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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). 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. 

 

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 „BCause - в помощ на благотворителността“ е учредена на 16 ноември 1995.  
От април 2019 е вписана в Търговския регистър и Регистъра на юридическите 
организации с нестопанска цел. 
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УВОД 
 

Принципно не е лесно да се каже накратко какво работи Фондация BCause - толкова са 
различни “таргет” аудиториите ни - от бебе до състоятелен дарител, дейностите ни - от 
набиране на средства до застъпничество, и резултатите ни - от временно закърпване на 
положението до промяна завинаги. И преди да сме се провалили на теста на Айнщайн, 
нека кажем на кого щяхме да липсваме, ако ни нямаше, през 2018. 

Това бе годината на предприемачите - или поне кандидат предприемачите, на 
младежите - или поне на мечтаещите по младежки! Програмите бяха много, и 
обучителни, и акселараторски, и инвеститорски. Подкрепихме стотици хора, десетки 
планове получиха доброжелателна обратна връзка, десетки проблеми, въпросителни и 
рискове обсъдихме честно. За тях ние сме Център “Ринкър”! 

Работихме с рекорден брой и рекорден бюджет от социално отговорни компании. Тези 
хора искат полезни инициативи, някои знаеха и в коя сфера ги искат, за някои бе 
дарителство, за други - доброволчество. Липсваше спойката, координаторът, 
информаторът, изпълнителят, контактьорът - с една дума: преди да ни викнат, 
липсвахме ние! За фирмите ние сме КСО експертите! 

Болни хора, здрави организации, църкви, котки, училища, кучета и тази година се 
нуждаеха от рупор за своите дарителски кампании и решение, лесно като едно и после 
седем седем седем седем! За тях ние (неизменно заедно с Български дарителски форум) 
сме ДМС! 

Миналата година обещахме двойни онлайн дарения, е, замалко не станаха три пъти 
повече! За хижите, за пътеките, за лагерите за деца без родители, за възрастните в 
самотни села ние сме Платформата.бг! 

За хиляди дарители от работното място, които всеки месец наливат вода във воденицата 
на социални, образователни и екологични каузи, които не могат да чакат, ние сме ... е, 
някои сигурно знаят кои сме и че им помагаме да даряват по ведомост! 

След Черния петък сме Щедрият вторник. 

За министерството ние сме тези, дето пак се обаждат. 

Някои от хората, до чийто живот, надежди или просто добри намерения се докосваме, 
вероятно никога няма да запомнят името ни. Е, догодина ще пробваме пак! 

С благодарност към всички индивидуални и фирмени дарители, фондации, медии, НПО, 
предприемачи, съмишленици, 

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.  

 

1. 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. 

Обща стойност на фирмените програми: 885 634 лева 

За четвърта година осъществихме общностната програма на Филип Морис България, за 
втора – програма на Paysafe Bulgaria. Започнахме голяма програма с финансиране на Citi 
Foundation и с подкрепата на Ситибанк. Общо 11 компании ни се довериха да 
разработим и управляваме от тяхно име дарителски и доброволчески програми, 
инвестиращи в развитието на хората и средата – сред тях са БАКБ, BNP Paribas,  Булстрад, 
PPD България, Tupperware, GVC Services и др. 

 За единайсти път 
партнирахме 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.  

Повече от 15 компании потърсиха BCause за консултация, срещи и размяна на идеи, в 
търсене на своята КСО идентичност или конкретна помощ за ориентиране в сектора на 
неправителствентите организации и проблемите в интересуваща ги социална сфера. 
Сред тях са Кока Кола, Paysafe, PPD, Булстрад, LS Travel. 
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Програма: „Забавно лято, грижовна есен”  

Корпоративен партньор: ФИЛИП МОРИС БЪЛГАРИЯ 

През юни започна четвъртото 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 четири 
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, 
както и градовете Тутракан, 
Крумовград, Хаджидимово, 
Дулово. 

615 деца на възраст между 6 и 
14 години се включиха в 27 
летни Образователно-
приключенски академии, в 
които получиха възможност 
да развиват потенциала и 
талантите си. Децата 
подобриха значително 
уменията си за комуникация, 
за работа в екип и за учене 
чрез метода на научния 
въпрос. В академията децата 
изследват емоционалния си свят, общуват без агресия и създават връзка с природата и 
света около нас. Децата от 3 академии се срещнаха с детски писатели, които ги въведоха 
в магията на писането, срещите организирахме в партньорство с “Аз чета”. Група от 13 
учители от региона на Дулово се включиха в интензивен тридневен курс през ноември с 
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цел да повишат уменията си за използване на неформалните методи на образование, 
използвани в Академиите и да ги прилагат в работата си през учебната година. 

 В партньорство с Фондация 
“Направи добро - 
Александровска” през 
октомври и ноември бяха 
осъществени 4958 безплатни 
специализирани медицински 
прегледи на място за 1448 
възрастни хора в общините 
Сатовча, Хаджидимово, 
Крумовград, Кирково, 
Тутракан, Ситово, Дулово, 
Стамболово, Харманли и 
Минерални бани. 

Академията за местни предприемачи достигна общо до повече от 180 души с идеи за 
стартиране на бизнес и към активни неправителствени организации чрез срещи и 
неформални консултации. Получихме 34 кандидатури, двойно увеличение в сравнение 
с миналата година. 24 души от 16 екипа бяха избрани да участват в обучения, в които 
получиха знания как да 
създадат и презентират 
своите бизнес идеи. 13 екипа 
разработиха бизнес планове и 
достигнаха до заключителния 
етап, където представиха 
своите идеи пред журито. 
Най-добрият екип получи 10 
000 лв., вторият - 8 000 лв., а 
третият - 6 000 лв.  

 

 

Стойност на програмата: 145 000 щ.д. 
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Програма: Стипендии „Лука Бекяров”  

Партньори: Декарт и Еврофутбол 

Звездин Бесарабов от НПМГ и Каринна Бурева от Техническия университет в София са 
тазгодишните лауреати на стипендията „Лука Бекяров“ за постижения в областта на 
математиката и информационните технологии. Звездин е носител на специалната 
награда на Intel ISEF 2018 
за интелигентни решения 
в сферата на 
киберсигурността; има зад 
гърба си стаж в ЦЕРН, 
награда от Yale science and 
engineering association за 
най-добра разработка в 
сферата на компютърните 
науки и президентското 
отличие “Джон Атанасов”. 
По време на церемонията 
той напомни, че в 
България има много хора, 
които още от ученическа възраст имат огромен потенциал за развитие в научните 
изследвания и в практическото приложение на информационните технологии, но нямат 
възможност да си купуват специализирано оборудване, за да експериментират, нямат и 
достатъчен финансов ресурс, за да пътуват и да представят идеите си пред потенциални 
инвеститори в чужбина. 

„Благодаря Ви за тази стипендия и за това, че сте помислили как да ни мотивирате 
да се развиваме все повече! Наистина е много приятно за мен като млад човек да се 
почувствам успяла още докато съм в университета и не съм започнала своята 
кариера. За мен това е възможност и стъпка напред!“, каза Каринна Бурева – 
студентка в трети курс в ТУ-София, която получи студентската стипендия в размер на 2500 
лв., връчвана от Еврофутбол. 

Още трима от отлично представилите се на финала ученици получиха поощрителни 
стипендии: Николай Пашов от 91 Немска езикова гимназия в София, Чавдар Лалов от МГ 
„Гео Милев“ в гр. Плевен и Виктор Велев от МГ „Петър Берон“, гр. Варна – и тримата са 
носители на много престижни международни отличия в сферата на математиката и 
информатиката и имат собствени научни разработки. За четвърта поредна година, 
домакин на събитието беше столичната галерия „Сезони“. 

Стипендиите са учредени в памет на ерудицията, интелекта и лидерските качества на 
Лука Бекяров (1978 - 2013) и се връчват от семейството му, Еврофутбол ЕООД и Декарт 
ЕООД, с професионалното съдействие на фондация BCause. Лука Бекяров беше един от 
най-ерудираните и модерно мислещи хора в областта на информационните технологии 
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в България. Със своето иновативно мислене, проницателност и авторитет той допринесе 
в огромна степен за това, което днес представляват компаниите „Еврофутбол“, 
„Евробет“ и „Декарт“. Лука Бекяров беше и колекционер на изобразително изкуство и 
скулптура. Със стипендиите, хората, които са били част от неговия живот, си припомнят 
не само таланта му, но и неговата човечност. 

Стойност на програмата: 9 810 лева 

 

 

Програма: Paysafe1000 

Корпоративен партньор: Paysafe България  

 Чрез социалната програмата Paysafe1000 компанията подкрепи 11 проекта, които са 
насочени към деца и възрастни от уязвими групи в 7 града в България - Варна, София, 
Плевен, Стара Загора, Чирпан, Кюстендил и Мездра. 

Програмата е продължение на 
усилията на Paysafe България 
да подкрепят образование и 
развитие на деца и младежи в 
България. През 2017 г. 
компанията дари компютри в 
11 училища. 

През 2018 г. Paysafe1000 
подкрепи: 

Фондация “Деца на Балканите” - проектът е за 24 деца от ЦНСТ “Изгрев” - Варна и 
включва четене на приказки, интерактивни уроци по английски, забавна математика, 
както и творчески и практични умения за изработване на торби от рециклирани стари 
дрехи, които децата продават с благотворителна цел 

Ателие “Прегърни ме” - целта е създаване на условия за откриване и развиване на 
таланти в изобразителното и приложно изкуство за 16 деца, лишени от родителска грижа 
от три ЦНСТ-та в София и две ЦНСТ-та в с. Дрен 

Сдружение "Помощ за всички 2011" - проектът е за оборудване на кухня с всички 
необходими уреди и за поставяне на спортни съоръжения за 28 деца в Дневен център за 
деца с увреждания в Бузовград 

Сдружение БАЛИЗ, Плевен - целта е да се подпомогнат родители и бъдещи родители за 
самостоятелно справяне в отглеждането на деца от уязвими групи от община Плевен и 
община Никопол чрез мобилна социална услуга 
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Фондация “Воден път” - провеждане на международен турнир по адаптирано плуване 
за деца с физически и умствени затруднения в столичния басейн "Спартак". В турнира 
взеха участие 70 деца от България, Гърция, Македония, Румъния. 

Фондация "Движение на българските майки" - логопедична подкрепа на 8 деца и 
младежи от 4 центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в 
София 

Фондация “Дечица” - проектът е за 26 деца от ЦНСТ “Паисий Хилендарски” и ЦНСТ 
“Софроний Врачански”, София с цел подкрепа на децата в когнитивното им развитие и 
уменията им да общуват. 

Стойност на програма: 100 000 лева 

 

2. 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 2018 Американската търговска камара в България (AmCham) събра 
Над 46 000 лв. по време на традиционното благотворително събитие по повод Деня на 
благодарността. И тази година сумата беше дарена на Фондация BCause в подкрепа на 
две от инициативите ни 
– „Готови за успех“и Фонд 
„Ние можем“. 

Традиционно повече от 200 
човека – представители на 
членовете на AmCham, 
дипломати и официални 
гости, присъстваха на 
благотворителната вечеря в 
Централния военен клуб в 
София. Събитието се 
провежда за 15-а поредна 
година. AmCham е дългогодишен партньор на Фондация BCause по множество социални 
проекти и инициативи, за които през годините Камарата е дарила близо 500 хил. лв. 

Стойност на дарението: 46 945 лв. 

 

  



Годишен отчет на фондация BCause за 2018 година 
 
 

11 
 

Партньорствo с Българската мрежа на Глобалния договор на ООН  

“Игри за добрини” 

 „Игри за добрини“ е проект на Българска мрежа, в който спортът и каузите вървят ръка 
за ръка. Фондация BCause е партньор по проекта. Мрежата организира спортни турнири, 
в които всяка участваща компания се бори за избрана от нея социална кауза. Така 
печелейки турнира, печели и 
избраната от отбора кауза, 
която получава събрания 
награден фонд.  

През 2018 беше второто 
издание на „Игри за добрини“ 
и то включваше турнири по 
футбол, тенис на маса, тенис 
на корт, волейбол и велотур. 

Победители в турнирите през тази година бяха екипите от служители на Аурубис 
България (два пъти), Асарел Медет, Софарма и АЕЦ Козлодуй - така те успяха да 
подкрепят свои благотворителни проекти и хора в Мирково, Пирдоп, София, 
Панагюрище и Козлодуй. 

“Всички каузи на компаниите са достойни. С “Игри за добрини” показваме, че 
дарителството е част от ежедневието, част от спорта, част от нас, че бизнесът е сила за 
доброто.” -  Елица Баракова, изпълнителен директор на Фондация BCause. 

 

Детски базар на професиите  

Базарът на професиите е част 
от инициативата „Гордея се с 
труда на моите родители“ на 
Българската мрежа на 
Глобалния договор на ООН, 
която през 2018 се проведе за 
шеста 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. 

И тази година изпълнителният директор на BCause Елица Баракова представи пред 
децата-гости на базара какво работят хората в нестопанските организации, разказа какво 
е да си специалист по дарителство и може ли всеки да е дарител, без да е специалист по 
това. 
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3. 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, Ел 
Ес Травъл Ритейл България. 

За седми път служителите на Булстрад и Булстрад Живот в България участваха в Деня на 
социалната активност – ежегодна благотворителна инициатива на компаниите от 
групата Виена Иншурънс Груп. Доброволците работиха рамо до рамо с екипите на 
библиотеки, домове за 
възрастни хора, дневни 
центрове за деца и 
възрастни с 
увреждания, 
неправителствени 
организации, работещи 
в полза на хора с 
интелектуални 
затруднения, деца без 
родители и хора, 
живеещи в крайна 
бедност. Над 280 
служители на двете 
компании се включиха в 
дейностите в 
Благоевград, Бургас, Варна Велико Търново, Враца, Петрич, Пирдоп, Плевен, Пловдив, 
Русе, Сливен, Сопот, София, Стара Загора, Хасково и Шумен. Те ремонтираха, участваха в 
коледни работилници за изработване на картички и коледна украса, която техните 
домакини ще продават по време на коледните си базари; спортуваха и рисуваха заедно 
с децата; ходиха на кино и на екскурзия; подреждаха фото изложба; месиха хляб.  

От миналата година, всички новоназначените служители на VMware от няколко 
европейски държави се събират в София за своето въвеждащо обучение и имат 
възможността да участват и в различни доброволчески ателиета - през 2018, те танцуваха 
народни танци заедно с нашите партньори от Таратанци и подариха танцови пъзели на 
три детски отделения в български болници; правиха шоколад заедно с младежите от 
“Светът на Мария” и Stanimira Chocolate House и готвиха арабски деликатеси заедно с 
Фреди и Мулти-Култи, като подариха ателиета по готварство и разбирателство на деца 
на бежанци. 
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Доброволци от GVC services работиха в Мездра и село Очин дол: няколко души работиха 
в „Работилница Северозапад“, разположена в двора на Комплекса за социални услуги за 
деца и лица с увреждания, намиращ се на ул.”Манастирище” № 99 в гр. Мездра. Те 
подпомогнаха младежите в изработката на различни сувенири и подаръчни изделия. 
Останалите помагаха на възрастни хора в село Очин дол. Доброволците съдействаха на 
жителите на балканското село при извършването на ежедневни дейности като 
почистване, цепене на дърва, боядисване на огради, които затрудняват възрастните 
хора. Всяка година компанията осигурява средства за социални асистенти в селото през 
зимните месеци.  

4. ДАРИТЕЛСТВО ОТ РАБОТНОТО МЯСТО 

През 2001, 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 редовни и предвидими приходи, с които те 
могат да планират основните си дейности и да се посветят на това, което умеят най-
добре – работата със своите бенефициенти и клиенти. 
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През 2018 година по ведомост даряваха близо 3300 служители в 38 български компании. 
През годината бяха дарени точно 490 990 лв. в полза на 48 каузи – неправителствени 
организации и фондове, които ежедневно променят живота на хора и общности в цялата 
страна. 

Традиционно, най-често 
избираните каузи са 
стипендиите за деца и 
младежи без родители и 
лечението и 
рехабилитацията на деца. 

Все по-често каузите в 
програмата се предлагат от 
самите дарители, прави 
впечатление, че все повече 
хора, които се 
присъединяват в 
програмата вече имат своя любима кауза и търсят начин за включването й в програмата. 
Все повече зачестяват и еднократните дарителски акции в компаниите, организирани от 
служители в полза на кауза, за която те вече даряват редовно.  

В края на 2018, служителите на PPD организираха благотворителен бал за събиране на 
средства за три каузи, които служителите им традиционно подкрепят - Фондация 
“Проект Северозапад”, Фондация “Артон” и Аnimal Rescue. Дарителите имаха 
възможност да дарят на място, по време на събитието или онлайн, чрез Platformata.bg. 
Общо над 15 000 лв. бяха събрани за трите каузи, което показва, че няма един 
универсален ключ към успеха на дарителските програми от работното място - той се 
дължи на комбинацията от смислени и дългосрочни партньорства; дългогодишното 
подхранване и възпитаване на дарителската култура като част от корпоративния живот 
и - не на последно място - разнообразието от дарителски механизми в помощ на 
дарителите.  

Към програмата се присъединиха служителите на EXL България и Tick42. Гордеем се, че 
редовното дарителство създава дългосрочни и смислени партньорства; синергия между 
работодатели и служители; усещане за споделени ценности на работното място, но и 
възпитава следващото поколение отговорни дарители. 
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5. ЧЕТВЪРТА ГОДИШНА СРЕЩА “ОТГОВОРНА КОМПАНИЯ - ОТГОВОРНИ 
СЛУЖИТЕЛИ” 

На 12 февруари 2019 в Студио 5 се проведе четвъртата годишна среща „Отговорна 
компaния – отговорни служители“ по инициатива на Фондация BCause, Българското 
дружество за връзки с обществеността и Българската асоциация за управление на хора. 
Десетки представители на компании, насърчаващи дарителството и доброволчеството 
на своите служители, се събраха да потвърдят своя ангажимент към каузата и да отчетат 
постиженията. 

През 2018 те са дарили чрез 
своите служители над 1 
милион и 400 хиляди лева за 
благотворителни каузи и 
почти 28 000 часа доброволен 
труд. В България 
дарителството по ведомост 
беше въведено от Фондация 
BCause на основата на опита 
на британската организация 
Charities Aid Foundation.  

„През миналата година дарителите по ведомост дариха с CAF Великобритания над 
155 млн. лири за благотворителни каузи - само от служителите, без 
корпоративните дарения. Това е грамаден дарителски принос. Най-успешните ни 
програми са тези, в които освен дарителството на служителите, компанията 
добавя пари и от себе си и служителите могат да бъдат доброволци в 
организациите, за които даряват.“, каза специалният ни гост от CAF Великобритания - 
Саския Блайъм. Саския сподели също, че за включването и мотивирането на дарителите 
по-ефективнa е редовната комуникация, а не еднократната голяма кампания, която е 
лесно да игнорираме.  

Обръщение към гостите на събитието направи и Георги Павлов, Изпълнителен директор 
на АДРЕС Недвижими имоти. той 
сподели, че е започнал да дарява 
за деца, когато той самият е 
станал баща за първи път. Вече 
татко на две деца, той 
продължава да бъде дарител: 
„Сега съдбата ми казва – трябва 
да удвоиш нещата или да ги 
направиш на квадрат.“ 
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На сцената, за да получат заслужени аплодисменти от своите колеги, излязоха 
представителите на Aurubis, DHL Express Bulgaria, EXL Service, Isobar Commerce, Mondelez 
Europe Services, Paysafe, PPD, SAP, VIVACOM, VMware, А1, Кока-Кола Хеленик България, 
КонтурГлобал Марица Изток 3, Нет1, Обединена Българска Банка, Овергаз, ОмегаСофт, 
Ситибанк Европа, Теленор, ТЕЛЪС Интернешънъл и Холдинг Загора. Специално място в 
церемонията беше отредено и за компаниите ActaVerba и Catalyst – дългогодишни 
партньори на фондация BCause, които стоят, в ролята си на консултанти, зад много и 
разнообразни доброволчески и дарителски програми. 
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УВЕЛИЧАВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО РЕСУРСИ ЗА 
БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И КАУЗИ 
(ФЪНДРЕЙЗИНГ И ГРАНТМЕЙКИНГ) 
 

1. 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. 

 

1.1. Дарителство по ведомост1 

Фондация BCause въведе т.нар. дарителство по ведомост в България през 2001 г. През 
2018 година програмата се радва на подкрепата на повече от 40 работодатели. 
Годишните дарения по ведомост са 490 990 лв. за повече от 48 каузи и фондове. 

Дарения през 2018 по сфери:  

кауза сума 

Здравеопазване 279 081,54 лв. 

Деца и младежи без 
родители 

72 563,96 лв. 

Образование 37 045,65 лв. 

Хора с увреждания 17 738,50 лв. 

Хора в нужда 13 343,53 лв. 

Екология и помощ за 
животните 

8 877,00 лв. 

Възрастни хора 5 524,00 лв. 

други каузи 56 816,00 лв. 

 

                                                           
1 http://www.bcause.bg/docs/reports/BCause-DarVed-report-2018.pdf 
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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.  

 

1.2. Единен дарителски номер DMS 17777 

 

Увеличават се даренията за кампании на организации, 
расте броя на абонаментите и онлайн даренията 

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. 

DMS е все по-разпознаваем и надежден механизъм за даряване. Отличават го лесният 
начин за даряване и лесният достъп до включване на кампаниите при прозрачни 
правила и процедури, както и бърза и адекватна подкрепа за провеждане. През 2018 г. 
има значителен ръст в броя на активните кампании - 219 (177 през 2017 г.), от тях за 
лечение на хора са 88, на организации, общини и църковни настоятелства - 112, а в 
дарителската инициатива на Райфайзенбанк 2018-2019 „Избери за да помогнеш“ – 19. 
Приключилите кампании през 2018 г. са общо 55 - от тях 27 на организации и 38 за 
лечение на хора. През годината са изплатени 1 090 286,67 лв. за набраните от 
кампаниите дарения. 

Общата сума за кампании за лечение 
на деца и възрастни е 613 755,73 лв., 
като има ръст в общата сума за 
кампании на организации - 476 
530,94 лв. в сравнение с 248 355,81 
лв. през  2017 г. Значително се 
увеличава и броят на дарители с 
абонамент от 2 или 5 лв. 

  

Кампании на хора 

Успешно приключиха кампаниите за лечение в помощ на двадесет души. Единадесет от 
тях бяха за деца. Родителите на шест деца бяха принудени да проведат дарителски 
кампании поради отказ за лечение от Фонда за лечение на деца. Поради неефективна 
работа на институциите в прехода на закриването на Фонда, кампаниите продължиха и 
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след одобрение от НЗОК за лечението, за да събират средства за немалки, а непокрити 
разходи за престой и съпътстващи разходи. 

Седем кампании бяха прекратени поради смърт. Три от тях бяха на деца, страдащи от 
тежки онкологични заболявания. Десет кампании бяха приключени поради слаба 
дарителска активност, сменена цел или липса на контакт с титуляра. Една кампания беше 
спряна, тъй като междувременно МЗ финансира лечението.    

  

Кампании на организации 

Близо една пета от кампаниите на 
организации са за лечение, кастрация 
и осиновяване на бездомни животни. 
Те имат преобладаващ дял в 
набраните средства от организации. 
Останалите кампании са 
разнообразни като цели и обхват - 
възстановяване на храмове и 
манастири; подкрепа за майки на деца 
с увреждания, които произвеждат и 
продават предмети за дома и лична 
употреба; домашни медицински и социални грижи за самотноживеещи възрастни хора; 
изграждане на площадки за хора с увреждания в парк Витоша; издръжка на домовете в 
програма „Дом Възможност” за младежи, напускащи институционална грижа; създаване 
на мобилно приложение с гласова 
информация за местоположението на 
незрящии хора; закупуване на 
болнична апаратура за болници в 
Пловдив и Русе; оборудване на стаи 
от семеен тип за недоносените бебета 
и техните семейства и много други. 

Извън числата 

За поредна година DMS се 
утвърждава като механизъм, който 
създава голяма добавена стойност за 
организациите-инициатори на 
кампании. Постигането на финансовата цел е само част от целите, с които организациите 
започват кампании. Не по-малко важна е легитимността, която те получават след 
проверка и отчетност към  екипа на DMS. Организациите оценяват високо и повишената 
популярност сред дарителите и общностите, в които работят. Тъй като DMS изисква 
сериозни усилия кампанията да достигне до максимално много хора за продължителен 
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период от време, успешните организации споделят, че са подобрили уменията си да 
провеждат дарителски кампании. 

 

1.3. Платформата.бг - 
социална мрежа за дарители 

Платформата.бг е създадена 
през 2015 г. от Фондация 
BCause с идеята да бъде 
удобният инструмент за 
набиране на онлайн дарения от 
български организации и 
активни хора. Даряването става онлайн - през системата Борика или през PayPal, и по 
банков път – през дарителската сметка на Фондацията. В края на 2018 Платформата.бг 
включи четвърти начин за даряване, с CAF America, с което предостави възможност 
данъчни облекчения да ползват и дарители-данъкоплатци в САЩ. 

През 2018 година чрез Платформата.бг са набрани 229 040 лв. за малки и по-големи 
благотворителни каузи. Най-много са кампаниите в сферата на образованието 
социалните проекти и подобряването на околната среда и физическа инфраструктура в 
планини и паркове.  

През 2018-та най-голям обем дарения привлече кампанията “За Али” на инициативна 
група, подкрепена от Фондация “Работилница за граждански инициативи” в подкрепа 
на образованието на дъщеричката на починалата журналистка Албена Ивайлова. За 
часове кампанията набра над 60 000 лева, до края й през 2019 сумата надхвърли 81 000 
лева. 

Кампанията на "Майко мила" и през 2018 е сред първенците на Платформата.бг, както и 
Фондация “Проект Северозапад” и кампанията “Океанис”. Българската организация на 
хижите с обсервация продължи успехите си с нови 4 кампании за планински хижи. 

През ноември Платформата.бг и ДМС 17777 бяха домакини на поредното издание на 
#Щедрият вторник - кампанията, която насърчава индивидуалното дарителство. 
Фондация УК, Международна награда на Херцога на Единбург, Фондация “Прегърни ме” 
и Фондация “Деца на балканите” направиха страхотни кампании и изпълниха целите си.   
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Най-добри резултати постигат 
кампании, в които хора се 
обръщат към други хора, 
които им се доверяват заради 
техния личен пример, 
разбираеми цели и 
впечатляващи истории. 

След като от 2017 година 
Платформата вече говори на 
английски, в края на 2018 се 
обърнахме към американските дарители на кампаниите в Платформата с възможност да 
подкрепят каузи в България и да ползват американските данъчни облекчения за 
дарения. Фондация BCause сключи споразумение с CAF America и откри свой фонд 
“Приятели на Платформата.бг”. С това в платформата се появи четвърти начин за 
даряване - с КАФ Америка. Избралите този път са отвеждани до страницата на КАФ, 
където могат да дарят с банкова карта, еднократно или редовно. Новата дарителска 
опция увеличава възможностите на кампаниращите организации да предоставят повече 
ползи на дарителите си зад океана и да получат повече средства в замяна. Подходяща е 
за големи национални кампании, но и за всяка читалище, училище, клуб, чиито приятели 
и потенциални дарители са разпилени по целия свят. 
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1.4. 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 2018 година към списъка 
на одобрените български 
организации се присъединиха 
Заедно в час и Проект 
Северозапад. Фондация 
BCause участва в срещи на 
българите в Лондон, Берлин и 
Женева, на които представи 
възможностите на TGE. 

През 2018 г. общата стойност 
на получените дарения за 
български получатели е 24 
811,81 евро.  

Най-много дарения през годината получи Фондация Fracarita/Солидарност, следвана от 
Сдружение “Прегърни ме”. 

 

САЩ 

Българските организации могат да набират дарения в САЩ с помощта на CAF America и 
BCause.  
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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  

Фонд начално 
салдо 

приходи разходи текущо 
салдо 

Фонд рехабилитация на ДЦП и 
лечение на деца 37 166,77 25 929,85 31 098,01 32 027,10 

Фонд "Спорт за деца с 
увреждания" 1 512,62 3 053,27 2 205,66 2 360,23 

Фонд "Ние можем" 13 793,47 11,06 11 811 1 993,52 

Фонд за хора с увреждания 832,38 592,50 929,10 495,78 

Фонд "Нашите родители" 6 014,22  5 322,19 6 674,81 4 661,60 

Фонд "Екологични проекти" 1 291,23 234 18,88 1 506,36 

Фонд "Благотворителни 
базари и събития“ 243,89 109 8,25 344,64 

Стипендии „Готови за успех“ 153 324,59 162 075,41 202 012,66 113 387,34 

Стипендии „Продължи“ 391,50 12 161 12 064,55 487,96 
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1. СТИПЕНДИИ  

Стипендии „Готови за успех“  

За 13-та поредна година на Фондация BCause, заедно с множество корпоративни 
дарители и дарители по ведомост, подкрепи отлични ученици в 12 клас и студенти от 
бакалавърска степен в държавни университети, загубили единия или двамата си 
родители. 91 души получават стипендии, чийто годишен размер е съответно 2000 лв. за 
студентите и 1000 лв. за учениците. Най-важният критерий за избора на стипендиантите 
е успехът, който имат от предходната учебна година, и на второ място се оценява 
социалният им статус. 

И тази година към общността 
на дарителите се 
присъединиха и предишни 
стипендианти на програмата. 
Елена Стефанова увеличи 
размера на учредената от нея 
стипендия "Жар птица". Д-р 
Стефанова връчи втора 
поредна година стипендия на 
студентка от Медицинския 
университет в Пловдив, която 
учи за медицинска сестра. 

Дарители на стипендиантска 
програмата "Готови за успех" през 2018/2019 са: Американската търговска камара в 
България, Paysafe Bulgaria, Контур Глобал Марица Изток 3, Амжен, Теленор, Булстрад 
Живот, ОББ, BHTC, United 
Cargo, Isobar Commerce, 
ПиПиДи, БАС, Telus 
International,, Progress, Акта 
Верба,, Фондация БНП 
Париба, GVC Holdings и 
множество дарители по 
ведомост от А1 България 
(Мобилтел до май 2018 г.), 
Аурубис, Citi и много други. 

На 9 ноември 2018 
посрещнахме новия випуск на 
„Готови за успех”.  На емоционална церемония 69 студенти и 22 ученици получиха 
получиха своите грамоти. Сред тях традиционно най-много са бъдещите лекари и 
изучаващите икономически специалности. Тази година нашите стипендианти говорят 
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най-голям брой чужди езици - арменски, арабски, турски, индийски, китайски, японски, 
английски, испански, руски и немски. Разбира се, има и завършващи учители, историци, 
младежи с награди от художествени и музикални състезания. Сред класираните са 24 
кръгли сираци и 4-ма млади хора с увреждания. 

За изминалите 13 учебни години раздадохме 1341 стипендии - общата им стойност 
надхвърля 2 000 000 лв. Нашите стипендианти се обучават в престижни университети и 
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 
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Стипендии „Продължи“ 

Стипендиите, отпускани съвместно с Националната асоциация по приемна грижа са 
стимул за ученици, деца в приемни семейства, да продължат успешното си представяне 
в училище.  

16 деца са стипендианти на програма “Продължи” през 2018/19 година. Средният успех 
на 16-те класирани стипендианти е Много добър 5,16. В програмата са включени 
ученици от 7, 8, 9, 10, 11 клас от няколко региона в страната. 9 от стипендиантите учат в 
професионални гимназии, а останалите 7 – в средни профилирани училища. Сред 
стипендиантите има бъдещи счетоводители, специалисти по туризъм, готвачи, мебелни 
техници и дизайнери, счетоводители, лаборанти в козметичната индустрия и др. 
Стипендиантите покриват очакването да имат много добър успех за изминалия учебен 
срок, да нямат повече от 5 неизвинени отсъствия, както и да развиват някое свое умение. 

Благотворителната вечер на Българският форум на бизнес лидерите осигуриха 
стипендии “Продължи” за учебната 2018/2019 г. 

 

2. Фонд „НАШИТЕ РОДИТЕЛИ“ 
 

През годината завърши 
проектът на Фондация „Проект 
Северозапад“ за осигуряване 
на асистент през зимните 
месеци. С помощта на 
дарителите, Фондацията успя 
да наеме постоянен социален 
работник и да утвърди като 
ценен помощник на 
възрастните хора в региона на 
Мездра. 

Програмата обгрижваше 21 
възрастни хора в селата 
Игнатица, Оселна, Лютиброд и Горна Бешовица за периода ноември 2017 до май 2018. 
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3. Фонд „Ние можем“ 
 

През 2018 г. фондът "Ние можем" финансира проекти на 6 организации, които 
подпомагат социализиране и трудова реализация на млади хора в неравностойно 
положение. Средствата са набрани от членовете на Американската търговска камара в 
традиционната благотворителна вечеря в Деня на благодарността. 

Сдружение "Ре-акт" - проектът е за десет младежи от Възпитателно училище- интернат 
„Ангел Узунов”, Ракитово - специализирана институция за момчета, извършили 
протвиообществени прояви. След 20-седмичен обучителен курс минимум трима 
младежи ще придобият знания и опит за професионално приготвяне на кафе и топли 
напитки с цел бъдеща реализация в професията „Бариста“. 

Фондация “Защитено жилище ЗАЕДНО” - проектът е за заплащане на шофьорски 
курсове на трима младежи с подходящо образование, както и закупуване на спортни 
съоръжения за физическата подготовка на двама от младежите, които имат желание да 
започнат работа като охранители. Младежите са настанени в Защитено жилище 
"Заедно". 

Humans in the loop е социално 
предприятие, което 
предоставя заетост и 
обучения в областта на 
информационните технологии 
на бежанци. В началото на 
2018-та, Ива Гумнишка – 
създател на Humans in the 
loop, беше сред финалистите 
в програмата за социални 
предприемачи Rinker's 
Challenge #4, организирано от 
Център "Ринкър" към 
Фондация BCause. Проектът е 
за допълващо заплащане и осигуровки на две млади жени и едно момче бежанци от 
Сирия и Пакистан за период от 4 месеца. След приключването му социалното 
предприятие успява да покрие стойността на заплатите и осигуровките на младите 
хора, за да продължат да работят и да се обучават в дигиталните професии 
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 Фондация "Проект 
Северозапад" - заплащане на 
трудотерапевт за 6 месеца за 
обучение на шест младежи с 
умствена изостаналост от 
защитени жилища в Мездра. 
Младежите придобиха 
базисни умения и започнаха 
да произвеждат сувенири, 
които се продават в 
туристически обекти в района. 
30% от приходите от 
продажбите се връщат под 
формата на стипендия за 
обучение при младежите 

Център за настаняване от семеен тип "Нов дом-нов шанс", Лом - проектът е с цел  
професионално ориентиране на осем младежи на възраст от 15 до 19 години. 
Младежите преминаха кратко обучение по личностни умения, посетиха филиала на 
ВТУ във Враца, за да се запознаят с възможностите за продължаване на образованието 
си, както и две местни фирми - потенциални техни работодатели. Част от средствата са 
за заплащане на един шофьорски курс. 

Фондация за социална промяна и включване - заплащане на един шофьорски курс на 
младеж, настанен в услугата Наблюдавано жилище по програма „Дом Възможност” 
към Фондацията. Младежът е студент по социална педагогика в СУ и работи в 
ресторант, има амбицията да завърши и да се развива в помагащите професии. 

Обща стойност:  13 790 лв.  

 

4. Фонд “Лечение и рехабилитация за деца” 
 

Фондът за лечение и рехабилитация на деца на Фондация BCause подпомага със 
средства предимно деца с нужда от постоянна рехабилитация и за закупуване на 
помощни средства. 

Фондът допринася за решаването на тежки проблеми на недофинансирането на големи 
групи болни деца, които се нуждаят от продължителна рехабилитация, която в някои 
случаи е нужна през целия живот. Например, 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. 
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Помощните средства (инвалидни колички, вертикализатори, триколесни велосипеди, 
санитарни столове и др.) са друг сериозен проблем. Цената им е изключително висока - 
от 1500 до 3-4000 лв., а без тях ефектът от рехабилитацията би се компрометирал. 
Помощни средства в България отпускат социалните служби по места, но те са 
несъобразени с нуждите на пациента и морално остарели. 

 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. 

През 2018 г. към фонда са се обърнали за финансова подкрепа родителите на деца, 
страдащи от детска церебрална парализа, епилепсия, спина бифида, детски аутизъм, 
разстройство на експресивната реч, разстройство на психичното развитие, мускулна 
дистрофия. Подпомогнато е едно дете с травма на глава вследствие на катастрофа и едно 
дете в будна кома вследствие на удавяне в басейн. 

През 2018 г. Фондът подпомогна финансово и родители за закупуване на проходилка, 
вертикализатори и ортези за нуждите на децата им, страдащи от детска церебрална 
парализа и мускулна дистрофия. 

Подпомогнати са общо 33 
деца за терапия в следните 
центрове: Медицински 
център „Деца с проблеми в 
развитието”, Фондация 
„Воден път”, Център „Логос 
АБВ”, терапевтично студио 
„Фернандина”, Център 
„Спектър, Карин дом, 
Фондация „Заедно можем 
повече”, ДЗЗД „Слънчогледи”, 
Фондация „Стела Богомилова”, логопедични кабинети в Сливен и София, център 
„Рибем” Турция, кабинети за лечение чрез хипербарна оксигенация. 

Кристиан е 15-годишно момче с тежка форма на детска церебрална парализа. Не 
може да ходи, да говори и да се самообслужва. За него се грижи възрастната му баба, 
чиято пенсия е 260 лв. Майка му и баща му са в чужбина и не се интересуват от него. 

Въпреки тежкото си състояние, детето не получава пълния размер 930 лв. социална 
помощ, защото баба му няма попечителски права. Фондация BCause закупи инвалидна 
количка, за да може детето да бъде извеждано навън. Цената на количката – 2000 
лв. – беше непосилна за баба му. 
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5. Фонд “Спорт за деца с увреждания” 

 
Фондът подкрепя спортни инициативи на организации, активно работещи с деца с 
увреждания, както и индивидуална и групова спортна рехабилитация на 
кандидатстващи деца. 

Фондация “Равен старт”, Габрово организира състезание по адаптирано плуване: 
Състезанието се проведе на 13 май 2018 г. в басейна на ПМГ „ Академик Иван Гюзелев „ 
гр. Габрово. Участие взеха 61 деца от следните клубове и организации: Плувен клуб ВСИ 
– Пловдив, Спортен клуб „Шарк „ Паракидс-София, Фондация „ Воден път „ – София, 
Сдружение „ Равен старт-2008 „ – Габрово и един участник от гр. Пазарджик.  

На всеки участник от адаптираното плуване бяха раздадени медали, а участниците от 
състезателно плуване получиха съответно златни, сребърни и бронзови медали според 
мястото, на което  бяха класирани. Раздадени бяха купи на състезателите в щафетното 
плуване , а техните треньори получиха благодарствени  плакети. 

Подкрепата за Фондация “Равен старт” е в размер на 1000 лв. 

Сдружение „Шарк“ (ПараКидс) също получи подкрепа от 400 лева за покриване на 
разходите за провеждане на спортен празник "Паракидс - спорт за всяко дете" на 9 юни 
2018. 

 

  



Годишен отчет на фондация BCause за 2018 година 
 
 

31 
 

Фондация „Воден път” през ноември 2018 г. организира Втори международен турнир 
по адаптирано плуване. В турнира взеха участие 70 деца от България, Гърция, 
Македония, Румъния. Участниците получиха медали, купи, грамоти, плувни шапки, 
очила, кърпи и лакомства. Награждаването се извърши от Кубрат и Тервел Пулеви. 

Стойността на дарението е 960 лв. 

 

Подкрепени са и 16 индивидуални процедури за рехабилитация чрез адаптирано 
плуване на стойност 320 лв. 

Фонд “Спорт за деца с увреждания може да бъде подкрепен чрез дарение 
Платформата.бг 
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ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
Социалните предприятия ще играят важна роля в развитието на българската икономика, 
защото притежават потенциал за устойчив растеж, приобщаващ различни социални 
групи. BCause води активни дискусии за мястото, формата и подходящите насърчителни 
мерки за социалното предприемачество в български контекст чрез инициираната от нас 
коалиция Форум “Социални предприятия в България” и като неин представител в 
постоянната група по Социална икономика в Министерството на труда и социалните 
политики.  

Прилагаме и развиваме разбиранията си за социалните предприятия в собствени 
програми чрез Центъра за предприемачество и обучения “Ринкър” (от 2014). Неговата 
мисия е да насърчава образованието, ученето през целия живот и да подпомага 
предприемачеството и развитието на бизнеса в България. 

 

А. Акселераторски програми: 

1. Rinker’s Challenge – предизвикателство за предприемачи  
Rinker’s Challenge (от 2014 г.) е уникална за България програма за стартиращи 
предприемачи, която включва състезание и модулно обучение (акселератор). 
Победителите получават безвъзмездно финансиране до 20 000 лева и едногодишна 
помощ от ментори.  
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Rinker's Challenge #4 

През 2018 година завърши 
четвъртото издание на 
програмата. 111 кандидатури, 
13 екипа в Акселератора, 
направиха бизнес планове и 
се изправиха пред журито 
през януари 2018, което 
определи да награди с 
безвъзмездно финансиране в 
размер на 20 000 лева и 
едногодишна менторска 
подкрепа: 

● Джеди, мултифункционална електрическа количка за деца - Божидар Димитров 
● Meteo Rocks - Метеорология за всички - Димитър Митев 

 
Наградите и част от разходите 
са подкрепени от КАФ 
Америка. 
 
В допълнение, бях връчени и 
три награди от Филип Морис 
България в размер на 6 667  
лева всяка и едногодишна 
менторска подкрепа за 
участници от 
предприемаческата Академия 
в четири 
тютюнопроизводителни региона: 

● Hooligents Club, Силистра - Клуб за млади лидери - Тодор Панчев 
● Кика кейкс, кафе пекарна в Кърджали - Кирила Стайкова 
● Pet at home - Силистра, хотел за домашни любимци - Божидар Ангелов 
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Успехи на участниците в предишните Предизвикателства  

Rinker’s Challenge е програма за социална инвестиция, затова правим кратък обзор на 
постигнатото от участниците след получаване на финансирането, а някои – и без него. 

 

Таласъмски истории и игри та 
Никола Райков 

Никола Райков, финалист в 
Rinker’s Challenge 1.0 и автор 
на приказките-игри за малкото 
таласъмче е най-младият 
автор печелил националното 
отличие "Константин 
Константинов" на 
Министерство на Културата - 
най-престижната награда за 
детско творчество в България 
и е един от най-популярните и 
обичани детски писатели на 
България, а книгите му се 
продават в многохилядни тиражи. От 2018 година поредицата за таласъмчето се 
превежда и на китайски език а през 2019 година правата биват закупени от молдовско 
книгоиздателство, което ще разпространява приказката игра в Молдова и Румъния. През 
2019 год. Никола Райков може да се похвали и с награда  “Бисерче вълшебно” за  
"Приказка от два свята" 

 
Delishu 
“Delishu” (http://delishu.com/)  
Мария, Стиляна и Николай 
през 2017 година печелят 
третото издание на Rinker’s 
Challenge, както  и 
финансиране в размер на 20 
000 лева. Оттогава се местят в 
нова, по-голяма 
производствена база и 
техният деликатес от кашу може да се намери в множество търговски обекти в цялата 
страна. “Delishu” вече доставя и за свои партньори извън България, като има продажби 
в Европа, Канада и Нова Зеландия, като Германия е един от най-големите пазари и през 
2019 година предстои ново разширение на производствената база, за да може да бъде 
разширен износът. 
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MeteoRocks 
“MeteoRocks” (https://meteo.rocks/) печелят четвъртото 
издание на Rinker’s Challenge. Тяхната цел е да изградят 
най-голямата мрежа от метеорологични станции в 
България и да започнат да предлагат частни прогнози. В 
момента имат 11 инсталирани станции в България, както и 
две метеостанции разработени специално за Български 
антарктически институт, като метео станциите се намират 
на остров Ливингстън, на Южния полюс.   Целта на екипа е 

до края на 2019 година да има още 10 монтирани станции от последното поколение, 
което е подобрени характеристики. 
 
 
JEDI 
Екипът на “JEDI” получават 
финансиране в размер на 20 000 лева от 
четвъртото издание на Rinker’s 
Challenge за разработването на 
модулна електрическа количка за деца 
с увреждания. Екипът работи по 
последните прототипи, като през 2019 
година трябва да бъде пусната в 
производство и финалната версия.    
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2. Академия за местни предприемачи  
Акселераторската програма “Академия за местни предприемачи” бе специално 
създадена за хора с предприемачески идеи от тютюнопроизводителни региони. 
Програмата е част от програма "Забавно лято, грижовна есен 2018", израз на 
дългосрочната ангажираност на Филип Морис България към хората в регионите, където 
компанията работи - Кърджали, Хасково, Благоевград, Силистра.  
 
В края на лятото и началото на есента екип от обучители и експерти в сферата на бизнес 
стартирането работи на място в различните региони с цел да подпомогне развитието на 
идеите на местните предприемачи. 34 кандидатури, 16 екипа в Акселератора, направиха 
бизнес планове и се подготвяха, за да се изправят пред журито в началото на 2019 
година.  
 
Три проекта спечелиха 
стартово финансиране, за да 
осъществят своите идеи: 
 

● Амбицията на Зорница 
Мълчанкова повече 
деца и от тях - повече 
момичета - да 
спортуват и достигнат 
световни успехи бе 
подкрепена с награда 
от 10 000 лева за 
нейния баскетболен отбор „Яворов” в Гоце Делчев. 

● Проектът на капитан Румен Димов за „Воден еко туризъм“ в Силистра получи 
награда от 8 000 лева. Наградата ще помогне за закупуване на канута и каяци, с 
които създателите на проекта ще отведат туристите до прелестни природни и 
исторически кътчета, скрити по брега и островите на Дунав. 

● „Inner Beauty” е проектът от гр. Благоевград, класиран на трето място с награда от 
6 000 лева, които семейство Марценкови ще използват за сертифицирането на 
своите първи продукти био козметика с цветни есенции и органични масла. 

 

Стойност на предприемаческия компонент от програмата: 53 000 лв 
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3. БАКБ Предизвикателство  
През 2018 бе същинското развитие на започналата през 2017 партньорска програма на 
BCause с Българо-американската кредитна банка БАКБ Предизвикателство - програма 
на конкурсен принцип за подкрепа на предприемачи в начален етап на развитие, с фокус 
върху “зелени” и устойчиви инициативи.  

 

През април 12 финалисти-участници в акселератора достигнаха до Големия финал и 
представяне пред жури. То връчи една голяма награда в размер на 20 000 лева на 
Божидар Христов - Streebl - иновативна стойка за велосипеди, заключваща автоматично 
рамка, предна и задна капла на колелото. Продуктът работи чрез RFID карта и е 
изключително лесен, бърз и сигурен начин да заключите вашето колело. 

Проектите на Сабина 
Максимова – „ЗЕРА“ - 
разработва решения, които да 
заместят еднократните 
пластмасови контейнери за 
храни и напитки, които са 
причинител на над 90% от 
общото замърсяване с 
пластмаса и на Мина 
Варджиева - Заралийска 
занаятчийска работилница за 
млечни продукти - 
Работилницата ще организира обучения и демонстрационни производства на ръчен 
кашкавал, бяло сирене в дървен калъп, катък, бутано домашно масло, кисело мляко, 
алчак бяха отличени с поощрителни награди от по 3 000 и 2 000 лева. 

Стойност на програмата: 55 000 лв 
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4. Rinker Youth Challenge 

През 2018 година положихме началото на още една акселераторска програма, която се 
реализира с финансовата подкрепа на Citi Foundation. Тя цели да подкрепи развитието 
на редприемаческия светоглед и лидерски умения сред младите хора - стартиращи 
предприемачи.  

Програмата стартира с 5 информационни събития, които се проведоха в София, Велико 
Търново, Варна, Бургас, Пловдив, Габрово и Горна Оряховица, като екипът на Център 
“Ринкър” се срещна с над 500 млади хора, които искат да стартират собствен бизнес. По 
време на събитията се включиха и успешни предприемачи, които споделиха своя опит и 
дадоха съвети и напътствия на 
бъдещите предприемачи.  

Програмата протича в няколко 
кръга, като след 
информационните срещи 
предстои кандидатстване за 
преакселераторска част - 
Миксер. Най-добрите екипи 
ще бъдат допуснати до 
същинския акселератор, 
където ще се борят за 
наградния фонд в размер на 
80 000 лева. 

Стойност на програмата: 200 000 щ.долара 
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Б. Обучения и обмени за предпиремачи: 

1. SEEDplus - възможност за стартиращи млади предприемачи 

През 2018 продължихме работата по проект SEEDplus – (2017/2021), финансиран от 
програма "Еразъм за млади предприемачи" на Европейската комисия.2 

Проектът подкрепя обмените 
между нови и опитни 
предприемачи в рамките на ЕС, 
САЩ (само за щатите Ню Йорк и 
Пенсилвания), Израели 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 2018 изпратихме петима стартиращи предприемачи от България във 
Великобритания, Холандия, Италия и Унгария и един млад предприемач от Македония 
в Португалия. Трима домакини от България посрещнаха млади предприемачи от 
Франция, Румъния и Испания, като един от домакините ни е германец, развиващ бизнес 
в България. 

През октомври, заедно с партньорите ни от Великобритания, организирахме уебинар, 
популяризиращ програмата. 

Вероника Михайлова и Станимира Георгиева, участвали в програмата, се включиха и в 
годишното събиране Gathering to Grow в Лондон през декември, което събира млади 
предприемачи и домакини от цяла Европа. 

Oт 1 февруари 2019 в продължение на още три години фондация BCause ще предоставя 
консултантска помощ на стартиращи млади предприемачи, които биха искали да 
обменят опит с колеги от техния бранш в Европа в новия проект SEEDplus2. 

  

                                                           
2Фондация BCause е българският партньор в консорциум от девет организации: Euclid Network (Великобритания), Ruprecht-Karls-
Universitaet Heidelberg (Германия), Mouvement des entrepreneurs sociaux (Франция), ESLIDER Portugal Associacao (Португалия), 
Academy of entrepreneurship Astikietaira (Гърция), BCause Foundation (България), University of Tessaly (Гърция), Camara oficial de 
comercio industria y navegacion de Cantabria (Испания), CIVITTA EESTI AS (Естония). 
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2. Знания и умения за успешен бизнес 

От юли 2018 г. фондация BCause започна работа по проект 
„Знания и умения за успешен бизнес”, финансиран по 
процедура „Подкрепа за предприемачество” в рамките на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014.  

Проектът ще продължи до октомври 2019, като целта ни е 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. 

Създадохме специално помагало, което да подпомага самостоятелната 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 четири 
информационни срещи в 
София и в Перник, през 
септември започнахме 
обученията с първите две 
групи в София, а през ноември 
бяхме в Перник и Трън. До 
края на годината общо 41 
човека преминаха през 
обученията. 

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. 
Вече можем да се похвалим с регистрирани 7 нови фирми. Фондация BCause е сред 
първите клиенти на някои от тях. Особено вдъхновяващо е, че интензивната работа 
създаде много приятелства и колегиални връзки. Можем да се похвалим с мрежа на 
завършилите, които поддържат активно контактите си. Освен във виртуалното 
пространство си имаме и уютно място за срещи: Level up -  клуба за настолни игри на 
Владо, участник в обученията през януари 2019. 

Завършилите четири групи имат и менторските сесии с експерти по счетоводство, 
търговско право, маркетинг и бизнес планиране, мениджмънт. Допълнителната работа 
с менторите им помага да дооформят бизнес плановете си и да се насочат към реално 
стартиране на бизнес. 

През 2019 проектът продължава с нови шест групи, в които ще се обучат още 50 човека. 
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Процедура „Подкрепа за предприемачество”, номер BG05M9OP001-1.023-0022 

Стойност 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. 

 

3. „Кълнове“ в Челопеч 

Център "Ринкър" към Фондация BCause проведе интензивна обучителна програма по 
предприемачество за ученици от 11 и 12 клас в Частната профилирана гимназия с 
чуждоезиково обучение "Челопеч".  

С помощта на обучители от центъра учениците се учиха на практика да генерират бизнес 
идея и да проверят приложимостта й, запознаха се с основните инструменти за 

планиране и бизнес 
моделиране.  

През март учениците 
направиха публична 
презентация на своите 
бизнес идеи. 
Представиха се пет 
отбора с бизнес идеи 
за младежки дейности, 
градска среда и дори 
регионален транспорт. 

Впечатленото жури бе съставено от директора на училището, Константина Градева-
Василева, директор Устойчиво бизнес развитие в Дънди Прешъс Металс Челопеч и Елица 
Баракова от Фондация BCause. Отборите показаха добри презентационни умения и 
боравене с бизнес терминология. Като награда, всички участници получиха покана за 
Финала на БАКБ Предизвикателство в София, където изслушаха „големите“ 
предприемачи и, показателно, гласуваха за същия победител, който избра и журито в 
конкурса. 

Програмата "Кълнове" е разработена от експерти на Център "Ринкър" към Фондация 
BCause. В ЧГПЧО "Челопеч" програмата се финансира от „Дънди Прешъс Металс”. 

Стойност на програмата: 2634 лв 
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4. Курс по социално предприемачество в Стопанския факултет към СУ 
В началото на март 2018 започна второто издание на курас по социално 
предприемачество в Стопанския факултет на Софийския университет "Св. Климент 

Охридски". Негови 
инициатори са  Обединени 
Идеи за България, като Център 
за предприемачество и 

обучения 
"Ринкър" към Фондация 
BCause е съорганизатор на 
курса, а Явор Гочев е един от 
основните лектори.  

 

 

В. ЗАСТЪПНИЧЕСТВО 

Като член на Работната група по социална икономика към МТСП Фондация BCause 
участваше в обсъждането на проекта за Закон за предприятията в социалната и 
солидарната икономика. Нормативният акт урежда отношения, свързани със социалната 
и солидарна икономика, както и условията, организацията и реда, при които социалните 
предприятия функционират и взаимодействат с държавата и общините, включително 
мерките за тяхното насърчаване." 

Затова за нас е най-важно в него да намерим ясно дефиниране на социалните 
предприятия и ясно описание на насърчителните мерки. Пълен текст на становището. 

През годината членската ни организация Euclid Network засили застъпническата си 
дейност, а с това и нашите възможности за изразяване на мнения по европейските 
политики, свързани със социалното предприемачество. През септември BCause участва 
в консултация по повод Доклада на Европейската комисия по статута на предприятията 
на социалната и солидарната икономика. Коментарите и опасенията на членовете за 
рисковете от единна дефиниция и налагането на европейска марка “предприятие на 
социалната икономика” бяха обобщени в позиция на Мрежата. 
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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 2018 година продължи работата по инфраструктурни и образователни проекти във 
Водица и бяха финансирани 2 награди в Rinker Challenge #4. 

Така училището се сдоби с нов цифров дисплей, който поздравява с различни послания 
цялото село; детската градина обнови двора си с труда на родители, младежи и помощ 
от Център “Ринкър”, мултимедиен проектор получи детската градина, а принтер - 
училището и читалището. Читалището обнови изцяло отоплителните си уреди с 
енергоспестяващи, подмени сценичното осветление и обнови залата си за срещи. 
Фонтанът-атракция на площада също бе ремонтиран. 

Най-видимият проект бе обновяване на обществени зони по метода Placemaking. С 
помощта на Център “Ринкър” 
младежите на селото 
обсъдиха и решиха да 
създадат заедно ново 
пространство за младежите в 
парка в центъра на селото. 
Новите пейки бяха направени 
по специален дизайн, 
одобрен от тях и много хора се 
включиха в изработването, 
сглобяването и боядисването 
им. Част от Placemaking беше и двора на детската градина. 

Обучителната програма, която 
цели да обхване всяко дете в 
адекватна на нуждите и 
желанията му дейност за 
повишаване на знанията и 
уменията му продължи през 
2018 с продължения на курса 
по Работа с компютър. Децата 
учиха за програми за 
текстообработка, търсене на 

информация в интернет и ползване на електронна поща и дори изпратиха имейли до 
КАФ зад океана.  
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По проекта за посещения на училището на вдъхновяващи млади учени с интереси в 
сферата на учебните предмети, изучавани в училище гости бяха от Сдружение 
“Българска история”, Географ Бг и експерти от Център “Ринкър”. Голям интерес 
предизвика гостуването на Българска история, които са популярни на голяма част от 
децата от телевизионно реалити предаване. 

Клас по английски започна и за възрастни. Средната възраст над 50 на групата не 
попречи за интерактивните уроци и класът завърши успешно курса с демонстрация на 
разговор на английски в кафене. 

Заедно с училищното ръководство организирахме участието на деца и младежи в 
проектите по Placemaking като форма на включването им в обществения живот по 
полезен начин.  

Стойност на проекта 17/18 година: 255 000 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. 

 

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

#GivingTuesday или #ЩедриятВторник е глобалната инициатива, посветена на 
дарителството. Това е денят, в който всички - предприемачи и експерти, семейства, 
компании, обществени организации, ученици и служители, могат да дарят малко от своя 
талант, пари, услуги, храна или просто време на някой, който има нужда от това. 

#GivingTuesday се отбелязва за първи път през 2012, а в България през 2014 по 
инициатива на Фондация BCause като член на CAF Global Alliance.  

През 2018 година фондация 
BCause стана официален 
партньор за България на 
движението #GivingTuesday.  

Фондацията организира по-
широка информационна 
кампания за 
популяризирането на деня на 
дарителството и щедростта. 
От средата на ноември по БТВ 
видео клип с гласа на Стефан 
А. Щерев, разясняваше идеята 
на празника, а после актьорът 
беше водещ на първия Форум 
#ЩедриятВторник. 
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Вечерта на 27 ноември в 
СофияЛаб 11 вдъхновяващи 
личности говориха за 
благотворителните каузи, 
които подкрепят. Организатор 
на събитието бе Фондация 
BCause, домакин Асоциацията 
за развитие на София, а 
SoundVision направи pro bono 
лайв-стрийм на вечерта. 

За благотворителността и 
доброволчеството говориха Елица Баракова (Фондация BCause), Красимира Величкова 
(Български дарителски форум) и Благовеста Пугьова (TimeHeroes). 

Популярни лица разказаха за 
инициативи, които поддържат,и 
призоваха за дарителска подкрепа: 
Антоанета Попхлебарова – за 
Фондация "Деца на Балканите", 
актрисата Марта Вачкова – за 
Ателие „Прегърни ме“, певицата 
Мария Илиева – за каузите на 
„Зелени Балкани“, актьорът Иван 
Матев – за Сдружение "Българска 
организация на хижите с 
обсервация - БОХО", поетът Илиян Любомиров - за онлайн медията Uspelite.bg, 
Управителят на JobTiger Светлозар Петров - Фондация “Международна награда на 
херцога на Единбург – България“, Атанас Райков - Директор бизнес развитие на Viber за 
Централна и Източна Европа, - за Програма “Старт в кариерата” на Фондация “Ук“. 
Особено вълнуващо бе 
представянето на група деца, които 
разказаха за знаменателна 
кампания в подкрепа на болния им 
съотборник Крис. 

В седмицата, предхождаща 
#ЩедриятВторник, и дните след 
празника, благотворителни 
организации направиха бързи 
кампании за набиране на дарения 
чрез Платформата.бг и ДМС 17777. 
Фондация BCause специално 



Годишен отчет на фондация BCause за 2018 година 
 
 

47 
 

подкрепи 8 кампании, като предложи на организаторите им комуникационна помощ и 
разгласа. 

Специалисти по комуникации Жюстин Томс, Ема Кичева, Деси Бошнакова, Радина 
Ралчева, Елена Матеева, Александър Христов и Даниел Киряков помагаха на 
кампаниите да създадат атрактивни послания и да достигнат до повече дарители. 

Пет от участващите кампании набраха суми, надхвърлящи 1000 лева в Платформата и в 
ДМС и фондацията ги удвои с 5000 лева. Две от кампаниите успяха да наберат търсените 
суми с дарения във и извън двете платформи. Така кампаниите приключиха с набрани 
над 12 700 лева. 

Служители на VMWare от България, Обединеното кралство и Армения се включиха в 
благотворителен кулинарен уъркшоп на МултиКулти Колектив. Участниците готвиха и 
дегустираха близкоизточни специалитети и заедно откриваха любими рецепти, които 
събират хора от три континента на една маса. Средствата, дарени от компанията, ще се 
използват за образователни събития за деца-бежанци. 

Доброволчески инициативи за своите служители организираха ОББ и PaySafe. 

За Шнайдер Електрик България, завод Пловдив #ЩедрияВторник бе повод да запознаят 
и включат служителите си в инициативата за помощ на учениците от Професионална 
гимназия „Генерал Владимир Заимов“ гр. Сопот. 

Citi България дари кухненско оборудване за социалната кухня на Фондация "Проект 
Северозапад". 

Служители на Софарма се включиха като професионални доброволци на кампании от 
Платформата.бг по случай #ЩедриятВторник. 
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HPE oрганизира Благотворителен Коледен Базар на 04.12 с участието на 18 организации 
и собствен щанд с ръчно изработени вещи в подкрепа на болно детенце. В базара 
участваха: Фондация Заслушай се, "Оле Мале", Таратанци, Русаля, Плетчица, "От баба", 
"Златната ябълка", The Social Teahouse, "Карин Дом", Stanimira Chocolate house, Maria's 
World Foundation, Фондация Има начин, Give Time, Надежда за малките, Календари: 
„Добро хрумване“, Animal Rescue Sofia, Даун, Бандата на 1500-те. 

ЕРА Недвижими имоти организира Коледен кулинарен базар и детска работилница на 
25 ноември. Сумата, която офисите на ЕРА Недвижими имоти събраха, е 3 903,21 лева. 
Със средствата ще подпомогнат 7 институции в градовете Русе, Варна, Благоевград и 
Добрич, част от Операция "Плюшено мече". 

Стотици хора споделяха снимки и каузи в социалните мрежи с хаштаг 
#GivingTuesdayBulgaria и #ЩедриятВторник. Сред тях бяха Кан Академия и Фондация 
"За Нашите Деца". 

 

2. „Благотворителността през обектива“ 2018 

blagobektiv.org 

„Благотворителността през обектива“ е проект на Български дарителски форум и 
Фондация BCause от 2012 г. Неговата цел е да покаже различните лица на 
благотворителността със средствата на фотожурналистиката. „Благотворителността 
през обектива“ включва широко отворен конкурс за фотография, единствената в 
България грантова програма за документална фотография и пътуваща фотоизложба. 

Жури на „Благотворителността през обектива“ 2018: Борис Мисирков, Елица Баракова, 
Красимира Величкова, Надежда Павлова, Надежда Чипева, Темелко Темелков. 

През седмата година на „Благотворителността през обектива“ бяха отличени трима 
фотографи - Борислав Трошев, Добрин Кашавелов и Тихомира Методиева, които 
получиха финансиране по 2000 лева за осъществяване на своите фотопроекти. За първа 
година журито на конкурса реши да не присъжда награда за фотография в конкурс. 
Снимка от ученически проект спечели гласовете на публиката - "45 секунди са… 
достатъчно" с автор Албена Цветкова.  
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Проектите, финансирани от грантовата програма: 
 
„ВИЖ ТОВА или историята на кучето водач“ - Борислав Трошев. Фото проектът разказва 
за единственото по рода си училище за кучета водачи за незрящи в България, създадено 
от фондация “Очи на четири лапи”. Снимките са запечатали моменти от обучението на 
бъдещите четириноги помощници, от живота им в приемни семейства, както и от 
всекидневието на куче водач, което вече помага на човек с увредено зрение. 

 

„ВОДА ЗА ХАИР“ - Добрин Кашавелов. Фото проектът представя Зефир Манчев, известен 
като бай Манчо от Смолянско - човек, посветил живота си на търсенето на вода и 
изграждането на чешми „за хаир“. Освен с дарбата си да открива и “чува” водата, 
родопчанинът от десетилетия помага на хората и по много други начини. Възрастният 
мъж всяка седмица се моли и еднакво почита и джамията, и църквата. Казва, че водата 
е жива и разбира всичко. 
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„КАЛЕНИ В ОГЪН“ - Тихомира Методиева. Фото проектът  показва обикновени хора с 
необикновено хоби. Те рискуват живота си, за да помагат в ситуации, в които хората 
обикновено бягат - пожари, наводнения, земетресения и други бедствия. В момента в 
България има 220 доброволни формирования, в които членуват близо 3000 доброволци. 
Самата Тихомира е доброволец-пожарникар и секретар на Националната асоциация на 
доброволците в Република България. 

 

През 2018 година продължи пътуването на изложбата с фото проектите от 2017 година в 
градовете Варна, Велико Търново, Бяла Слатина, Попово, Златица.  
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3. Световен дарителски индекс на КАФ‘ 2018 
 

България е на 126-мо място в света, отчита Световният дарителски индекс на КАФ 2018 
(CAF World Giving Index 2018) – най-авторитетното проучване, което измерва щедростта 
в 146 държави. Резултатите се оповестяват от CAF Global Alliance и българския й член 
Фондация BCause: помощ за благотворителността. 

 

Дарителският индекс е среден процент от три аспекта на дарителското поведение – 
помощ на непознат, даряване на пари и доброволчество. За България показателите са: 

● Помощ на непознат – 42% 
● Даряване на пари – 18% 
● Добровлчество – 5% 

Общият индекс на дарителство в България е по-висок от миналогодишния – той се е 
увеличил от 19% на 22%. Повече от двама на всеки пет души (42%) съобщават, че са 
помагали на непознат. Година по-рано са били 34%, така че по този показател ръстът е 
забележителен. 

Делът на тези, които са заявили, че са дарили пари, е относително стабилен - 18% при 
17% през миналата година. 

Проучването установява, че делът на хората в България, които са били доброволци, се е 
запазил - 5% са отделили доброволно време. Това е второто най-ниско ниво на 
доброволческа дейност в света, последното място в класацията е на Лаоската 
народнодемократична република. 
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България е на 10-та позиция сред 10-те страни от Източна Европа, включени в Индекса. 
Подредбата е: 1. Украйна, 2. Словакия, 3. Молдова, 4. Румъния, 5. Русия, 6. Полша, 7. 
Унгария, 8. Беларус, 9. Чехия, 10. България. 

 

Държавите в Топ 20 

1. Индонезия, 2. Австралия, 3. Нова Зеландия, 4. САЩ, 5. Ирландия, 6. Великобритания, 
7. Сингапур, 8. Кения, 9. Мианмар, 10. Бахрейн, 11. Холандия, 12. Обединени арабски 
емирства, 13. Норвегия, 14. Хаити, 15. Канада, 16. Нигерия, 17. Исландия, 18. Малта, 19. 
Либерия, 20. Сиера Леоне. 

Шест от държавите в топ 20 са европейски (пет от тях са от Северна Европа), пет са в Азия, 
четири в Африка. Десет от най-щедрите 20 са определени от Организацията на 
обединените нации като „развиващи се“. За пореден път Индексът свидетелства, че 
дарителството не е в пряка връзка с доходите на населението на една държава. 

Световният дарителски индекс на КАФ (CAF World Giving Index) се основава на данни 
от Световното проучване на Галъп (Gallup’s World Poll), осъществено през 2017 г. сред 
150 000 души в 146 страни, които заедно представляват около 95% от населението на 
света (около 5,2 млрд души). 

Докладът 2018 

Във фондация BCause сме щастливи да работим в подкрепа на ангажираната част от 
обществото - хората, които редовно даряват по ведомост, онлайн и с DMS-и. Индексът 
не успява да "улови" и стабилната дарителска подкрепа на компаниите, а тъкмо на 
територията на работното място за нас са видими най-активните процеси на 
активизиране на индивидуалното дарителство и доброволчество. Пожелаваме си скоро 
това да доведе до промяна на последното ни място в регионалната група. 
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