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Резюме 
 
 
Фондация “Помощ за благотворителността в България” (ФПББ) бе учредена през 
ноември 1995 година 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. 
 
Модел и ментор на ФПББ е фондация “Чаритиз Ейд” от Великобритания (CAF). Освен 
неоценимата техническа и морална подкрепа, CAF - Великобритания осъществява 
контрол и ръководство чрез свой представител в УС. 
 
През 1998г. фондацията продължи дейностите, стартирали през 1997г. - пакет от 
програми в защита на жертвите на кризата в България. През тази година ФПББ укрепна 
и набра значителен опит и признание. Програмите от Антикризисния фонд продължиха 
да осигуряват средства за стабилни нестопански организации, които осъществиха 
проекти и програми в полза на болни и бедни българи. ФПББ положи много усилия за 
насърчаване дарителството от български фирми и лица.  
 
Продължихме съвместната си работа с 12 болнични заведения, 27 нестопански 
организации, получихме дарения от над 103 дарители. През 1998г. бяха набрани още 
40,400 щ.д. от български източници по програмите за удвояване на дарения от 
Антикризисния фонд. Стартирахме национална кампания за набиране на средства в 
полза на болни деца и привлякохме нови дарители. Общата сума, разпределена от 
ФПББ през 1998г. се равнява на 237,190.д.  
 
Завършиха и други проекти, стартирали през 1997г.: бизнес срещи в България за 
насърчаване на партньорства между бизнеса и местни нестопански организации в полза 
на местните общности. Успоредно с този проект проведохме и изследване на нуждите 
на обществото чрез организиране на срещи с нестопански организации, работещи на 
регионално ниво. Проектът фокусираше върху проблеми на обществото и 
възможностите на нестопанските организации да осигурят необходимите услуги и 
разработят съвместни инициативи с местния бизнес и държавни институции.  
 
В съревнованието за ограничените средства за дарения в страната, ФПББ навлезе с 
професионализъм, правна и финансова експертиза, с перфектна документация и 
познаване на интересите и изисквания на бизнес сектора. ФПББ получи висока оценка 
и признание и доказа възраждането на дарителството и неговото място на всички нива в 
България, както и адекватността на нашата мисия да го насърчаваме. Въз основа на 
натрупаният вече опит и постепенно институционално укрепване, ФПББ изпълнява 
посредническата си роля с все повече увереност и сигурност. 
 
Постигнатото дължим на финансовата подкрепа на нашите спонсори, и безценната 
помощ на нашите стари и нови партньори и приятели.  
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Финансови резултати 1998г. в щат. дол.  

 
Остатък `97 Приходи `98 Изплатени`98    Баланс 

        Разходени 
Приходи от дарения:
Антикризисен фонд                       223,1390 174,488 48,651 
Набрани в България 0 40,400 40,400 0 
Бетком 0  10,000 10,000 0 
Васил Левски  168 0 0 168 
Детски домове 0 1,500 0 1,500 
Голо Бърдо  13,109 52 615 12,546 
Приятели на България 11,000 0 11,000 0 
Спешна операция 0 2,272 687 1,585 
Маршал тръст 0 4,980 0 4,980 
Общо 247,416 59,204 237,190 69,430 
 
Финансирани проекти на ФПББ 
за 1998г. 3,750   4,520 8,270 0 
Бюджет на ФПББ за 1998г.    31,405 27,061 4,344 
Налични средства към 31.12.98г.  99,731  99,731 
 
 
 
АНТИКРИЗИСЕН АПЕЛ 
 
През 1997г. ФПББ сключи договор с CAF да работи от нейно име за разпределяне на 
средствата, набрани във Великобритания. През 1998г. приносът на ФПББ към 
разпределянето на хуманитарна помощ за социално слаби български граждани 
достигна общо 237,190 щ.д. До края на годината бяха подкрепени 2 500 граждани и 27 
нестопански организации. Програмите по Антикризисния фонд добиха висока 
популярност и разпределянето на средства 
приближи към успешен завършек.  
  

1248 души получиха помощ 
през 1998 година по 

програмите за хуманитарна 
помощ на Фондацията, на 
обща стойност 237,190 щ.д. 
 

През 1998г. доразвихме трите програми от фонда и 
успешно стартирахме нова програма: “Отворена 
схема”- съвместна инициатива на ФПББ и 
Сдружение “АЛМА”. Тази програма обслужва 
социално слаби български граждани, които се 
нуждаят от спешна медицинска помощ в 
българско здравно заведение.  Тя представлява 
разширяване на Програма “Животоспасяващи 
ваучери”, като осугурява индивидуална подкрепа, 
без обвързване с определени болнични заведения. 
 
• Животоспасяващи ваучери: програмата се изпълнява в партньорство с български 

благотворителни организации и здравни институции; 
• Отворена схема - осъществявана в партньорство със Сдружение “АЛМА”, 

усигурява финансиране на индивидуално лечение на социално слаби в български 
здравни заведения 

• 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 социално слаби групи. 
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1. Животоспасяващи ваучери 
 
Фондацията разработи схема за подпомагане на най-слабите в социално отношение 
граждани, за да могат те да получат спешна медицинска помощ. При работата на 
Схемата съблюдаваме два основни принципа. Първо, подпомагаме отделни граждани, а 
не здравни заведения. Второ - предвиждаме участие и разчитаме на контрол от страна 
на български благотворителни организации, работещи със здравните заведения. 

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 (необходимите 
медикаменти и консумативи, без да се включва стойността на лекарския труд!) 
съгласно предварително договорена тарифа за по отделения, а от март - съгласно 
правителствената Наредба 22 за заплащане на медицинска помощ. 

 
През 1998г. по тази програма бяха сключени още два договора: 

Общинска болница - Трявна  Фондация “Роден край” 
Втора градска болница - София Български демократичен здравен синдикат 
 

 
През 1998 програма 
“Животоспасяващи 
ваучери” подпомогна 
лечението на 848 

пациенти 

Успешно приключиха 6 договора и бихме искали да 
използваме възможността да изкажем нашата 
благодарност на партньорите ни за прекрасно 
свършената от тях работа.  
Поради вътрешно-организационни проблеми на 
партньорите ни прекратихме работа по 4 договора.  
Проведохме разговори с две нови организации от 
Пловдив и Лом, с цел подписване на договори по програмата през 1999г.  
 
До края на 1998г. над 1800 пациенти от София и страната се възползваха от тази 
програма.  
Бюджет Изплатени през 1997г. Изплатени през 1998г. Остатък 
190,043$*  88,464$   70,797$   30,782$ 
 
Оценка на програмата 
Джийн-Мариан Ейткън от CAF-Consultants, Великобритания беше натоварена да 
извърши проверка и оценка на дейностите по програма “Животоспасяващи ваучери”. 
Тя бе подпомогната от българските експерти - Беатриче Маврова и Жулиета Савова. Г-

жа Ейткън посети България два пъти - 
от 27 до 30 април и от 27 септември до 
2 октомври 1998. Проверката 
включваше: 

 
“През цялото време персонала на 
болницата работеше усърдно, 

изпълнявайки изискванията с цел 
оптимално обезпечаване на медикаменти 

и консумативи за социално слаби 
пациенти. Благодарим за 

сътрудничеството и помощта!” 
 

Д-р Герганов 
Директор на ОБ Ихтиман 

 

• интервюта с болници (партньори по 
програмата и такива, които не бяха 
включени); 

• Интервюта с нестопански 
организации (участващи в 
програмата и невключили се);  

• посещения на наши партньори в 
София и страната;  

• интервюта с представители на 
                                                           
* Общата сума от 200,000$ е намалена с разликата в поетите ангажименти по двете програми за 
удвояване. Общата сума на Антикризисния фонд остава същата.  
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Министерство на здравеопазването;  
• проверка и анализ на медицинските досиета на пациентите - извършена от 

квалифициран специалист;  
• други, тясно свързани с програмата дейности, изискани от оценителите. 
 
Придържайки се стриктно към договорените с CAF Consultants задължения, 
българските експерти изготвиха междинен доклад за извършеното между визитите на 
колегага им от Великобритания. Той бе предоставен през м. септември във 
Великобритания. Окончателният доклад ще бъде на разположение през 1999г.  
 
 
2. Отворена схема 

По тази програма осигуряваме подкрепа за лечението на социално слаби граждани в 
България. За разлика от “Животоспасяващи ваучери” тя не е обвързана с определени 
болнични заведения. Идеята бе разработена през 1997г. и програмата стратира през 
1998г. в парньорство със Сдружение “АЛМА”. Договорът между двете организации бе 
подписан през м. февруари 1998г. Експертна комисия от “АЛМА” разглежда молбите 
за финансиране и прави предложения за решение, а ФПББ осигурява необходимите за 
лечението средства. Кандидатите представят документ за 
удостоверяване на социалното си положение и 
медицински документи, за да могат да се проследят двата 
критерия.  

 
“От името на всички 
обслужени с вашите 

дарения деца с 
церебрална парализа, 
благодарим сърдечно 

за щедростта и 
състраданието!” 

 
к.м.н. Д-р Иван 

Чавдаров 
директор 

 

Програмата бе многократно оповестявана чрез 
специализираното медицинско издание “Форум медикус”, 
на специално организирана пресконференция и регулярно 
в бюлетините на сектора. ФПББ редовно 
разпространяваше информация относно хода на 
програмата, разпределените средства и подпомогнатите 
пациенти чрез средствата за масова информация и 
изданията на нестопанския сектор.  

 
”Една искра в живота, подадена навреме 
и на място - значи много! Благодарение 
на Вашата помощ Атанас се завръща към 

живота!” 
сем. Дафови 

 

 
 
В края на 1998г. средствата по 
програмата са почти изчерпани. Чрез 
нея бяха подкрепени 166 граждани от 
цялата страна.  
 

 
Бюджет  Изплатени  Остатък 
60,000$  57,669$  2,331$ 
 
3. Удвояване на дарения 

Целта на Фондацията бе чрез програмата да се разпределят част от средствата, набрани 
във Великобритения за хуманитарна помощ като едновременно с това се привлекат 
парични средства от български дарители. На дарителите бе предоставена възможността 
да подкрепят съществуващи вече програми на ФПББ или да дарят за други каузи, като 
ФПББ удвои даренията. През 1998г. бяха набрани  24 384 щ.д., с което предвидения за 
удвояване фонд на програмата се изчерпи. 
 
Бюджет Изплатени през 1997г. Изплатени през 1998г. Остатък 
133,957$ 109,573$   24,384$    0$
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Даренията през 1998 г. бяха удвоени в полза на Българския червен кръст, Асоциацията 
на българските специализанти в Англия, Христянски институт “Благовестие” и 
Общинска болница Трявна 
 
4. Малки проекти 
 
Програма “Малки проекти” цели едновременно: 
• в съответствие с волята на дарителите на средствата по Антикризисния фонд, 

проектите трябва да оказват индивидуална подкрепа на най-тежко засегнатите от 
кризата в България; да подпомагат хора, а не институции, хора, които са останали 
извън обсега на други хуманитарни програми; 

• в съответствие с мисията ни да насърчаваме местното дарителство, ФПББ подкрепя 
проектите на организации, които са способни да набират средства от български 
фирми и дарители. Отпусканата през 1998г. помощ варира между 57 - 1000 щ.д.   

 
Бюджет Изплатени през 1997г. Изплатени през 1998г. Остатък 
30,000$  3,824$    13,375$   12,801$ 
 
Указания, формуляри за кандидатстване и процедури на програмата бяха публикувани 
и разпространявани чрез различни издания на НСО. През 1998г. получихме 32 
кандидатури, от които 22 проекта бяха одобрени. Към настоящия момент са 
осъществени 18 проекта на 15 организации. Бяха привлечени дарения на стойност 
13,375 щ.д. от 20 дарители.   
 
През м. май ФПББ проведе проучване на причините за успех/неуспех на организациите 
в процеса на привличане на дарители. Анкетирахме 10 организации, кандидатствали по 
програмата с 13 проекта.  
Следва кратко обощение на резултатите от анкетата:  
 
Причини за успеха 
Най-често като определящо за успеха в 
набирането на средства организациите 
посочват предварителните преговори с 
евенутални дарители (дори преди процеса на 
кандидатстване) и постигнатите споразумения 
чрез програмата на ФПББ даренията да бъдат 
удвоени. Други отговори показват, че 
съгласието за дарение зависи до голяма степен 
и от личните контакти и доверието на дарителя 
към получателя.  
В три от анкетите е изказано становище, че 
презентационните материали, предоставени им 
от ФПББ са се оказали много полезни при провеждане на преговорите. Една 
организация споделя, че материалите са спомогнали за привличане на по-големи 
средства, отколкото са били очаквани и за колкото са кандидатствали.  

 
“Ние всички сме трогнати от 

Вашата помощ и внимание. С нея 
ние подобрихме условията за 
живот и самочувствието на 

децата.” 
 

Д-р Маргарита Райкова 
Детски санаториум за белодробни 

заболявания 
Кюстендил 

 

 
Причини за неуспеха 
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При създаването на програмата основното ни притеснение беше, че тя предлага на 
дарителя да предостави дарението на трета страна - 
ФПББ, вместо да го насочи директно към 
получателя. Анкетата обаче показа, че 
посредничеството като допълнително звено не е 
основна причина за неуспеха. Тази причина бе 
изтъкната само от една организация, която изказа 
опасения от така наречения “пирамиден” синдром.  
 
По-голяма част от отговорите се обединяват около 
принципните трудности по набиране на средства в 

България. Тези трудности се основават на нестабилността на фирмите, на постоянното 
отсъствие на “взимащия решение” и др. Позитивното в случая заключение е 
декларираното от всички участници усърдие да търсят средства от всички възможни 
източници - частни и държавни фирми, индивидуални дарители, банки и др. 

 
“Вашата помощ за нас е като 
божи дар!” 
 
управителния съвет на  
Регионален съюз на диабетно 
болните- Хасково 
 

 

 

ІІ. НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ 
 
1. Дарителски линии.  
 
Васил Левски 
През 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”, а организирането й бе 
финансирано от фондация “Отворено 
общество”. Набирането на средства бе 
предназначено за 10 национални обекта, 
свързани с името и делото на Васил Левски. 

 
“Останах приятно изненадана, 

получавайки вашия договор и мога 
да кажа, че наистина се почувствах 

дарител.” 
 

Е. Попова 
София 

 

През 1998 г. по дарителската линия има 
остатък от 306,800 лева, които са на 
разположение в общата сметка на ФПББ в 
Булбанк.  
 
 
Голо Бърдо  

ФПББ бе включена в Инициативния комитет за реализиране на инициативата на 
президента на Република България за набиране на средства за бедстващите българи в 
областта “Голо Бърдо” в Албания.  
По набирателната сметка на дарителската линия постъпиха над 25 милиона лева от над 
600 дарители. Голяма част от дарителите участваха с малки дарения от порядъка на 

1000, 2000, 5000 или 10000 лева. До 
всички дарители бяха изпратени 
благодарствени писма и договори за 
дарения. 

 
“Приятно съм изненадан от 

вниманието към дарителите. Бъдете 
живи и здрави в благородния ви път!” 

 
Симеон Буздрев 

Фирма “Буздрев” Пловдив 
 

 През м. ноември 1998г. Инициативният 
комитет взе решения по заключителните 
дейности - транспорт до Албания на 
хуманитарната помощ и др. ФПББ ще 
прехвърли набраните средства към НДФ 
“13 Века България”, които се ангажират 
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със заключителните дейности. Инициативният комитет ще проведе още една среща 
през 1999г., на която ще приеме отчет на кампанията и ще анализира нейните успехи. 
 
 
Дарителска линия БЕТКОМ 

През м. април 1998г. ФПББ получи дарение в размер на 10 000 щ.д. от компания 
БЕТКОМ в полза на крайно нуждаещи се деца и възрастни хора. ФПББ бе 
упълномощена да избере получателите на дарението според нуждите. През 1998г. 
ФПББ разпредели средствата за следните инициативи:  
• В съответствие с волята на дарителя проект на БЧК получи 3 000 щ.д. за 

организирането на летен лагер за 60 деца от социално слаби семейства, които 
остават извън обсега на социалните заведения.  

• С 4 000 щ.д. беше закупена антигрипна ваксина и проведена кампания за 
ваксинация на 950 деца от социални заведения в Пловдив, с. Асеновец, общ. Нова 
Загора , с. Алеково, общ. В. Търново и София.  

• С 3 000 щ.д. беше организирано посещението на над 500 деца от 10 социални 
заведения на изложението “Детски рай” (27 ноември - 2 декември 1998г.) и 
участието им в многобройни развлекателни игри, музикални и театрални 
представления и др. Като съорганизатор на събитието, ФПББ имаше собствен щанд 
за разпространение на информация и промоционни материали за дейността си и за 
дарителската дейност на компания БЕТКОМ. Получихме малко дарение.  

• ФПББ подкрепи и участието на 30 човека с умствени увреждания от социални 
заведения в конкурс за написване на есета.   

 
Стамбули ЕООД - България 
 
Официалният представител на ЛЕГО за България дари 80 кутии конструктори ЛЕГО 
(общо 400 кг.) за деца от социални заведения и още 120 мини комплекта, които бяха 
раздадени по време на изложението “Детски рай”. 27 детски заведения от София, 
Пловдив, Лом, Благоевград и с. Стойките получиха 52 комплекта по време на коледната 
кампания на фондацията. ФПББ разпредели даренията имайки предвид възможностите 
на домовете да използват даренията за подобряване на умственото и физическо здраве 
на децата. Същите критерии ще бъдат приложени и при селекцията на останалите 
получатели през 1999г.  
 
Спешна операция 

В партньорство с Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), 
ФПББ създаде фонд “Спешна операция” в подкрепа лечението на деца от социално 
слаби семейства. Фондът бе обявен официално на пресконференция на 22 май 1998г. 
Разработихме планове за набиране на средства и започнахме работа. ФПББ изпрати 
писма до над 100 български дарители с предложение да подкрепят новата инициатива. 
Подготвихме необходимата документация, текстове на български и английски езици, 
публикувахме промоционни материали за фонда. Организирахме специална промоция 
на апела по време на изложението “Детски рай”. Нашите партньори се ангажираха с 
организирането на благотворителни търгове в страната. ФПББ и КНСБ проведоха 
търгове в гр. Велико Търново през октовмври 98 и в гр. Русе през декември 98г.  
През 1998г. 3 600 000 лева (2,272 щ.д.) постъпиха в банковата сметка на фонда в 
Българска Пощенска Банка.  
През ноември 1998г. Управителният съвет на фонда одобри и препоръча да се 
подпомогне лечението на 4 деца.  
 
През 1999г. ФПББ и КНСБ ще продължат да работят съвместно по набиране на 
средства за фонда от България и чужбина. При разпределение на средствата ще 
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използваме добрия опит от програми “Отворена схема” и “Животоспасяващи ваучери”, 
както и Оценката на тези програми.  
 
Детски домове 

Пет детски заведения получиха храна със средствата, набрани на Коледен 
благотворителен бал (1997г.) на Българските специализанти във Великобритания. 
ФПББ удвои набраните на бала средства и дари на БСВ за домовете 346 щ.д.  
Дарените  чрез Посолството на България в Япония 3 600 щ.д. бяха разпределени между 
5 детски заведения със съдействието на Съюза на българските фондации и сдружения. 
След успешни кандидатури на 5 регионални нестопански организация, партньори на 
домовете, средствата бяха удвоени от ФПББ по програма “Малки проекти”.  
Чрез българското посолство в Япония получихме ново дарение в размер на 1 500 щ.д., 
което предстои да бъде разпределено през 1999г.  
 

2. Проекти на ФПББ за набиране на средства за българските нестопански 
организации 
 
 
Бизнес и благотворителност  
 
През септември 1997г. ФПББ стартира провеждането на регионални срещи на бизнес 
организации, НСО и представители на местната власт. Обсъдени бяха възможностите 
за сътрудничество на регионално ниво в полза на общността. ФПББ представи своята 
дейност и услугите, които предоставя в полза на такива партньорства. Организирахме 
10 срещи в Трявна, Благоевград, Ловеч, Пазарджик, Варна, Русе, Плевен, Стара Загора, 
Габрово и Свиленград, на които присъстваха над 200 участници. 
 
Регионалните срещи приключиха през април 1998г. и ФПББ представи резултатите на 
Кръгла маса в София на 15 юли. В процеса на подготовка на събитието ФПББ се 
срещна с представители на асоциации на бизнеса. Участниците в Кръглата маса 
приветстваха усилията и професионализма на ФПББ при разработването на услуги за 
дарители и свързаната с тях документация. ФПББ представи резултатите от анкета, 
проведена на десетте регионални срещи, които показват трудностите при 
междусекторно общуване на местно ниво, от една страна, и в същото време нарастване 
на доверието и разбиране ползите от такова сътрудничество. Двете страни оценяват 
компетентността на партньорите си и очакват промени на обективните условия - 
подобряване на икономическата среда, данъчни облекчения и др.  
 
В отговор на изразените потребности от информация и специални знания в областта на 
дарителството и отношенията между нестопанските и бизнес организации, ФПББ 
публикува две брошури:  
Данъчни облекчения за дарители - консултирано с KPMG, това издание съдържа ценна 
информация за дарителите по въпроси от българското законодателство в сферата на 
даренията.  
ФПББ - Мост между дарители и дарени  е втората публикация на ФПББ. Тя съдържа 
информация за услугите към НСО и към български и чужди дарители, предоставяни от 
ФПББ. И двете брошури добиха голяма популярност сред нестопанските организации и 
дарителите заради ценната информация, която предлагат.  
 
Проектът е финансиран от Програма Демократична мрежа и неговото изпълнение бе 
проведено с помощта на Български Самарянски Съюз и неговите регонални 
представители, Клуб “Отворено общество” - Русе и др.  
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Потребности на обществото и ресурси на нестопанския сектор 
Проектът изследва нуждите на обществото и търси идентифицирането на 
специфичното място и роля на нестопанските организации в преодоляването на тези 
проблеми. Стремежът на ФПББ бе да изтъкне ролята на местните НСО в процеса на 
развитие на местните общности и превръщането им в атрактивни получатели на 
дарения. В резултат ФПББ разполага с база данни за над 100 водещи и активно 
работещи български НСО, които разполагат с необходимите ресурси да работят по 
проблемите. Разполагаме с обобщена информация за шест региона и пет сфери: 
култура, образование, околна среда, здравеопазване и социални грижи.  
Организирахме 6 регионални семинара с представители на НСО, държавни институции 
и местна власт. Участниците са признати в общността като експерти в своята област, 
спечелили общественото доверие. Дискутирани бяха конкретни проблеми, специфични 
за отделните региони. Резултатите бяха обсъдени на Кръгла маса, на която се обобщи и 
състоянието на местните НСО и техните ресурси.   
ФПББ разполага със заключителни доклади нуждите на обществото и ресурсите на 
НСО по изследваните сфери.  
Крайните резултати от проекта бяха оповестени пред средствата за масова информация 
и широката публика в края на юни 1998г. Окончателните доклади се използват за 
разпространение към дарители от България и чужбина.  
 
ФПББ ще разработи специални Апели в различни сфери, на базата на събраната 
информация и идентифицирани проблеми и ресурси на НСО. Те ще бъдат 
разпространени в САЩ като част от Проекта за набиране на средства, финансиран от 
CAF-Великобритания. 
 
Проектът е финансиран от програма ФАР Демокрация - Микропроекти 96.  
 

3. Защита на благотворителните средства 

Съвместна депозитна схема 
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. 
 
Правни проблеми:  
През 1998г. ФПББ проведе продължителни консултации и уточнения на правната рамка 
на схемата, по отношение на съществуващото законодателство, свързано с действието 
на банките и други финансови институции и дейности. Поредица от срещи и 
консултации с цел изработване на перфектна документация бяха проведени, за да може 
Схемата да отговаря на изискванията на закона и в същото време да запази 
благотворителната си същност. В този процес се включиха юристи на учредителите на 
ФПББ, експерти от БНБ и екс-председателя на Законодателната комисия към 
Народното събрание проф. Витали Таджер. Пакетът документи бе одобрен от 
Управителния съвет на ФПББ на 6 юни 1998г. Одобрената правна рамка предвижда 
създаването на дружество по Закона за задълженията и договорите под името 
Гражданско дружество “Помощ за благотворителността в България” (ГД”ПББ”). Към 
дружеството ще могат да се присъединяват български нестопански организации. 
Условията за управление на фонда се договарят между банката и дружеството, като 
всеки член сключва индивидуален договор с банката.   
 
Гражданско дружество “Помощ за благотворителността в България” 
На 6 август 1998г. бе подписан учредителният акт на ГД “ППБ”. Учредители на 
дружеството са: фондация “Помощ за благотворителността в България”, Фондация 
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“Еврика” и Международна фондация “Св. Св. Кирил и Методий”. Фондация “Отворено 
общество” отложи присъединяването си за по-късен етап.  
 
Бъдещо развитие: 
През 1999г. ФПББ ще се ангажира основно с привличането на нови участници в 
дружеството и Схемата; приключване на преговорите с банката, изработване на 
презентационни материали; наемане на управител за обслужване на Схемата. 
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4. Други 
 
Продължава сътрудничеството на ФПББ с Чарити ноу хау. През месец ноември ФПББ 
подписа договор  за администриране на програмата на ЧНХ за развитие на НСО, 
насочена към укрепване на благоворителния сектор в софийски регион. Програмата ще 
се осъществи през 1999г. ФПББ се ангажира с трансфер на средствата до получателите 
- НСО. Елица Динева е член на Групата на съветниците към ЧНХ. 
 
Получените от ФПББ 11,000 щ.д. от Фонд “Приятели на България” бяха изпратени 
съгласно инструкциите на дарителите на Фондация “Карин дом” - Варна.  
 
ФПББ получи дарение от 4 980 щ.д. от Маршал Тръст - Великобритания, които ще 
бъдат разпределени за благотворителни цели през 1999г.  
 
 
ІІІ. ИНФОРМАЦИЯ, ЛОБИРАНЕ, ФОРУМИ 
 
През годината всички наши програми и инициативи бяха обявявани на 
пресконференции (5 за годината), бяха проведени многобройни радио и телевизионнни 
интервюта, публикации в бюлетините на сектора. Информация разпространявахме и 
чрез мрежите на клубовете “Отворено общество”, Регионалните центрове на 
нестопански организации, организираните от нас срещи и семинари в София и 
страната, финансирани по Програма Демократична мрежа и ФАР Демокрация.  
 
Някои примери : 
• месец април - Нова телевизия  - участие в четири поредни сутрешни блока - 

представяне на програмите на ФПББ и дискусия по проблемите на нестопанските 
организации; 

• месец май - Национално радио, програма “Христо Ботев” участие в предаване на 
тема “Човешките права и системата на здравеопазването” - ФПББ представи 
програма “Отворена схема” и фонд “Спешна операция”.  

• месец юни - Национално радио, програма “Христо Ботев” представяне на ФПББ в 
нощен блок на Георг Краев; 

• месец юни - представяне по Нова телевизия; 
• месец юни - интервю по Дарик радио; 
• месец юли - представяне в списание “Хляб +”; 
• месец септември - БНТ, Канал 1, информация по програма “Отворена схема” в 

рамките на ново предаване за нестопанския сектор; 
• месец октомври - Телевизия ЕВРОКОМ засне  благотворителния търг в гр. Велико 

Търново и излъчи половинчасов репортаж; 
• месец ноември - БНР, интервю при откриването на търговското изложение “Детски 

рай” - представяне на информация по програми “Отворена схема”, “Спешна 
операция” и покана към слушателите да посетят щанда на ФПББ на изложението. 

 
Национална среща на НСО 
ФПББ активно се включи в организирането на националната среща на НСО, с мото 
“Възроденото гражданско участие”, проведена през м. октомри 1998г. Служителите на 
ФПББ се включиха в три от предварителните работни групи: изследвания, 
международни връзки и набиране на средства. Като участници в тези групи ние 
успяхме да наберем 1 000 000 лева (нефинансов принос) за срещата и осигурихме 
финансована подкрепа на Freedom House за участието на двама чуждестранни гости на 
Срещата. 
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Форум на дарителите в България 
ФПББ редовно участваше в заседанията на неформалната група на българските 
дарители. Форумът покани за участие представители на международни институции: 
(UNDP, Световната банка, USAID), големи финансиращи организации, посолства.  
Участниците обсъждат проблеми, свързани с развитието на нестопанските сектор в 
България, анонсират програми и приоритети, обменят опит.  
ФПББ ще бъде домакин на средващата среща в началото на януари 1999г. 
 
 
ІV. СЛУЖИТЕЛИ НА ФПББ 
 
През 1998 година за Фондация “Помощ за благотворителността в България” работиха: 
Стоянка Петрова, изпълнителен директор, напуснала през ноември 1998 
Валентина Цолова, счетоводител 
Елица Динева, програмен координатор, от ноември администратор 
Пенка Цветкова, програмен координатор 
Адрине Хампарцумян, технически сътрудник 
 
През годината служителите на фондацията участваха в семинари, обучения и работни 
срещи по следните теми: набиране на средства, насърчаване на корпоративното 
дарителство в ЦИЕ, мониторинг и оценка, маркетинг на НСО, застъпничество и 
лобиране, управление на НСО в социалната сфера, международните НСО в социалната 
сфера, счетоводство на НСО и др. Счетоводителят на фондацията премина 
едноседмично обучение в офиса на CAF Великобритания. От първи ноември 1998 г. 
фондацията се премести в нов офис на ул. “Веслец” 4, с по-добро разположение на 
работната площ.   

Всичко това предоставя добри условия и основа за работа на служителите и успех на 
дейностите на фондацията. Екипът на фондацията е млад, но амбициран за 
професионална работа за постигане на целите на една уникална за България 
организация.  

Завършваме годината със съзнанието за необходимостта от преструктуриране на 
нашата работа от позицията на достигнатото ново ниво в развитието на фондацията и 
изискванията на нестопанския сектор и обществото, отправени пред нас. 
Продължаването на изграждането на капацитета на фондацията и развитие на нейните 
ресурси ще включи през следващите години повишаване на професионализма и по-
тясното специализиране на служителите й за предоставяне на информацията и 
специфични услуги на НСО и дарители. 

 

V. АНАЛИЗ НА ПОСТИЖЕНИЯТА И ПРЕПОРЪКИ 
 
След лятото на 1996 г. беше невъзможно да се пренебрегва задълбочаващата се 
социална и икономическа криза. Наложи се да приспособим нашите идеи, планове и 
приоритети към тези много трудни условия. Планът за 1998 година продължаваше 
основната насока на работата като съсредоточаване върху преки благотворителни 
дейности и върху това, което бихме могли да направим за облекчаване на най-
неотложните нужди на нашите сънародници. Всеки един от проектите търсеше пряк 
хуманитарен или социален ефект като принос към разрешаване на обществените 
потребности по време на икономическа криза. 

Фондацията работеше с 15 здравни заведения и партниращи нестопански организации, 
като предостави помощ при лечението на близо 900 пациенти с ниски доходи на обща 
стойност 70,000 долара. 
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Паралелно с предоставянето на пряка защита на пострадалите от кризата, Фондацията 
успя да използва изпълнението на програмите на Антикризисния фонд и завършващите 
проекти с оглед по-дългосрочни цели и мисията ни. От позицията на организация, 
която работи за другите организации се ангажирахме с договори с местни нестопански 
организации, като им дадохме необходимата подкрепа и ресурси да засилят ролята си в 
местното общество. В резултат на партньорството с нас организациите получиха 
възможност да докажат значимостта на работата си и равностойността си като социален 
партньор. С наша помощ при работата по тристранните договори с болници, 
организациите се утвърдиха като фактор за промяна и действително подпомагане на 
най-слабите в местното общество. Много от организациите успяха да използват тази 
възможност, за да популяризират цялостната си дейност и да се ангажират по-
пълноценно със своята целева група. Нашите най-добри партньори: Фондация “Борба с 
рака”, Фондация “Живот без задух”- Видин, Български здравен демократичен синдикат, 
Фондация “Детско сърце-Мартин Елиът”. ФПББ спечели популярност като 
организация, утвърждаваща ролята на НСО, които се ползват с доверие и  работят за 
местното развитие. 

Ваучерната схема, по която работихме с болниците изпробва и доказа ефективността на 
нов модел за разпределяне и наблюдение на хуманитарна помощ. ФПББ беше приета 
като сериозен и взискателен партньор от болниците, с които работихме. Новаторството 
и професионализмът на подхода, стриктното зачитане на дарителската воля ни 
отличиха от останалите дарители. 

Схемите за удвояване предоставиха уникална възможност за взаимодействие със света 
на бизнеса. Предложението ни беше примамливо - избралите ни за посредник получиха 
правен съвет, документация в защита на дарителската си воля и удвоен ресурс за своята 
кауза. ФПББ имаше възможност да докаже разбирането и деловитостта си като 
партньор на благотворителната дейност на бизнеса. Резултатите са категорични - 
принос от 24,000 долара за 1998 година, общо от началото на програмите бяха 
привлечени над 133,000 долара.  

Завършилите през 1998 два проекта на фондацията допринесоха за създаване на нови 
контакти и партньорства на фондацията с местни нестопански и бизнес организации и 
държавни институции. Срещнахме се с кметовете на Ловеч, Стара Загора и Габрово и 
обсъдихме посредническата си роля при дарения с началниците на данъчните служби 
на шест града. Взаимна беше ползата от срещите и работата по проблеми с нестопански 
организации от 10 града, проверихме очакванията и оценките за нас от страна на 
местния бизнес.  

В заключение сме горди да отбележим, че ФПББ успешно отговори на 
предизвикателствата в областта на предоставянето на хуманитарна помощ и защита на 
жертвите на кризата в България. Програмите на Антикризисния фонд бяха от реална 
полза за социално слаби българи, нуждаещи се от медицинско лечение и в същото 
време беше привлечена значителна подкрепа за хуманитарни цели от български фирми 
и индивидуални дарители.  

Сега, в края на изпълнението на тези програми, Фондацията оценява, че с развитието на 
нормативната база и след период на известна стабилизация в държавата, ние се 
намираме пред ново начало и ни предстоят нови задачи. Предстои ни да използваме 
максимално добре опита, натрупан от хуманитарните програми и нововъведените 
модели за посредничество. ФПББ трябва по-прецизно да представя капацитета си да 
предлага необходими и ценни услуги на дарители и дарени, да бъде по-успешна в 
популяризирането на дейността си и в привличането на партньори. Ще продължим най-
резултатните програми: предоставяне на консултантска помощ в областта на 
дарителството, финансиране на проекти на НСО чрез програма“Малки проекти”, 
специални апели в партньорство с друти институции и организации. Ще развием 
проекта си за защита на благотворителните средства чрез Съвместната депозитна схема 
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като обхванем по-широко областта на предоставяне на финансови услуги за НСО. 
Специално внимание ще обърнем на възможността да администрираме дарителски 
линии по примера на тази на “Бетком”, като популяризираме предимствата на този 
механизъм. С оглед новите задачи пред нас ще преоценим разпределението на ролите и 
задълженията между служителите на Фондацията, нивото на информационна 
обезпеченост, компетентността във важни за дейността ни сфери, качеството и цената 
на предоставяните от нас услуги и начините за финансово осигуряване и стабилност. 

 
 
 
VІ. 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) 

• Програма Демократична Мрежа  на Института за Устойчиви Общности (Проект 
“Бизнес и благотворителност”) 

• Програма ФАР Демокрация Микропроекти  (Местни приоритети и ресурси на 
нестопанския сектор в България”) 

• Клуб “София”, Токио, Япония, чрез българското посолство 
 
 Използваме възможността да  благодарим на тях и на всички други организиции и 
лица, които подкрепиха дейността на ФПББ по много и различни начини. 

  

ФПББ използва 2% от даренията за осигуряване на ефективно разпределение на 
дарението, както и за рекламиране на каузата на дарението пред други потенциални 
дарители за привличане на допълнителни средства.  
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УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

Членовете на Управителния съвет и Контролния съвет служат на Фондацията в лично 
качество, работят доброволно и не получават възнаграждения или заплати. Заседания 
на УС през 1998 год. бяха проведени на следните дати - 9 юни, 26 ноември, 8 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, представител на СБФС.*** 

Васил Велев, изпълнителен директор на фондация “Еврика”, председател на УС на 
инвестиционна компания IFI, преподавател в УНСС в София.*** 

Димитър Луджев, депутат (партия “Нов избор”), фондация “Отворено общество”, 
представлявана на заседание от Дарина Кадънкова, главен консултант НСО* 

Иван Станчов, 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.***  
 
Рада Маркова - (Член на УС от ноември 1998г.) Главен секретар на НДФ “13 века 
България” ** 
 
 
КОНТРОЛЕН СЪВЕТ: 
Атанас Гочев, преподавател в Университета за 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. 
 



Приложения: 
АНТИКРИЗИСЕН ФОНД USD

Към 31.12.98г.
Задължения и плащания по програми 

Програма "Животоспасяващи ваучери"
Обща сума на фонда(A) 190 043
Национален онкологичен център 30 000
Детска кардиология към НЦССЗР 35 000
Трета градска болница-София 12 000
Пета градска болница -София 12 000
Диспансер онкологични заболявания -Враца 20 000
Обединена районна болница-Видин 15 000
Обединенна районна болница-Ихтиман 15 000
Общинска болница-Нова Загора 10 000
Обединена районна болница-Благоевград 8 000
Обединена районна болница-Сливен 5 000
Обединена районна болница-Ловеч 3 000
Втора градска болница-София 8 000
Общинска болница-Трявна 2 880
Християнски детски фонд на Великобритания 20 000
Общо договорени дарения: 195 880
Изплатени дарения 159 261
Остатък 30 782

Удвояване на дарения (към наши партньори) 
Обща сума на фонда (Б) 35 622
Национален онкологичен център 5 049
Детска кардиология към НЦССЗР 3 689
Фондация "Детско сърце-Мартин Елиът" София 3 254
Обединена районна болница-Ихтиман 4 152
Общинска болница-Трявна 7 079
Асоциация на българските специализанти във Великобритания 173
Български червен кръст 12 226
Общо договорени дарения: 35 622
Изплатени дарения 35 622
Остатък 0

Програма Удвояване на дарения"  
Обща сума на фонда (В) 98 335
Фондация "Искър" Мездра 283
Асоциация "Малигнени лимфоми"-Варна 10794
Фондация "Детско сърце-Мартин Елиът" София 2 500
Детска специализирана болница-Бузовград 2 393
Фондация "Карин дом" Варна 15 014
Зъботехническа лаборатория "Бартит" 12 230
Училище "Икар" 14 414
Български самарянски съюз 6 655
Детска кардиология към НЦССЗР 346
Медицински университет -Плевен 14 530
Сдружение "Милосърдие" София 14 270
Християнски институт "Благовестие" 4 906
Общо договорени дарения: 98 335
Изплатени дарения 98 335
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Остатък 0

Програма "Отворена схема" 
Обща сума на фонда (Г) 60 000
Плащания към болници 57 000
Плащания към АЛМА 3 000
Общо договорени дарения: 60 000
Изплатени дарения 57 669
Остатък 2 331

Програма "Малки проекти" 
Обща сума на фонда (Д) 30 000
Организация на скаутите в България-Варна 932
Фондация "Екосирак" 662
Фондация "Искър" 276
Фондация "Гаврош"-Варна 947
Фондация "Гаврош"-Варна 950
Български женски съюз 938
Фондация МИРР-Сливен 94
Български самарянски съюз 922
1998г. 
Български самарянски съюз 924
Фондация МИРР-Сливен 911
Фондация "Самотна майка"-Бургас 545
Женско дружество"Майчина любов" 367
Дружество за защита правата на детето-Плевен 879
Фондация "Надежда"-Силистра 495
Фондация "Орехово" 454
Християнски институт "Благовестие" 950
Християнски институт "Благовестие" 980
Християнски институт "Благовестие" 1 004
Университетски аварийно-спасителен отряд-София 215
Асоциация "Критерии" 949
Дружество "Човеколюбие" 57
Дружество на диабетноболние-Хасково 1 037
Фондация "Младежта в гражданското общество" 773
Български самарянски съюз 938
Общо договорени дарения: 17 199
Изплатени дарения 17 199
Остатък 12 801

Обща сума административни разходи, банкови такси и др. 16 500
Остатък неусвоени 237
Резерв на Антикризисния фонд 2 500

Обща сума 433 000
Обща сума изплатени дарения 383 493
Остатък 48 651
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