Проект!
ФОНДАЦИЯ “ПОМОЩ ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА В БЪЛГАРИЯ”
Годишен доклад на Управителния съвет за 1997 година
Състав на Управителния съвет: Майкъл Брофи (председател), Андрей Делчев, Андрей Пръмов, Валентин Митев, Васил Велев,
Димитър Луджев, Иван Станчов, Милети Младенов, Михаил Тачев,.
Контролен съвет: Атанас Гочев, Ина Лулчева, Лидия Милева.

Резюме
Фондация “Помощ за благотворителността в България” (ФПББ) бе учредена през ноември
1995 год. от най-големите български фондации - “Еврика”, “Отворено общество”, “Св. св.
Кирил и Методий” и СБФС. За първи път в България различни концепции и подходи към
нестопанския сектор бяха обединени в една инициатива, а съществуващият плурализъм
намери отражение в състава на УС. Нашата мисия е проста: подпомагане увеличаването и
защитата на паричните средства, управлявани от неправителствени и нестопански
организации, работещи за добруването на българското общество. За да се избегнат
усложненията и политизирането, ние ги наричаме благотворителни.
Модел и ментор на ФПББ бе фондация “Чаритиз Ейд” от Великобритания (CAF). Освен
неоценимата техническа и морална подкрепа, CAF - Великобритания осъществява контрол
и ръководство чрез свой представител в УС.
Под председателството на г-н Васил Велев, през първата половина от първата година от
съществуването на ФПББ, основно място в дейността бе отделено на организационни
въпроси, съставяне на работен екип и неговото обучение, а също така и на важната и
продължаваща работа по набиране на средства за съществуване на фондацията. Втората
половина от годината бе посветена на провеждането на семинари за благотворителни
организации в цяла България на теми финансиране и набиране на средства. Тази дейност ни
предостави безценната възможност да обсъждаме лично с представители на повече от 150
организации техните гледни точки и потребности.
Първоначално 1997 год. бе предвидена като година, в която ФПББ да разработи колективна
депозитна схема за подпомагане на ресурсите на благотворителните организации. Ставаше
все по-трудно, а накрая и съвсем невъзможно, да се пренебрегва социалната и икономическа
криза, която започна сериозно да се задълбочава през лятото на 1996 год. Наложи се да
приспособим нашите идеи, планове и приоритети към тези много трудни условия. Не
трябваше ли да отложим работата по депозитната схема и да се съсредоточим върху преки
благотворителни дейности и върху това, което бихме могли да направим за облекчаване на
неотложните нужди на нашите сънародници?
Под председателството на г-н Майкъл Брофи, който е и изпълнителен директор на CAF Великобритания, 1997 год. се превърна в година, през която всички дейности и проекти
бяха преработени и преосмислени по такъв начин, че всеки един от тях да има пряк
хуманитарен или социален принос. Това бе година на важни постижения. В добавка към
433,000$ набрани от фондация “Чаритиз Ейд” във Великобритания за облекчаване на
кризата в България, ние осигурихме 135,000$ от български източници. Тези и други
парични средства, общо над 618 000$ бяха насочени към над 60 български благотворителни
организации, работещи срещу последиците от кризата в България. Ние помогнахме за
набирането на индивидуални дарения в помощ на българите, живеещи при много тежки
условия в Албания. Други проекти бяха осъществявани успоредно - със семинари из цяла
България, с цел насърчаване да бизнеса и общините да осигурят подкрепа, даваща
конкретни резултати. Заедно с това започна програма за преценка на нуждите на НСО,
работещи на регионално ниво. Програмата бе осъществена главно чрез срещи по места.
Проведени бяха и спомагателни програми за набиране на данни, проучване и информация.

1

Това бе една напрегната и трудна година. Проектите не бяха леки и всеки от тях имаше
своите проблеми.
Поглеждаме назад към изминалата година с известна гордост и вяра, които идват от
съзнанието за нашите възможности и за силата, която добихме от опита, натрупан през една
от най-трудните за България години. Нищо не би било осъществимо без финансовата
подкрепа на нашите спонсори, часовете доброволен труд на толкова съмишленици и
помощта на нашите стари и нови приятели. Създаването на доверие в нас от страна на
фирми, частни лица и други дарители, които започнаха да правят дарения чрез ФПББ през
1997 год. доказа възраждането на филантропията на различни нива в България и смисъла на
мисията ни за нейното насърчаване.
Финансови резултати за 1997 г. в щат. дол.
Приходи
Блaготворителни линии
Антикризисен фонд
Набрани в България
Васил Левски
Детски домове
Голо Бърдо
Чарити ноу хау
Общо

Изплатени
Разходени

Баланс

433 000
209 361
223 639
128 897
119 097
9 800
630
470
160
5 500
1 900
3 600
15 000
1 500 13 500
35 288
35 288
0
618 315 367 616 250 699

Финансирани проекти
на ФПББ за 1997г
26 320
Бюджет на ФПББ за 1997г.
32 669
Налични средства към 31.12.96г. 10 720

22 570
23 324
-

3 750
9 345
10 720

НОВ ПЛАН
На 13 март 1997 УС прие актуализирания план, обединяващ всички програми, проекти и
инициативи, с който ФПББ отговори на кризата в България. В подкрепа на плана CAF
отправи Антикризисен апел към гражданите на Великобритания, които подкрепят
благотворителни каузи чрез CAF, за парични средства в помощ на България. Нашият план
се състои от четири основни направления - Антикризисен апел, Набиране на средства за
благотворителните организации, Защита на благотворителните средства, Информация и
лобиране.
АНТИКРИЗИСНИЯТ АПЕЛ
Финансови резултати
ФПББ сключи договор с CAF да работи от нейно име за разпределяне на средствата,
набрани във Великобритания. Първоначалните ни очаквания през март бяха, че апелът ще
набере около 160,000$, но първият транш от 80,000$ бе последван през април от втори 80,000$, а през юли пристигнаха нови 270,000$. През 1997 год. бяха набрани още 135,000$
от източници в България, за да се удвоят някои от даренията, които направихме от името на
CAF, като ние посредничехме и при тези плащания.
Разпределение на средствата
Съвместно с CAF бе решено набраните от тях средства да бъдат разпределени в три
програми:
• Животоспасяващи ваучери: програмата се изпълнява в партньорство с български
благотворителни организации и здравни институции;
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• Удвояване на дарения: насърчаване на български дарители като дарените от тях средства
се удвояват от набраните във Великобритания;
• Малки проекти: финансиране на малки проекти чрез благотворителни организации за
нуждаещи се, останали извън обсега на големите организации.
Крайното разпределение е както следва:
Всички програми са описани подробно по-нататък в доклада

Ангажименти и договори
При разпределението на средствата бяха сключени редица договори и поети определени
задължения. От набраните общо 433,000$ за 365,466 са подписани договори, а 50,534$ са
оставени като резерв.
ПРОГРАМИ НА АНТИКРИЗИСНИЯ АПЕЛ
От общо 365,466$, за които са подписани договори 201,863$ са изразходвани по програмите
както следва:
1. Животоспасяващи ваучери
Разпределени средства
260, 000$

Изплатени през 1997 год.
88, 464$

Остатък
171, 536$

Схемата бе разработена за подпомагане на най-слабите в социално отношение граждани да
получат спешна медицинска помощ, от която се нуждаят. Схемата съблюдава два основни
принципа. Първо, схемата предвижда да бъдат подпомогнати отделните граждани, а не
здравни заведения. Второ - схемата предвижда участие и контрол от страна на български
благотворителни организации, работещи със здравните заведения.
Бяха проведени предварителни срещи с повече от 25 здравни заведения в София и страната,
а също така и с благотворителни организации, които биха работили с тях. От 25-те здравни
заведения с 12 бяха подписани тристранни договори. Договорите уреждат задълженията и
отговорностите на трите страни както следва: болничното заведение преценява
необходимостта от лечение (медицински критерий), нестопанската организация преценява
необходимостта да се финансира лечението на пациента (социален критерий), а ФПББ
финансира лечението съгласно предварително договорена тарифа.
Тристранни договори бяха подписани с:
Здравни заведения
Национален онкологичен център
Детска кардиологична клиника
Пета градска болница - София
ДОЗ - Враца
ОРБ - Ихтиман
ОРБ - Видин
ОРБ - Нова Загора
Трета градска болница - София
ОРБ - Ловеч
ОРБ - Сливен
ОРБ - Смолян
ОРБ - Благоевград

Благотворителна организация-партньор
Фондация “Борба с рака”
Фондация “Детско сърце”
Български Хелзинкски комитет
Клуб “Отворено общество” - Враца
Български демократичен здравен синдикат
Фондация “Живот без задух”
Клуб “Приятели на фондация “Св. св. Кирил и Методий”
Български Хелзинкски комитет
Български самарянски съюз
Фондация МИРР - Сливен
Агенция за регионално развитие - Смолян
Български самарянски съюз

Подобен договор бе подписан с Християнския детски фонд на Великобритания за сумата от
20,000$.
До края на 1997 год. 952 пациенти от София и страната бяха лекувани по Програма
“Животоспасяващи ваучери”.
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През 1997 год. беше разработен вариант на тази схема, който предвижда подпомагане на
нуждаещи се от лечение без здравно заведение и ще бъде приложен през 1998 год. от
сдружение “Алма”.
УДВОЯВАНЕ НА ДАРЕНИЯ
Целта на програмата бе да се разпределят средствата, набрани във Великобритания за
хуманитарна помощ като се активират свежи пари от нови (български и чужди) дарители.
Това бе постигнато с обещанието, че в определен срок дарените за благотворителни цели
средства ще бъдат удвоявани от ФПББ с парите, предоставени от CAF. Дарителите бяха
насърчавани да подпомагат и схемата на Животоспасяващи ваучери.
Като резултат през ФПББ преминаха още 109,573$, набрани от 22 частни и корпоративния
дарители, които бяха разпределени заедно с парите от Великобритания. От тях 16,144$ бяха
предназначени за подкрепа на вече работещите тристранни споразумения по ваучерните
схеми на ФПББ, а 93,429$ - за подкрепа на други каузи. Отделно, Община Нова Загора също
се включи в подкрепата на схемата Животоспасяващи ваучери с дарение от 5,500$.
Разпределени средства

Изплатени
каузи

124,000$

93,429$

-

други

Изплатени - проекти
на ФПББ

Остатък

16,144$

14,427$

Организации и институции, получили дарения по тази програма:
Фондация “Искър” - Мездра
Фондация “Искър” - Мездра
Асоциация “Малигнени лимфоми” -Варна
Фондация “Детско сърце -Мартин Елиот”
Детска Кардиологична клиника
Асоциация “Малигнени лимфоми” - Варна
Детска специализирана болница - с. Бузовград

Зелено детско училище
Зелено детско училище
Помощ за хематологично болни
за лечение на деца от социално слаби
семейства
за лечение на деца от социално слаби
семейства
помощ в борбата със застрашаващите
тромбо-емболични рискови фактори
за лечение

350 000 лв.
150 000 лв.
3 591 000 лв.
2 500 щ.д.
2 500 щ.д.
7 327 584 лв.
4 350 000 лв.

Карин Дом Св. Никола, гр. Варна
Асоциация “Малигнени лимфоми” Варна

помощ за децата от дома

15 014 щ.д.
9 000 000 лв.

Национален Онкологичен център
Национален Онкологичен център
Национален Онкологичен център
Зъботехническа лаборатория “Бартит”

за лечение
за лечение
за лечение
за обслужване на социално слаби
граждани
подпомагане на деца от социално
слаби семейства
“Безплатни кухни”, “Клубове
аимопомощ”
Самарянски Превантивен пакет

2 500 щ.д.
2 980 000 лв.
2 087 459 лв.
23 000 000 лв.

за лечение
за лечение на деца от социално слаби
семейства
за лечение на деца в Детска
Кардиологична клиника

619 500 лв.
2 335 500 лв.

Основно у-ще “Икар”
Български Самарянски Съюз
Български Самарянски Съюз
Национален център по сърдечно съдови заболявания
Детска Кардиологична клиника
Фондация “Детско сърце - Мартин Елиот”

Детска Кардиологична клиника
Детска Кардиологична клиника
Медицински университет - Плевен

за лечение на деца от социално слаби
семейства
за лечение на деца от социално слаби
семейства
за закупуване на респиратор EVITA
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25 500 000 лв.
8 000 000 лв.
4 000 000лв.

2 335 500 лв.

700 000 лв.
2 800 000 лв.
26 500 000 лв.
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ОРБ - гр. Ихтиман

за закупуване на дефибрилатор

5 000 000 лв.

ОРБ - гр. Ихтиман
Сдружение “Милосърдие”
Асоциация на българските специализанти във
Великобритания

за закупуване на дефибрилатор

2 500 000 лв.
26 000 000лв.
315 000 лв.

Помощ за деца от социални
заведения

МАЛКИ ПРОЕКТИ
Фонд на програмата - 30,000$
Целта на програмата бе да се намери начин за оказване на подкрепа на малки
благотворителни организации, които са в състояние да подпомогнат хора, които по една или
друга причина са останали извън фокуса на по-големите схеми и организации. Тя бе
замислена да подпомогне както благотворителните организации с парични средства и опит,
така и техните бенефициенти. На тези, чиито проекти бяха одобрени, бе предоставена
писмена гаранция, че ФПББ ще удвои средствата, които те осигурят за изпълнение на
своите проекти. Средствата бяха в размер 500$ -1000$.
Указанията и процедурите бяха оповестени чрез бюлетините на нестопанския сектор. През
1997 год. при нас постъпиха 32 молби за финансиране на проекти; 16 от тях бяха одобрени.
Досега са изпълнени 7 проекта и са привлечени допълнителни средства в размер на 3,824$
от 14 дарители.
Организации, получили дарения по тази програма
име на организацията/град
1. Фондация “Искър”, Мездра
2. Сдружение “Екосирак”, Враца
3. Организация на скаутите в България, Варна
4. Фондация “МИРР”, Сливен
5. Български женски съюз, община “Средец”
София
6. Български самарянски съюз, София
7. Български самарянски съюз

име на проекта
Зелено детско училище (прекратен)
Летен отдих и образователни екологични
програми
Лагер-школа за скаути и сираци
Подпомагане на зимния сезон на децата в
общежитието на ДС “Качулка”
Храни за деца-полусираци
Изхранване на 21 соц. слаби семейства
Изхранване на 23 соц. слаби семейства

сума

1,000,000
2,400,000
3,470,000
340,000
3,410,000
3,366,000
3,400,000

НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
1. Дарителски линии
През 1997 год. разработихме идеята за специални фондове, мотивиращи
даряват чрез ФПББ, които нарекохме дарителски линии.

дарители да

“Васил Левски”
През изтеклата 1997 год. ФПББ, заедно с Общобългарски комитет и фондация “Васил
Левски”, бе включена в набирането на средства във връзка с 160 годишнината от
рождението на Апостола. Кампанията бе организирана и проведена в партньорство с ОБК и
фондация “Васил Левски” и финансирана от фондация “Отворено общество”. Бяха
проведени два семинара в градовете Карлово и Велико Търново. На семинарите присъстваха
повече от 100 председатели на комитети, които бяха обучени в провеждане на национална
дарителска кампания. Председателите бяха запознати с мисията, целите и ролята, както и с
предимствата при ползване на услугите на ФПББ. Набирането на средства бе проведено и
предназначено за 10 национални обекта, свързани с името и делото на Васил Левски.
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Голо Бърдо
ФПББ бе включена в Организационния комитет за реализиране на инициативата на
президента на Република България за набиране на средства за бедстващите българи в
областта “Голо Бърдо” в Албания. Останалите членове на организационния комитет бяха
представители от администрацията на президента, фонд “13 века България”, АЧП, фондация
“Бъдеще за България”, БЧК, Агенцията за българите в чужбина.
На 23 юни 1997 год. бе разкрита дарителска линия по стартиралата кампания “Голо Бърдо”
под егидата на президента на Република България, г-н Петър Стоянов.
ФПББ организира семинар в Трявна за обучение на представители на фонд “13 века
България” в набиране на средства.
По сметка на дарителската линия постъпиха над 25 милиона лева от над 600 дарители.
Голяма част от дарителите участваха с малки дарения от порядъка на 1 000, 2 000, 5 000 или
10 000 лева. До всички дарители бяха разпратени благодарствени писма и договори за
дарения. Някои от дарителите ни изпратиха писма с благодарност за оказаното внимание.
На 23 ноември 1997 год. бе организиран и проведен специален концерт “С благодарност за
Голо Бърдо”, който бе поклон пред всички дарители по кампанията.
Детски домове
Заедно със Съюза на българските фондации и сдружения ФПББ работи по обслужване на
дарителска линия за бедстващи детски домове в страната. През ФПББ преминаха дарения на
обща стойност 5,500$ (8 842 597 лева) от 28 донори (вкл. българското посолство в Япония)
за 16 детски дома в страната.
На коледен бал на Асоциацията на българските специализанти във Великобритания, ФПББ
организира дарителски кът. Бяха набрани 150$ (315 000 лева), с които Християнския детски
фонд на Великобритания закупи храна за детски домове в страната.
2. Финансирани проекти на ФПББ за набиране на средства за българските
нестопански организации
През 1997 год. ФПББ разработи няколко специални проекта, кандидатства и получи
финансиране за тях; тези проекти са насочени към работа по увеличаване на средствата на
НСО.
а) Гъвкаво дарителство
В сътрудничество с Българска стопанска камара на 19 март 1997 год. бе проведена кръгла
маса (бизнес среща) в Пловдив. Бизнесът може да подпомогне благотворителните
организации по най-различни начини, не само с пари. На срещата бяха представени
различни форми на дарителство и партньорство. Конкретен резултат от срещата бяха идеите
за съвместни проекти между бизнес и нестопански организации като например
сътрудничеството между частната фирма “Комунал 5” и Сдружението за възраждане на
Пловдив.
Поради проявения голям интерес и в отговор на отправени покани, ФПББ организира
подобни срещи в Добрич и Видин. Покани бяха отправени за провеждане на срещи в
Перник, Кюстендил и Благоевград, но поради финансови затруднения те не бяха проведени.
Проектът бе финансиран от ФРГО.
Срещите дадоха възможност на ФПББ да представи своята мисия, роля и възможностите,
които предлага на бизнеса за дарения, направени през ФПББ - намиране на партньори,
осигуряване на данъчни облекчения и наблюдение на проектите. В офиса на ФПББ имаше
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много телефонни обаждания и в резултат от тях ние започнахме работа по проекти с
представители на български фирми.
Компанията BETKOM стартира продажбата на нови фонокарти като в рекламната кампания
по тяхната промоция. На фонокартите бе отразено, че 10 000$ от продажбата се даряват за
разпределение от ФПББ.
б) Бизнес и благотворителност
Чрез поредица от срещи с бизнеса, нестопанските организации и представители на местната
власт, ФПББ предвижда даване на възможности за реализиране на местно сътрудничество, в
помощ на засегнатите от кризата. На срещите бяха представени и услугите, осигурявани от
ФПББ, в подкрепа на създаваните партньорства и предоставиха прекрасна възможност на
ФПББ да спечели доверието на местните бизнес и нестопански организации.
До края на годината бяха проведени срещи със 120 души в градовете Трявна, Благоевград,
Ловеч, Пазарджик, Варна и Русе.
Срещите бяха организирани със съдействието на Български самарянски съюз, а проектът се
финансира от Програма Демократична мрежа. Ето някои конкретни резултати от проекта:
• фондация МИРР - Сливен подписа договор с ФПББ за разкриване на дарителска линия за
набиране на средства в полза на детските градове от региона. Вече са получени 260 000
лева;
• има подписан договор с община Ловеч за набиране на средства в полза на ОРБолница Ловеч.
в) Потребности на обществото и възможности на НСО на регионално ниво
Проектът е насочен към изследване потребностите на обществото и възможностите на
нестопанските организации да работят за тяхното задоволяване. Резултатите от това
изследване ще бъдат оповестени на конференция в София. ФПББ планира да представи
идеите за проекти, дадени от НСО целящи решаване на идентифицираните проблеми на
четири срещи в САЩ: пред американски компании и финансиращи организации, пред
общността на българите в Америка и приятели на България в САЩ. Срещите в САЩ ще
бъдат организирани със съдействието на нашата сродна организация CAF-Америка.
Определени бяха градовете и датите за срещите в страната, както следва:
Русе - 26 март

Пловдив - 24 март

Варна - 10 април

Плевен - 13 март

Благоевград - 31 март

Сливен - 23 април

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма ФАР Демокрациямикропроекти 96.
ЗАЩИТА НА БЛАГОТВОРИТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА
Съвместна депозитна схема
Проектът се разработва от работна група, излъчена от УС на ФПББ - господата Морис
Кронли (представляващ г-н Майкъл Брофи), Милети Младенов и Андрей Пръмов. Бяха
проведени редица разговори с позитивен резултат с представители на Българска пощенска
банка. Уточнената с помощта на г-н Росен Владимиров правна рамка бе одобрена от УС на
ФПББ.
Фондация “Чарлз Стюърт Мот” финансира административните и текущи разходи по
разработването и старта на схемата в размер на 38,000$ за периода юли 1997 - юли 1999 год.
Други
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През изминалата година ФПББ администрира и средствата по финансиращата програма на
Чарити ноу хау фонда - Великобритания. През ФПББ преминаха средства на обща стойност
35,000$ по финансираните 24 проекта на НСО.
През 1997 год. бяха проведени разговори за прехвърляне на средствата на фонд “Приятели
на България” - Великобританиа към ФПББ в специална дарителска линия със същото име.
Получените от Великобритания 11,000$ ще бъдат разпределени в бъдеще сред български
благотворителни организации по преценка на специално създаден УС към фонда,
представляващ дарителите.
Информация и лобиране
Изготвен е информационен пакет за мисията и дейността на ФПББ. Настоящият отчет също
ще бъде публикуван.
През март 1997 год. ФПББ издаде книгата на Иван Мастагарков “България днес: невидимата
криза”. ФПББ разпрати
повече от 200 екземпляра на дарители, министерства,
парламентарни комисии, медии, българските посолства в чужбина, международни и
български компании, предимно медицински. Копия от доклада получиха и някои
благотворителни организации, като помощ в набирането на средства. Книгата се възприе
като полезен и достоверен преглед на ситуацията. Конкретният резултат от нейното
разпращане бе дарението от 3,600$ от българското посолство в Токио, както и реакцията на
много компании - производители и дистрибутори на лекарства в страната, които станаха
дарители по програмата за удвояване на дарения.
В подкрепа на Антикризисния апел, разпространен във Великобритания, ФПББ изготви на
английски език четири месечни доклада за кризата в България, въз основа на наблюдения,
публикации в пресата и други източници, включително и информация от здравни заведения
в страната. Докладите бяха включени във web-страницата на CAF в Internet.
Всички наши инициативи и дейности бяха оповестявани чрез медиите, бюлетините на
нестопанския сектор, клубовете “Отворено общество”, регионалните центрове на НСО, на
семинари и срещи, организирани от ФПББ в София и страната и финансирани от фондация
“Развитие на гражданско общество”, фондация “Отворено общество”, Програма
Демократична мрежа и др.
Основните медийни изяви на ФПББ през изминалата година включваха:
• програмите на Антикризисния план бяха оповестени в предаването “Посоки” на БНТ;
• предаване по Канал 1 на БНТ за проблемите на онкоболните в страната и съвместения
проект с Националния онкологичен център;
• клип по Канал 1 на БНТ за кампанията по набиране на средства за българите от Голо
Бърдо;
• кампанията “Васил Левски” бе отразена в 21 медии в София. По Ефир 2 на БНТ бе
излъчен филм в навечерието на годишнината, а през юни и юли бе излъчван и клип за
кампанията.
• Репортажи по новините и информация в пресата за дадените пресконференции,
публикувани интервюта в пресата и др.
През септември 1997 год. ФПББ стартира и провеждането на неформални срещи с
нестопански организации в офиса на ФПББ. Непознати за ФПББ организации бяха канени
на чаша вино в ограничен кръг от 4-5 организации. По този и други начини ние разширихме
кръга на запознатите с дейността на ФПББ до над 140 организации.
Смяната на правителството отложи осъществяването на проекта за създаване на добър и
подходящ за страната модел на Благотворителна комисия, регулираща дейността и правото
на данъчни облекчения за български благотворителни организации. Продължават и
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усилията ни и за приемането на така необходимия Закон за нестопанските организации,
който поставя рамката на Комисията.
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Всички членове на Управителния съвет и Контролния съвет работят доброволно и не
получават възнаграждения или заплати. Заседания на УС през 1997 год. бяха проведени на
следните дати - 24 януари, 13 март, 11 септември, 15 декември
По-долу е представен списък на членовете на УС и КС и основната им дейност в момента.
Участието на членовете на УС в заседанията на УС през 1997 г. е индикирано с *:
Майкъл Брофи (председател) - изпълнителен директор на Charities Aid Foundation и член на УС на
много британски и други фондации.****
Андрей Делчев, бивш началник отдел “Правен” в Министерски съвет, а сега правен консултант по
търговски приватизационни проекти.***
Андрей Пръмов, изпълнителен директор на ФБК “Адлон Дисконт”.**
Валентин Митев, изпълнителен директор на ФРГО, бивш член на ИБ на СБФС.**
Васил Велев, изпълнителен директор на фондация “Еврика”, бивш член на ИБ на СБФС,
председател на УС на инвестиционна компания IFI, преподавател в УНСС в София.****
Димитър Луджев, депутат (партия “Нов избор”), бивш член на УС на фондация “Отворено
общество”.***
Иван Станчов (член на УС от юли), екс-посланик на България във Великобритания, председател на
фондация “Карин дом”*, общественик с многобройни участия в благатворителни инициативи.**
Милети Младенов, бивш подуправител на БНБ, университетски преподавател по банково дело.***
Михаил Тачев, главен секретар на международна фондация “Св. св. Кирил и Методий”, член на УС
на ФРГО, член на ИБ на СБФС.****
Контролен съвет:
Атанас Гочев, преподавател в Университетаза национално и световно стопанство в София;
Ина Лулчева, Адвокат и член на “Български адвокати за правата на човека”;
Лидия Милева, Главен счетоводител на Центъра за изследване на демокрацията.
Забележка: През 1997 год.бе направено дарение на Карин дом от името на фондация “Чаритиз Ейд”, което бе преди
приемането на г-н Станчов за член на УС на ФПББ.

Организации, финансирали ФПББ през 1997г.
В допълнение към многобройните дарители, подкрепили различните благотворителни
инициативи през 1997 год., ФПББ получи финансова подкрепа за своята дейност и проекти
от:
• фондация “Чаритиз Ейд” (за административни разходи)
• Фондация “ Чарлз Стюарт Мот” (Средства за развитие и администриране на
Съвместна Депозитна Схема)
• Фондация “Отворено общество” (Кампания Васил Левски)
• Клуб Отворено общество - Пловдив ( Бизнес среща в гр. Пловдив)
• Фондация “Развитие на Гражданското общество” (Проект “Гъвкаво дарителство”)
• Програма Демократична Мрежа на Института за Устойчиви Общности (Проект
“Бизнес и благотворителност”))
• Програма ФАР Микропроекти (Местни приоритети и ресурси на нестопанския сектор
в България”)
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Използваме възможността да благодарим на тях и на всички други организиции и лица,
които подкрепиха дейността на ФПББ по много и различни начини.
От ноември 1997 год. ФПББ удържа 2% от даренията за административни разходи, условие,
влязло в сила след публикуването му в бюлетините на нестопанския сектор. За всеки вид
услуга, предлагана от ФПББ на дарителите, ще бъде определена такса по договаряне. Целта
ни е да се избегне съревноваването с други нестопански организации пред финансиращи
организации и програми като предложим на дарителите подходящи такси за извършваните
от нас услуги.
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Приложения
Разпределение на Антикризисния фонд
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Програма “Животоспасяващи ваучери”
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