата за дарителство от работното място на 
фондация BCause, която позволява на всеки работещ на трудов договор да дарява ежемесечно 
за каузи по свой избор. 

За какво най-често избират да даряват 
служителите?  

Традиционно, българските дарители 
даряват най-много за лечение на деца, 
възрастни, колеги и за социални каузи, 
но през последните години ясно се 
забелязва засилване на интереса на 
младите хора към екологични каузи, 
иновации в сферата на образованието, 
развитие на дигиталните технологии, 
дори за човешки права. 

Бронзов знак получиха Кока Кола 
Хеленик България, Монделийз, Нетера, 
Теленор и The Taxback Group. 

Носителите на сребърен знак са Контур Глобал Марица Изток 3, Холдинг Загора, Пейсейф, 
Телъс Интернешънъл и TSD Services, а златен знак заслужиха цели седем компании – CITI, ХПЕ 
Глоубъл Деливъри България Център, Айсобар, SAP, Виваком, А1 и ОББ. Сдружението 
„Обединени за милосърдие“ към ОББ спечели и специалната награда на журито за най-
всеотдаен дарителски екип. Две дами бяха отличени за своя личен принос в развитието на 
дарителството и доброволчеството на работното място – Мая Калчева, маркетинг мениджър на 
Нетера и Маргарита Евтимова, Web analytics manager в Пейсейф. 
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УВЕЛИЧАВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО РЕСУРСИ 
ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И 
КАУЗИ (ФЪНДРЕЙЗИНГ И ГРАНТМЕЙКИНГ) 
 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА 
В подкрепа на активните хора и организации, които търсят средства за своите дейности BCause 
разработва и поддържа различни инструменти за набиране на средства. 

 

Дарителство по ведомост 
Фондация BCause въведе т.нар. дарителство по ведомост в България през 2001 г. През 2019 
година програмата се радва на подкрепата на повече от 40 работодатели. Годишните дарения 
по ведомост са 537 430,62 лв. за повече от 48 каузи и фондове. 

Ползата от механизма за дарителство по ведомост е, че десетки организации получават от 
BCause финансиране, резултат от месечните дарения на стотици хора. Дарителството по 
ведомост за тях означава редовни и прогнозируеми приходи, с които те могат да планират 
основните си дейности. 

  

61%

2%

5%
2%

7%

3%

18%

2%

ОБЕМ НА ДАРЕНИЯТА ПО ВЕДОМОСТ ПО КАТЕГОРИИ ПРЕЗ 2019

здравеопазване - 329 697,76 лв

екология и помощ за животните - 12 
630,65 лв
хора с увреждания - 27 025,25 лв

хора в нужда - 10 549,62 лв

образование - 34 645 лв

други казузи - 13 265,47 лв

деца и младежи без родители - 98 070 лв

възрастни хора - 11 544,90 лв
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Как изглежда дългосрочната подкрепа с думи, а не с числа: Фондация "Нашите недоносени 
деца" беше създадена през 2012 г. от 3 майки на недоносени деца в подкрепа на 
преждевременно родените деца и техните семейства. След 5 години усърдна работа, през 
2017г. те създадоха и Център за детско развитие “Малки чудеса”, който е първият и 

единствен до момента център, 
предоставящ специализирана 
комплексна терапевтична подкрепа и 
консултиране както за деца родени 
преждевременно, така и за деца с 
трудности в развитието. Екипът 
включва психолози, логопеди, 
ерготерапевт/рехабилитатор, 
специалист по ранна детска 
интервенция, консултант педиатър и 
неонатолог, както и консултант по 
кърмене – голяма част от 
консултациите са безплатни за 

родителите, благодарение на подкрепата на дарителите. За да бъде помощта 
навременна, насочена към индивидуалните нужди на детето и ефективна, е нужно 
постоянство и редовно посещаване на специалистите по ранно детско развитие – невинаги 
е по силите на родителите да заплащат тези услуги, а колкото по-рано се започне с 
работата с детето, толкова по-голям е шансът то да не изостане в развитието си.  

 

Единен дарителски номер DMS 17777 
DMS е платформа за изпращане на благотворителни SMS-и и 
онлайн дарения в подкрепа на кампании за лечение на хора и на 
инициативи на организации и институции в България, проект на 
Фондация BCause и Български дарителски форум, развиван заедно 
с Telenor, VIVACOM, А1 България, ОББ, Epay и Тераком 

Дарителската платформа DMS расте с всяка година - общият брой 
на кампаниите през 2019 беше 264 спрямо 219 през 2018 г., а новите кампании - 159, като 
през 2018 г. те бяха 87. 
 

• 42 нови кампании за лечение на хора 
• 111 нови каузи на граждански организации 
• 6 нови кампании на публични институции – общини, читалища, болници. 

 
Общата сума на даренията през 2019 отбелязва чувствителен ръст спрямо тази през 2018 с 15%. 
Както и преди, основен дял имат даренията от СМС-и, които представляват почти 80% от 
общата сума на даренията в DMS през 2019 година. Устойчиво расте броят на месечните СМС 
абонаменти, като през 2019 те са с 20% повече от 2018 г. Онлайн даренията увеличават дела си 
към общия брой дарения от 12% на 20%, в резултат на обновения сайт и новите възможности за 
подкрепа, които предлага. 
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Общо 264 каузи на хора и организации набираха средства чрез DMS през 2019. С помощта на 
хиляди дарители те получиха общо 1 284 046 лв.  
 

Кампании на хора  

През 2019 г. бяха активни 54 кампании за лечение на хора, от тях 25 са нови. Запазва се 
тенденцията за голям брой дарителски кампании за лечение на хора. Все още отчитаме редица 
нерешени проблеми, свързани с работата на НЗОК и затруднения достъп до финансиране на 
скъпоструващо лечение. След закриването на Център „Фонд за лечение на деца“ и 
прехвърлянето му към НЗОК все повече родители предпочитат да осигуряват лечение на 
децата си чрез дарителски кампании. Голяма част от тях изобщо не подават документи в НЗОК, 
тъй като са убедени, че няма да получат отговор навреме или ще им бъде отказано. 
 
Общо приключилите кампании през 2019 година са 24:   

• Успешно приключиха кампаниите в помощ на 10 души, като 2 от тях бяха за деца с ДЦП 

• 5 кампании бяха прекратени поради смърт.     

• 8 кампании бяха приключени поради слаба дарителска активност или липса на контакт 
с титуляра. 

• Една кампания на дете беше прекратена, тъй като междувременно НЗОК финансира 
лечението му и отпадна необходимостта от дарителска подкрепа.    

 

Кампании на организации 

През 2019 година средства от DMS са превеждани на 127 кампании на нестопански 
организации, читалища, общини, настоятелства, болници, паркове и други публични 
институции. Получени отчети за дейностите, осъществени с набраните средства са 107.  

Сферите на дейност на организациите са в следните категории: 

 
Гражданско участие

Други - спорт
Подкрепа за хора в третата възраст

Развитие на общности
Бедствия и кризи

Човешки права
Дейности за деца в институции

Природозащита
Социални услуги 

Култура / изкуство
Лечение / рехабилитация
Подобряване на средата

Услуги за хора с увреждания
Образование / наука

Бездомни животни

1
2
2
2

3
3

4
4
4

6
7

10
16

18
24

Брой кампании по категории в DMSbg.com през 2019 година
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Ефект върху организациите от използването на DMS 

Организациите възприемат участието си в DMS по-комплексно от само възможност да набират 
средства. „На този етап можем да се похвалим, че благодарение на инициативите, които 
организирахме за набиране на средства за нашата кауза, намерихме много нови приятели - 
родители, деца, които искат да работят с нас и да се включат в заниманията ни”, посочва в 
отчета си една от организациите. Чрез получаването на статут на одобрена организация те 
повишават легитимността си и развиват уменията си да набират средства и да присъстват в 
публичното пространство. Постигането на финансовата цел традиционно е оценено най-ниско.  

Ето как организациите подреждат по важност ефекта от участие в DMS:  

 

 

Платформата.бг  
Платформата.бг е създадена през 2015 г. от Фондация 
BCause като удобен инструмент за набиране на 
онлайн дарения от български организации и активни 
хора. Даряването става онлайн - през системата 

Борика или през PayPal, по банков път – през дарителската сметка на Фондацията, и през CAF 
America за дарители-данъкоплатци в САЩ. 

През 2019 г. в Платформата.бг имаше 104 кампании, приключили до края на годината. Общо 
набраните средства са 292 152,15 лв.  

104-те кампании се разпределят в следните категории: 

 

0 20 40 60 80

Постигаме финансовата си цел

Подобряваме уменията си за публично 
представяне

Подобряваме уменията си да набираме 
средства

Допринася за нашата легитимност, 
защото сме одобрена организация

Допринася за нашата публичност

Възможностите за даряване са лесни

Да

По-скоро да

Без влияние

По-скоро не

Не
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Най-много кампании са за образование/наука, деца в институции и подобряване на средата. 

За 13 получатели има по повече от една кампания. Има организации, които са провели повече 
от една кампания за себе си като получатели, а има и организации-получатели, за които са 
проведени кампании от различни външни за тях инициатори.  

 Получател Брой кампании 

1 Фондация „Дечица” 13 

2 Българска организация на хижи с обсвервация  6 

3 Сдружение „Мултикулти колектив“ 5 

4 Фондация „Ела и ти”  5 

5  Фондация "Четири лапи" 4 

6 Фондация „Соушъл фючър” - Jamba 3 

7 Иницатива „Капачки за бъдеще”  2 

8 Сдружение „Прегърни ме”  2 

9 Специализирана болница за активно лечение по детски болести  
„Проф. д-р Иван Митев" 

2 

10 Туристическо дружество "Насам-натам"  2 

11 Фондация "П.У.Л.С." 2 

12 Фондация за палиативни грижи за деца "Ида" 2 

13 Сдружение „Студенти в действие” 2 

1

13

4

1

16

2

5

21

12

3

21

5
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Човешки права

Услуги за хора с увреждания

Природозащита

Помощ за бездомни

Подобряване на средата

Подкрепа за хора в третата възраст

Подкрепа за бежанци / мигранти

Образование / наука

Лечение / рехабилитация

Култура / изкуство

Дейности за деца в институции

Бездомни животни

БРОЙ КАМПАНИИ ПО КАТЕГОРИИ В ПЛАТФОРМАТА.БГ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
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Фондация „Дечица“, сдружение „Мултикулти колектив“ и фондация „Соушъл фючър“ – Jamba 
бяха получатели в ежегодния Благотворителен маратон "1000 km Balkan Charity Challenge" 
между Букурещ и София, в който бегачите могат да избират измежду български и румънски 
благотворителни каузи и да набират средства за тях от своите фенове. 

Фондация BCause имаше 3 кампании за собствени фондове – Стипендиантската програма 
„Готови за успех“, Фонда за лечение и рехабилитация на деца и Фонда за подкрепа на жени, 
пострадали от домашно насилие. 4 кампании бяха за ремонт или оборудване на медицински 
заведения, създадени от отделни инициатори и инициативни групи като #Задоброто и 
Маргарита Евтимова. 

През 2019-та най-голям обем дарения привлече кампанията “Ремонт на чревни инфекции в 
Инфекциозна клиника към УМБАЛ "Свети Георги", Пловдив – 39 980 лв., при целева сума 35 000 
лв., проведена от Инициативна група #ЗаДоброто. С близо 30% надхвърля целта си камапнията 
на Румен Игнатов в полза на Фондация „Дечица“. 

През 2019 г. Платформата разви нова функционалност – раздел „За компании“, които редовно 
подкрепят различни каузи и дават възможност и на служителите си да го правят. От тази 
възможност се възползваха 3 компании. Базари, празнични събития, тиймбилдинг 
благотворителност - сега всичко това може да ползва улеснението на онлайн дарителството с 
Платформата.бг. Всяка компания може да създаде своя фирмена страница за даряване на 
служителите си към една или повече каузи. Страницата има фирмено лого, основни ценности и 
направления на дейностите й в полето на социалната отговорност. А апелите за подкрепа 
стигат лесно до потенциалните дарители, както вътре в компанията, така и извън нея - до 
партньори, клиенти. 

Пример за успешна фирмена кампания e We are one - PPD! New medical monitors for ''Sheynovo'', 
която набра 11 130 лв. за закупуването на 2 пациентски монитора за II САГБАЛ „Шейново“  

 

Дарителство без граници 
Европа 

BCause е българският партньор на Transnational Giving 
Europe (TGE) - мрежа от 22 европейски държави, 
улесняваща дарителството през граници. Даряващите 
от тези страни имат възможността да ползват данъчните 
облекчения за дарения в държавата, в която плащат 
данъци. Те могат да насочват дарението си към 

нестопанска организация, университет, училище, здравно заведение и други легитимни 
получатели на дарения страните-членки на мрежата. 

Получателите на дарението трябва да бъдат проверени от фондацията-партньор в съответната 
държава и одобрени от партньорите в останалите държави. 

През 2019 година към списъка на одобрените български организации се присъедини 
Американският университет в България. 

През 2019 г. общата стойност на получените дарения за български получатели е 9552 евро.  

Най-много дарения през годината получи Фондация за социална промяна и включване. 
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САЩ  

Българските организации могат да набират дарения в САЩ с помощта на CAF America и BCause 
като открият кампания в Платформата.бг. През 2019 година са получени 3169 лева, на-много за 
кампанията „Лечение за Владимир Стоянов“. 
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ДАРИТЕЛСКИ ФОНДОВЕ 
BCause управлява няколко тематични дарителски фонда. Средствата за тях се осигуряват от 
индивидуални и корпоративни дарения. 

Целево се разпределят средствата от фондовете за стипендии и лечение на деца, а останалите - 
на конкурсен принцип за нестопански организации, училища, детски градини, читалища. 

Финанси  

Текстово описание Начално 
салдо (лева) 

Приходи 
(лева) 

Разходи 
(лева) 

Текущо салдо 
(лева) 

Фонд рехабилитация на ДЦП и 
лечение на деца      32 027,10            24 992,28            29 665,08            27 354,31      

Фонд "Спорт за деца с увреждания" 2 360,23 2 046,65          3 360,00               1 046,88      

Фонд "Ние можем"              693,52            24 383,55            12 502,00            12 575,07      

Фонд за хора с увреждания              495,78                   405,81                   767,00                   134,59      

Фонд "Нашите родители" -       8 240,91            20 173,09               1 026,85            10 905,32      

Фонд "Екологични проекти"          1 506,36                   453,00                     45,30               1 914,06      

Фонд "Благотворителни базари и 
събития“              344,64                     94,00                        9,40                   429,24      

Стипендии „Готови за успех“     113 407,34          208 487,59          177 352,88          144 542,05      

Фонд заподкрепа на жени, 
пострадали от домашно насилие                       -               38 207,96             26 648,09             12 947,71      
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Стипендии „Готови за успех“  

 

Фондация BCause връчи стипендии "Готови за успех" на 93 деца, загубили родители или 
израснали в специализирани институции 

Някои от стипендиантите, които вече са завършили и работят, станаха дарители на програмата. 

За 14-и път Фондация BCause връчи стипендии "Готови за успех" на отлични студенти и ученици 
в 12 клас. Програмата помага на деца, загубили един или двама родители или израснали в 
институции да продължат своето образование. За поредна година най-много стипендианти са 
студентите по медицина - 17. Сред отличените има 2-ма студенти по право, 3-ма бъдещи 
фармацевти, както и филолози, софтуерни инженери, актьори, музиканти. 

„25 компании и над 1000 индивидуални дарители подкрепят „Готови за успех” всяка година. 
Това виждаме с очите и разума си, а със сърцето си виждаме едни усмивки, едни хора, които 

ни вдъхновяват всеки ден. Имаме 
стипендианти, които вече са 
дарители на програмата”, разказва 
Веселина Йорданова от Фондация 
BCause. 

“Искам да съм успешен, защото желая 
да помагам на хора със сходна на 
моята съдба”, казва Теньо Георгиев - 
бивш стипендиант и настоящ 
дарител. 

За поредна година до нас беше 
Мирослава Иванова от Нова Телевизия, посланик на инициативата. Тя пожела на 
стипендаинтите да работят много и да преследват мечтите си! 

За изминалите 14 години Фондация BCause раздаде 1434 стипендии - общата им стойност 
надхвърля 2 100 000 лв. Нашите стипендианти се обучават в престижни университети и 
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специалности в България, те са мотивирани, целенасочени и активни. Чрез тази програма те не 
само имат възможност да продължат образованието си, но и да получат подкрепа за старт в 
кариерата и да се запознаят с водещи работодатели.  

От своето създаване програма "Готови за успех" се осъществява в партньорство с фондация 
“Сирак”.  

Фондация BCause набира средства за "Готови за успех" целогодишно. Инициативата можете да 
подкрепите и с SMS с текст DMS USPEH на номер 17 777 или с онлайн дарение в Платформата.бг 

 

Фонд в подкрепа на жени пострадали от домашно насилие 
През 2019 година BCause учреди фонд в подкрепа на жени жертви на домашно насилие. 

Фондът в подкрепа на жени пострадали от домашно насилие, създаден от фондация BCause, е 
насочен към организациите, които предоставят юридически, прихологически и социални 
консултации и поддържат кризисни центрове за настаняване. Жените и техните деца получават 
сигурност и защита, емоционално възстановяване и социална рехабилитация. За да излязат от 
средата на насилие и да продължат живота си извън нея, им е необходимо окуражаване и вяра 
в самите тях и в техните възможности. 

Няма точна статистика за броя на жертвите на домашно насилие въпреки обобщенията, че 
всяка четвърта жена е била обект. Финансирането чрез държавно-делегирани бюджети не 
покрива голяма част от реалните нужди при работата на организациите. От друга страна, 
донорските програми приемат, че организациите имат бюджети. 

Фондът се захранва с корпоративни и частни дарения. Средствата от него се разпределят чрез 
конкурси сред организациите, които работят в тази сфера. Видовете дейности, които ще бъдат 
подкрепяни са: 

• психологическо и социално консултиране, посредничество при контакти с други 
институции, консултиране с адвокат и водене на дела по Закона за защита от 
домашното насилие, гореща телефонна линия за пострадали, 

• мобилна работа с открити приемни в малките населени места, за да могат жени от най-
отдалечени села да получат достъп до подкрепа в ситуация на насилие, 

• работа с извършители на домашно насилие, за която средства има само през проекти 
пред Министерство на правосъдието, които са с ограничен срок, а програмата е с по-
дълъг период, 

• медицински грижи - немалка част от пострадалите са здравно неосигурени и нямат 
доходи, за да заплатят медицински преглед и медицинско свидетелство, 

• храна, включително бебешка, лекарства, дрехи, обувки, средства за квартири, 
• професионални курсове по маникюр, педикюр, фризьорство, за сервитьорки. 

През 2019 година Фондът за подкрепа на жени, пострадали от домашно насилие събра общо 36 
000 лева. За каузата в Платформата.бг дариха десетки хора, Пейсейф България, ПиПиДи, Банка 
ДСК, служители на Ситибанк България, Омегасофт. Фондът получи и грант от Международния 
женски клуб. 

Разпределение на даренията 

ПУЛС Перник - 8950 лева 
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16 деца цяла година ходят на кино всеки месец, посещават уроци по танци и рисуване и 
участват в творчески терапевтични занимания. Закупени са учебници и помагала в началото на 
учебната година и се заплащат допълнителни уроци за наваксване на пропуснат учебен 
материал. Организацията разполага също с бюджет за цялата година за лекарства, санитарни 
материали за жените и за спешни здравни и психологически консултации за децата. За спортни 
и културни дейности и занимания за децата, настанени в Кризисния център по повод Великден 
и 1 юни. 

Кризисен център Димитровград - 4950 лева 

За обзавеждане на приветлива стая за игра за настанените в кризисния център деца, както и 
стая за учене с 5 бюра и мултимедия. За спортни и културни дейности и занимания за децата, 
настанени в Кризисния център по повод Великден и 1 юни. 

Ная Търговище - 450 лева 

Организацията работи с жени и деца, живеещи в проблемни семейства с насилие и дарението 
им осигури творчески занимания по повод Великден и 1 юни за обхванатите деца. 

Самаряни, Стара Загора - 450 лева 

За спортни и културни дейности и занимания за децата, настанени в Кризисния център по 
повод Великден и 1 юни. 

Разходи за съдебно дело - 2000 лева 

Дарението покри спешна нужда от пътуване на адвокат и водене на съдебни дело в чужда 
страна, за да може да се спаси дете, чието здраве и живот бяха застрашени. 

Център „Отворена врата – 5 000 лева 

За подкрепа на повече от 30 жени и деца, пострадали от домашно насилие в новооткрития 
консултативен център в град Ловеч (в процес на изпълнение). 

Съвета на жените бежанки в България - 5 000 лева 

За осигуряване на подслон на бежанки и децата им, пострадали от домашно насилие в 
България (в процес на изпълнение). 

Фондация „Фонд за превенция на престъпността ИГА“ - 5 000 лева 

За предоставяне на психологическа, социална и правна подкрепа на пострадали от домашно 
насилие в Пазарджик (в процес на изпълнение). 

Последните три проекта бяха финансирани в общия конкурс на Фондация BCause и 
Българския фонд за жените. Конкурсът финансира 9 проекта на обща стойност 43 598 
лева. 
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Фонд "Спорт за деца с увреждания” 

 

През 2019 г. фондът  осигури водна рехабилитация и адаптирано плуване на деца в Габрово. 

Фондация BCause подкрепи каузата на "Сдружение Равен старт 2008. Така повече от 20 деца с 
увреждания от Габрово посещаваха водна рехабилитация и адаптирано плуване през 2019 г. 

Заниманията във вода - адаптирано плуване и водна рехабилитация, са особено предпочитани 
от децата с увреждания и имат безспорен ефект върху развитието им. Ето какво казват 
родителите. 

„Казвам се Р. И., майка на К. В Габрово трета година ползва водна рехабилитация. Не можем 
да опишем с думи радостта в очите му от участието и постижението му. Благодарим от 
цялото си сърце на неговия треньор и рехабилитатор Георги Левичаров, пред чиито очи К. 
израства и става мъж всеки ден. За нас неговата помощ е незаменима. Благодарим на 
всички организатори, които се погрижиха за непрестанните сълзи от радост в очите ни и 
за постоянната широка усмивка на лицата ни! “ 

 

Фонд „Ние можем“ 
 
През 2019 г. фондът "Ние можем" финансира проекти на 3 организации, които подпомагат 
социализиране и трудова реализация на хора в неравностойно положение – фондация ПУЛС – 
Перник, Фондация "Център отворена врата" и „Зироу уейв“ ЕООД. Проектите се изпълняват 
през 2020 г. 
 
Средствата са набрани от членовете на Американската търговска камара в традиционната 
благотворителна вечеря в Деня на благодарността.  
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Фонд “Лечение и рехабилитация за деца” 
През 2019 година към фонда са се обърнали за финансова подкрепа родителите на деца, 
страдащи от детска церебрална парализа, разстройство на психичното развитие, умствена 
изостаналост, детски аутизъм, разстройство на експресивната реч, ретинопатия на 
недоносеното, хиперактивно разстройство, генерализирано разстройство в развитието, 
кръвоизлив в мозъчния ствол.  

Подпомогнато е едно дете със специални 
образователни потребности за 
психологически консултации и едно дете в 
будна кома вследствие на удавяне в басейн 
за терапия в център „Маржения” Полша.  

Клиничната пътека за рехабилитация на деца 
с ДЦП покрива 10 дни процедури (2 седмици 
без събота и неделя). За децата с постоянен 
адрес в София Столична община 
дофинансира още 10 дни процедури, така че 
да няма дълги паузи в терапията. За 
съжаление, децата от провинцията нямат 
такава привилегия, затова се налага 
родителите да отделят сериозни средства, с 
които в обичайния случай не разполагат. 

При децата със заболявания, различни от 
ДЦП, например епилепсия, проблемът е още 
по-сериозен, защото клиничната пътека е за 
1-2 курса рехабилитация годишно, което е 
крайно недостатъчно. 

Спрямо 2018 год. се наблюдава намаляване 
на молбите за финансиране на закупуване на 
помощни средства. Помощ потърсиха 
родителите на 2 деца с детска церебрална 
парализа за закупуване на система за ходене 
и проходилка.   

Подпомогнати са общо 32 деца за терапия в 
следните центрове: Медицински център 
„Деца с проблеми в развитието”, Фондация 
„Воден път”, Център „Логос АБВ”, 
Логопедичен център „Дара”, Център 
„Милеа”, Сдружение „Заедно можем 
повече”, Личностен институт, „Логоленд”, 
Център „Светулките”, „Светулки А-Я”, Карин 
дом, Център за психично здраве, логопед 
Ана Заимова, „Дорис” ООД,МЦ ДНХ.  

 

  

 

„Диагнозата на Марти е ГРР – генерализирано 
разстройство на развитието от аутистичния 
спектър. Проблемът му беше открит, когато 
той беше на 2 годинки (сега е почти на 7) и 
оттогава полагаме непрекъснати усилия за 
подобряване на състоянието му. Тези усилия за 
осигуряване на необходимите терапии са 
свързани със средства, които моето 
четиричленно семейство, разчитащо 
единствено на заплатата ми на държавен 
служител, все по-трудно отделя от общия 
бюджет. 

Факт е, че благодарение на провежданите 
терапии, някои от които с финансови 
средства, отпуснати ни през 2018 год. от Фонд 
„Лечение и рехабилитация на деца” на 
Фондация Bcause, Марти успя да отбележи 
значителен напредък в развитието си. Ето 
защо разчитаме отново на Вашата 
съпричастност.” 

„Обръщам се към вас с гореща молба за помощ! 
Майка съм на Неда, която е на 9 год. Когато 
беше на 4 год. и половина, направи кръвоизлив 
на мозъчния ствол. След три черепно-мозъчни 
операции и 3 месеца в кома, започна нашата 
ежедневна борба за нейното възстановяване. 
Тя е с пареза на левите крайници, състоянието 
й е като след инсулт. На този етап с 
рехабилитации сме постигнали почти 
самостоятелно ходене. За пълното 
възстановяване на нормалната походка ни е 
необходима тази система за ходене – Smart S 
Pharma. Препоръчана ни е от ортопед, невролог 
и лекуващ лекар. Това в момента ще й даде 
повече стабилност, а с времето корекция на 
походката до нормална. Устройството ще се 
ползва и за рехабилитация на лявата ръка. Тя е 
ученичка във втори клас и най-голямото й 
желание е да е „като преди” по нейните думи.” 
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Средствата са набрани от индивидуални дарители по ведомост, служители на компаниите: 

A1, AVIASO BULGARIA EOOD, Mondelez Bulgaria Holding, Telenor Bulgaria EAD, Paysafe, 
Астразенека България ЕООД, АТОС Ай Ти Солушънс Енд Сървисис ЕООД, Бианор Сървисиз 
ЕООД, Бианор Холдинг АД, Българско национално радио, Еймс Хюман Кепитал ООД, Кока Кола 
Хеленик Ботълинг, Омегасофт ООД, СУ „Св.св. Кирил и Методий“ - Козлодуй, Тик42, Фьоникс 
Фарма ЕАД, Щернвалд СДЦ ЕООД, както и от Адвокатско съдружие Спасов и Братанов и Вера 
Михайлова. 
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ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
Социалното предприемачество и младежкото предприемачество постепенно набират все по-
голяма популярност в България. От години Фондация Бикоуз е активна в застъпническите 
кампании и дискусии за бъдещето на сектора, координирайки коалицията Форум “Социални 
предприятия в България” и участвайки като неин представител в постоянната група по 
Социална икономика в Министерството на труда и социалните политики.  

Своите разбирания и подкрепа прилагаме на практика 
чрез Центъра ни за предприемачесто и обучения 
„Ринкър”, който играе важна роля в развитието и 
налагането на този тренд в развитието на българската 
икономика. Броят на активни хора, които искат да 

инвестират в развитието на местната икономика расте. 2019 бе особено интензивна за нас 
година, в която реализирахме 3 мащабни програми, доказвайки, че нашата мисия и работа 
имат голям потенциал.   

В търсене на баланс насочихме усилията си в една национална програма, една за района на 
София, Перник и Трън, една за регионите на Кърджали, Хасково, Благоевград, Силистра. По 
този начин дадохме шанс на различни групи да се възползват максимално от нашата 
експертиза и подкрепа в акселераторските програми и последвалото ги менторство. Работихме 
с над 150 екипа, като разпределихме награден фонд от 105 хиляди лева.  

За трета поредна година сме съорганизартори на Курса по социално предприемачество към 
Софийския университет, като над 35 човека го завършиха успешно. 

Участвахме в над 20 събития, на които консултирахме стартиращи предприемачи.  

Стратира и поредният 3-годишен договор по програма „Еразъм за млади предприемачи”, която 
дава възможност на млади предприемачи, да почерпят практически опит и менторска 
подкрепа от свой опитен колега в друга европейска държава. Реализирахме първите 5 обмена, 
и още толкова са в процес на подготовка на своето участие през 2020.  

Трима от членовете на екипа на фондацията завършиха Курс за обучители по проблемите на 
социалната икономика, организиран от МТСП. 

 

Акселераторски програми 

Академия за местни предприемачи 3.0 
За трета поредна година организирахме акселераторската програма “Академия за местни 
предприемачи”, като част от програма "Забавно лято, грижовна есен 2019". Тя е специално 
създадена за хора с предприемачески идеи от тютюнопроизводителните региони - израз на 
дългосрочната ангажираност на Филип Морис България към хората по местата, където 
компанията работи - Кърджали, Хасково, Благоевград, Силистра. Наградният фонд за третото 
издание беше в размер на 25 000 лева. 
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В началото на есента екип от обучители и експерти в сферата на бизнес стартирането работи на 
място, за да обсъди идеите на младите предприемачи и да ги насълчи да се подготвят за 
участие в програмата. Проведохме 15 срещи, като нашите експерти консултираха директно над 

150 човека. 50  кандидатури бяха 
получени през сайта на Център Ринкър, 
като това е значително повишение 
спрямо предходната година. 
Поканихме на интервю 35 екипа,от 
които избрахме 14 екипа са участие в 
Акселератора, който се проведе в 
София. С помощта на експертите на 
Ринкър участниците направиха бизнес 
плановете си и се подготвиха, за да се 
изправят пред журито в началото на 
2020 година. 

 
Четири проекта спечелиха стартово финансиране, за да осъществят своите идеи. 
 

Голямата награда от 10 000 лева и 
едногодишна менторска помощ 
спечели таханджийница "Атанас и 
фамилия". Това е семеен бизнес, в 
град Харманли, който възражда 
многовековната традиция в 
производството на тахан. София 
Нейчева и Павел Тръндев, брат и 
сестра, приготвят всички видове тахан 
от сурови ядки, за да се запазят техните 
полезни вещества, а по стара 
технология чрез "двойно смилане" 

между воденични камъни, баща им Атанас създава фината кремообразната текстура на 
вкусния тахан.  

Илияна Петрова и Никифор 
Никифоров спечелиха награда от 5 000 
лева. Техният стартиращ бизнес 
„Старсийдс“, Благоевград, е за 
производство на козметика за лице и 
тяло от натурални масла, които в 
грижата за кожата. Заедно с това, те 
искат да разпространяват идеята за по-
природосъобразен и устойчив начин на 
живот и да подтикват потребителите 
към съзнателна употреба на 
екологични продукти и опазване на 
околната среда. За да успеят, те се 
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нуждят от помещение, което да превърнат в тяхната лаборатория, както и от средства за 
регистрация на разработените козметични продукти. 

 
"Цветята на Камен" е млад проект за 
производство и продажба на цветя, 
базиран в хасковското село Орешник. 
Чрез него авторът му Камен 
Бакърджиев доказва на себе си, а и на 
връстниците си, че животът в 
запустяващото българско село е 
възможен и хубав за млади и 
амбициозни хора, ценящи корените си 
и връзката със земята. Стартирал преди 
три години като проучване на пазара и 
тестови продажби в интернет, проектът 
е готов да премине в следваща фаза и 

ще го направи с финансовата подкрепа в размер на 5 000 лева. 
 

Симона Тодорова е създател на 
сладкарница "Sprinkles", която се 
намира в град Разлог. Тя печели своите 
клиенти и много почитатели с вкуса на 
торти и сладкиши си, които са 
направени от истински продукти, а в 
сладкарницата ви очаква уютна 
обстановка и топло отношение. Симона 
ще разшири производството си, за да 
може качеството, което предлага, да 
достигне до повече хора. Тя също 
получи финансиране в размер на 5 000 
лева.  

 
Бюджет на предприемаческия компонент от програмата: 47 278 щ.д. 
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Rinker Youth Challenge 

 

През 2019 продължихме работата по акселераторската програма, която се реализира с 
финансовата подкрепа на Citi Foundation. Rinker Youth Challenge цели да подкрепи развитието 
на предприемаческия светоглед и лидерски умения сред младите хора – стартиращи 
предприемачи. 
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След провеждането на  5 
информационни събития в София, 
Велико Търново, Варна, Бургас, 
Пловдив, Габрово и Горна Оряховица, 
където екипът на Център “Ринкър” се 
срещна с над 500 млади хора, които 
искат да стартират собствен бизнес, се 
проведе и процесът по подбор и 
селекция на най-обещаващите проекти, 
които да преминат към следващата 
фаза на програмата. 

60 екипа (120) участника бяха поканени 
да се включат в Mixer-a - пре-акселераторската програма, която в рамките на 4 дена срещна 
участниците с над 20 експерти, които им помогнаха в процеса на разработване и валидиране 
на идеите. Последният ден от Mixer-a протече под формата на демо ден, където участниците 
представиха своите идеи и напредъка пред експертите. Двадесетте най-обещаващи екипа 
продължиха към акселератора. 

Аксеелраторът се проведе на Боровец, 
където в рамките на нови 5 дена 
екипите продължиха своята работа, в 
някои от дните и до 23:00 вечерта. Тук 
вдигнахме нивото и работихме по 
бизнес планирането, финансите и 
презентационните умения на 
участниците. Отново имаше среща с 
ментори и експерти, като по време на 
„speed dating“ участниците се запознаха 

с петима инвеститори и споделиха своите идеи. Всички получиха обратна връзка, а повечето 
екипи получиха безценни контакти и подкрепа, която след това им помогна да реализират 
идеите си. 

След предаването на бизнес плановете си 19 екипа бяха допуснати до големия финал, където 
представиха проектите си пред експертното жури. Напрежението беше голямо, въпросите 
сложно, но всички се справиха страхотно, като максимално затрудниха журито в избора на 
победители. Наградният фонд беше разпределен между 5 екипа:  
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20 000 лева - Business Advisor е компания, която помага на 
бизнеса да се справи с бюрокрацията, като използва модерни 
технологии за автоматизация. Посредством тяхната платформа 
можем да получим различни административни процедури като 
вписвания в регистри, получаване на разрешения или лицензи, 
счетоводно обслужване, изработка на сайтове, подготвяне на 

общи условия и документация за защита на личните данни. 

20 000 лева - Zero Wave иска да помогне на всички заведения, 
кетъринг фирми и хора, които използват пластмасови чинийки 
и прибори, да се отърват от тях. Компанията предлага 
биоразградими и ядливи чинии и прибори, като ги 
произвеждат от остатъчния малц от производството на бира. 
Така решават два проблема – на пивоварните и на заведенията 
и фирмите за бързо хранене. 

 

20 000 лева - PIXI Photobooks е компания за дигитални фото 
албуми. В платформата избираме снимки от телефона си, а тя 
ги подрежда ги в стилен албум, който получаваме вкъщи. 

 

 

10 000 лева - Binge OFF е компания, която помага на 
страдащите от хранителното разстройство Binge Eating Disorder. 
Платформата предлага месечни персонални програми и видео 
обучения, основани на система от научнодоказани, устойчиви 
и измерими методи от поведенческата психология, гъвкава 
диета и тренировъчен режим. Създателката й Жасмина 
Гевезиева, която лично е преживяла и заболяването, и 
лечението, днес е Републикански шампион по силов трибой в 
категория до 52 кг. 

10 000 лева - Тинузавър предлага инструменти и пособия за 
провеждане на мултидисциплинарни обучения комбиниращи 
физика, математика и информатика в учебна програма със 
силна практическа насоченост и елементи на 
предприемачество. Платформата развива СТЕМ умения в 
подрастващите и дава възможност на учители и ученици сами 
да направят и да програмират първите си умни устройства, 
които могат да изпълняват редица команди и задачки. 

 

Бюджет на програмата: 200 000 щ.д. 
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Обучения и обмени за предпиремачи 

SEEDplus - възможност за стартиращи млади предприемачи 
От 1 феврури 2019 стартирахме нов три годишен проект SEEDplus2 – (2019/2022), финансиран 

от програма "Еразъм за млади 
предприемачи" на Европейската комисия.1 

Проектът подкрепя обмените между нови и 
опитни предприемачи в рамките на ЕС, като 
продължава и пилотната инициятива за 
разширяване рамките на програма извън 
Европа – в САЩ (само за щатите Ню Йорк и 
Пенсилвания), Израел и Сингапур. 

Български стартиращи предприемачи могат да получат възможност да работят и обменят 
знания и идеи за развитие на бизнеса с опитен предприемач от друга държава в Европа. 
Установени български организации пък могат да кандидатстват, за да станат домакини на 
чужди млади предприемачи в нашата страна. 

През 2019 изпратихме четирима български млади предприемачи в Италия и Германия. 
Предстои реализацията на нови петима в Испания, САЩ, Полша и Холандия. Двама домакини 
от България посрещнаха млади предприемачи от Италия и Румъния, а третият млад 
предприемач очакваме от Холандия.  

  

Знания и умения за успешен бизнес 
От юли 2018 г. до ноември 2019 г. фондация BCause работи по амбициозния проект „Знания и 
умения за успешен бизнес”, финансиран по процедура „Подкрепа за предприемачество” в 

рамките на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014.  

Оновната ни цел беше да насърчим 
предприемачеството, помагайки на 
хора с предприемачески идеи да 
оформят своите идеи в работещи 
бизнес модели, а по-късно – и в 
планове. Голяма част от участниците са 
безработни или завършващи 
университет, или хора, напуснали 
работа, за да потърсят ново поприще в 
осъществяване на самостоятелен 
проект. 

 
1Фондация BCause е българскиятпартньор в консорциумотдеветорганизации: Euclid Network (Холандия), Ruprecht-Karls-Universitaet 
Heidelberg (Германия), Group SOS (Франция), ESLIDER Portugal Associacao (Португалия), Academy of entrepreneurship Astikietaira 
(Гърция), BCause Foundation (България), University of Tessaly (Гърция), Camaraoficial de comercioindustria y navegacion de Cantabria 
(Испания). 
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Създадохме специално помагало за самостоятелна работа по идеите, като практическите 
примери дават ясна представа на кандидат-предприемачите за интензивната и нелека работа, 
която им предстои. 

След разяснителната кампания и общо 14 информационни срещи в София, Самоков и Перник, в 
рамките на 10 месеца проведохме обучения с 90 човека, като над 75 от тях се възползваха и 
от последващата менторска подкрепа (по счетоводство, търговско право, дигитален маркетинг 
и бизнес планиране, мениджмънт, човешки капитал и др) на нашите експерти и 30 от тях имат 
дейтални бизнес планове и  работиха интензивно за стартирането на свой успешен бизнес.  

Производство на хранителни добавки, търговия със сувенири, здравословен фаст-фуд и 
режими на хранене, консултантски бизнеси, идеи за иновативно образование по най-различни 
теми, видео и реклама, са сред разнообразните интереси на участващите. С някои работим по 
следващи програми, а на други станахме клиенти.  

Бюджет на програмата: 156 120,80 лв., от които европейско финансиране по линия на ЕСФ в 
размер на 132 702,68 лв и национално финансиране в размер на 23 418,12 лв. Процедура 
„Подкрепа за предприемачество”, номер BG05M9OP001-1.023-0022 

 

Курс по социално предприемачество в Стопанския факултет към СУ 
През март 2019 започна третото издание на курса по социално предприемачество в Стопанския 
факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Инициатор на курса са 
 „Обединени Идеи за България“, а Център за предприемачество и обучения 
"Ринкър" към Фондация BCause е съорганизатор, като Явор Гочев е един от основните лектори. 

Курсът е предназначен за бакалаври и 
магистри и носи кредити за студентите 
от Стопанския факултет на СУ. Включва 
15 лекции, които представят водещи 
световни практики и обсъждат, както 
международни, така и български казуси 
и социални предприятия. Курсът е един 
от най-посещаваните в Стопанския 
факултет, като през 2019 година 
завършиха 35 студенти. 

 

През 2019 се срещнахме с хора от различни възрасти в цялата страна, като основното между тях 
е, че са активни, мотивирани да работят за себе си, но и да променят средата и обществото, 
градовете и селата, в които са избрали да живеят. Удовлетворението за нашия екип е, че ги 
насърчихме в нужния момент да продължат да се борят и развиват, помогнахме им да 
повярват в себе си, да се преборят с трудностите, да структурират идеите си и да ги видят 
осъществени. За нас работата с екипите, преминали през програмите ни, никога не приключва с 
обученията и менторската програма. Продължаваме да си общуваме, да споделяме полезни 
котакти и информация за нови възможности, програми и финансиране, търсим ги като 
приятели, ставаме техни първи клиенти. 
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Особено вдъхновяващо е, че можем да се похвалим с мрежа на завършилите, които поддържат 
активно контактите си. Интензивната работа създаде много приятелства и колегиални връзки. 
Общността на „Ринкър“ от успяващи и стремящи се към развитие хора се разширява, което ни 
кара да сме още по-мотивирани в изпълнението на нашата мисия. 

 

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО 
През 2019 BCause подкрепи позиции на сектора по важни теми, които влияят на средата, 
доверието и правните инструменти, с които гражданските организации изпълняват мисията си. 
Включихме се и подкрепяме влизането в сила на Закона за социалните услуги, за да имат 
децата и възрастните, хората с увреждания и други уизвими групи достъп до съвременни 
услуги и професионална подкрепа. 

Обявяваме се против опити на държавни инститиции и политически партии да рушат 
доверието в сектора и да градят политически дивиденти връху изопачаването на ролята на НПО 
в обществото и дъъжавата. През 2019 такива бяха отлагането на ЗСУ, предложението за 
прекратяване на дейността на Българския хелзинкски комитет. През 2020 последва атака срещу 
новоизбрания Съвет за гражданското общество и предложения за промяна в ЗЮЛНЦ, които 
увеличават драстично административния товар и съдържат опит за стигматизиране на 
организациите, получаващи  финансиране от чужбина. 
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ОБЩНОСТИ 
 

Фонд „Хелън Л. Ринкър Ашли” 
Дарителският Фонд „Хелън Л. Ринкър Ашли” финансира проекти в село Водица и региона от 
2011 година. През 2014 година със средства на Фонда бе създаден Център за обучение и 
предприемачество „Ринкър“. 

През 2019 година организирахме ново обучение по английски за деца и възрастни и 
изплатихме остатъка от финансираните 2 награди в Rinker Challenge #4. 

Бюджет на проекта 19 година: 15 461 лева 
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РАЗВИТИЕ НА ДАРИТЕЛСКАТА СРЕДА 
Работим за насърчаваща среда за ефективно дарителство и социални инвестиции и 
устойчиво развитие на гражданските организации. Полагаме усилия и имаме отличим 
принос за подобрението на законовата и данъчната среда за дарителство, за 
формирането на национални политики и практики по отношение на НПО, здравеопазване, 
социално подпомагане и социално предприемачество. Създаваме специални проекти, които 
информират, анализират, вдъхновяват и празнуват дарителството и 
благотворителността. Фондация BCause се радва на отлична репутация сред българските 
нестопански организации, бизнес, индивидуални дарители и държавни институции. 

 

#GivingTuesday или #ЩедриятВторник 
http://givingtuesday.bcause.bg 

 

България отбеляза празника на 3 декември с дарителска кампания и форум под мотото „Лично 
за дарителството в училище“. За трета поредна година Фондация BCause - като официален 
партньор за България на световното движение, организира национална информационна и 
дарителска кампания по случай празника на щедростта и дарителството - #ЩедриятВторник. В 
продължение на 4 седмици 30 училища от цялата страна набираха дарения за своите училищни 
проекти - от инструменти за духовия оркестър през сензорна стая до спортно игрище. Две 
дарителски платформи участваха в инициативата - DMS - България (Единен дарителски номер) 
и Платформата.бг. Училищните кампании набраха общо 33 911,8 лева от 1504 дарители в 
дарителските платформи. Допълнително на свои събития училищата привлякоха дарения в 
размер на 43 459 лева.  

Партньори в разпространяването на информация за #ЩедриятВторник тази година станаха 
Български дарителски форум, Национална мрежа за децата, Заедно в час, Международната 
награда на херцога на Единбург, както и бизнес асоциациите Български форум на бизнес 
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лидерите, Американска търговска камара, Българска мрежа на Глобалния договор на ООН, 
Британско-българска бизнес асоциация. 

Фондация BCause покани големи компании да изберат училищни проекти, които да 'осиновят' 
и да станат спонсори на Форум #ЩедриятВторник. Компанните, които направиха дарения и 

подкрепиха инициативата, бяха: А1, 
Овергаз, ОББ, Kinstellar, Era, Дънди 
прешъс металс - Челопеч и Дънди 
прешъс металс – Крумовград, HP 
Enterprise, Аурибис. Генерален спонсор 
на Форума беше Tick42. Събитието 
беше излъчвано едновременно във 
facebook и Youtube от Саундвижън. 

Форум "Щедрият Вторник 2019" се 
проведе на 26 ноември в София, под 
мотото „Лично за дарителството в 
училище“. На сцената на Клуб 1 в НДК 

говориха -  Деница Сачева, зам. министър на МОН, Мигел Ернандес, търговски аташе в 
Посолството на САЩ в България, Любов Костова - директор на Британски съвет в България, 
Линда Ауанис - основател и председател на Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“, 
Сениха Бейхан - директор на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ в село Правда, обл. Силистра, 
Любомир Аламанов, Александър Христов и Даниел Киряков – основатели на Център за анализи 
и кризисни комуникации, Красимира Кирчева - учител в СУ „ Димитър Благоев" – гр. Свищов, 
Тихомира Нанева – учител от „Заедно в час“, Златина Стайкова e учител и съосновател на 
сдружение "Образование и здраве". Форумът завърши с двучасов рок концерт на две 
ученически групи - 58 Degrees от Софийската математическа гимназия и The Clinkyous Company 
от Немската езикова гимназия. 

 
Дарителството в България, доклад 
2019 

 
Младите хора в България са значително по-склонни да даряват 
пари и да работят като доброволци за каузи, от които се 
интересуват, в сравнение с по-възрастните поколения. Това 
сочи докладът „Дарителството в България 2019“, който има за 
цел да осигури по-добро разбиране за това как, защо и за 
какво даряват хората в България. 

Най-младите хора, тези на възраст между 18 и 24 години, е по-
вероятно да са дарили през последните 12 месеца от по-
възрастните от тях (72% спрямо 51%). Също така, хората на 
възраст между 18 и 34 години са по-склонни да бъдат 
доброволци от всички останали - 45% срещу 34%. 



Годишен отчет на фондация BCause за 2019 година 
 
 

39 
 

Анализът показа следните ключови данни за индивидуалното дарителство в България: 

• Половината от хората (51%) са дарили пари през последните 12 месеца – в полза на 
благотворителни организации, религиозни организации/църквата или директно са 
подкрепили някого.  

• Подкрепата за деца е най-популярната кауза за българите - над 53% от даряващите са 
избрали тази кауза. 

• Типичното дарение за последните 12 месеца е на стойност 100 лв. 
• Даряването на пари директно, в брой е най-популярният метод за даряване (57%), 

следвано от дарителски кутии в магазини/супермаркети (52%) и изпращане на 
дарителски SMS-и (46%). 

• Най-често срещаното обяснение за причината за дарителския акт е убеждението, че 
всички ние трябва да подкрепим решаването на основните социални проблеми. Това 
споделят всеки двама от петима анкетирани (45% ). 

• Около една трета (34%) споделят, че са участвали с доброволен труд през последната 
година, като отново първото място заема каузата “подкрепа на деца” (46%). 

Мнозинството от българите чувстват, че благотворителните организации оказват позитивно 
влияние върху държавата като цяло, на международно ниво, както и в тяхната общност и 
населено място. 

За сравнение Световният дарителски индекс на КАФ 2018 показва по-ниски нива на дарителска 
активност за България: Помощ на непознат – 42%, Даряване на пари – 18%, Доброволчество – 
5%. Разликата идва от това, че Световният дарителски индекс се основава на поведението на 
хората само през един месец на годината, обикновено летен. 

Затова можем да твърдим, че като правило хората в България даряват и работят като 
доброволци, но не през цялата година, а кампанийно. Редовното дарителство е по-слабо 
разпространено сред нашите сънародници. 

Все пак, резултатите от новото проучване „Дарителството в България“ ни дават надежда, че у 
нас живеят активни и ангажирани млади хора и е въпрос на време това поведение да се 
превърне в масова култура. 

 

Световен дарителски индекс 2019 
Десетгодишно проучване в световен мащаб, в което са изследвани 1,3 милиона души, 
разкрива, че въпреки нарастващата дарителска култура в десетки страни, отскоро се наблюдава 
тенденция на намаляване на дарителството в някои от най-богатите места на планетата. 

Докладът „10 години Световен дарителски индекс“ на британската организация КАФ (CAF) 
представя обобщени данни от проучвания на дарителството и доброволчеството в 128 
държави за периода от 2009 до 2018 година, като очертава по-дългосрочните тенденции. В 
България резултатите оповестява и анализира Фондация BCause: помощ за 
благотворителността. 

Докладът идентифицира 10-те най-щедри държави на десетилетието, както и 10-те в дъното на 
класацията. 

Топ 10 (средно за последните 10 години): 1. САЩ (58%), 2. Мианмар (58%), 3.Нова Зеландия 
(57%), 4. Австралия (56%), 5. Ирландия (56%), 6. Канада (55%), 7. Великобритания (54%), 8. 
Холандия (53%), 9. Шри Ланка (51%), 10.Индонезия (50%). 
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Седем от 10-те най-щедри държави са сред най-богатите в света, но в списъка на топ 10 са 
включени и по-малко заможните нации като Мианмар, Шри Ланка и Индонезия. Нова Зеландия 
(3-то място) е единствената страна, която се появява в топ 10 и по трите въпроса на 
проучването, а именно: помощ на непознат, доброволен труд и даряване на пари за добра 
кауза. 

България е на 120-о място в света, в последната десетка, и е на последно място сред страните 
от Източна Европа. 

Относително високо е делът на хората в България, които помагат на непознат – 36%, а 
даряващите пари са средно за десетелието 16%. Доброволчеството е 5% и изглежда в застой 
през последните 10 години. 

 

Страната ни е най-бедната в Европа и се бори с трайните ниски заплати и намаляващото 
население, ниската раждаемост и икономическа миграция. 

И ако нарочният доклад „Дарителството в България“ свидетелства за развитие на дарителската 
култура, ново, младо поколение с по-голяма активност и други положиелни тенденции, 
моментната снимка показва толкова бавни промени, че изглеждат непроменени.  

„Извън емоциите, които ниското класиране ни носи, то показва нещо, което знаем и 
чувстваме върху себе си всеки ден – и като дарители, и като нуждаещи се – в България като 
масово явление благотворителността върви след събитията, вместо да изгражда 
прозрачна среда на солидарност и подкрепа. Категорично не ни липсват ценности, а 
нагласа, че с редовното дарителство предотвратяваме кризи и участваме в повишаване на 
достъпността и отчетността на социалната дейност. Фондация BCause работи с 
визията за дарителството като част от ежедневието и вървим към нея заедно с хиляди 
редовни дарители и десетки почтени и работещи организации." – Елица Баракова 
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ХОРАТА НА BCAUSE 
 

ЕКИП 

Елица Баракова 
Изпълнителен директор 

Пенка Цветкова 
Директор "Бизнес развитие и 
международни отношения" 

Людмила Атанасовa 
Директор "Програми за НПО" 

Веселина Йорданова 
Експерт ''Дарителски програми и 
фондонабиране'' 

Ива Петрова 
Експерт ''Дарителски програми и 
фондонабиране'' 

Явор Гочев 
Програмен директор  
Център за предприемачество и обучения 
"Ринкър"  

Десислава Хурмузова 
Фонд „Лечение и рехабилитация на деца“  
и DMS кампании за болни лица 

Мая Косева 
Програмен координатор 

Диана Стойкова 
Координатор „Програми за НПО“ 

Ангел Велков/Дочка Велкова 
Компютърна поддръжка и бази данни 

Яна Рупева 
Доброволец "Дарителски програми" 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  
 
Председател 

Георги Николов 
 

Членове 

Боряна Кадмонова 
Изпълнителен директор, Фондация 
"Еврика" 

Захари Хемпсън 
Управляващ съдружник на Технолоджи 
Трансфер Асошиейтс 

Иво Евгениев 
Директор, Хан Аспарух АД 

Михаил Бояджиев 
Адвокат-съдружник, "Доковска, Атанасов 
и съдружници" 

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

Саша Безуханова 
Oсновател на гражданската платформа 
за дебат и общо действие - MoveBG 
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Михаил Тачев 
Фондация “Св.св. Кирил и Методий” 
 
Михаил Бояджиев 
Съюз на българските фондации и 
сдружения 

Mайкъл Брофи 


