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БЪЛГАРСКИ ДАРИТЕЛСКИ ФОРУМ 

отчет 2009 
През 2009 Български дарителски форум съсредоточи усилията си в следните основни 
области: 

1. Повишаване ролята на Форума като фактор за подобряване на правна и 
фискална регулативна среда за дарителството в България 

2. Популяризиране на Форума като организацията, работеща за социално 
отговорната филантропия чрез активна комуникация с медии и институции. 

3. Развиване и популяризиране на добри дарителски практики. 
4. Повишаване организационния капацитет на Форума като платформа за 

споделяне на опит, експертиза и нови идеи за промотиране на дарителството. 
5. Развиване на системата Единен дарителски номер  
 

1. Oсновни дейности за постигането на цел 1. 
1.1 Разработване на предложения за нормативни промени за подобряване на 

дарителската среда в България. 
През 2009 г. БДФ работи за следните нормативни промени: 

• Запазване на данъчните облекчения за дарения в сферата на образованието. – 
В края на 2008 година от Министерство на финансите бяха предложени промени в 
ЗКПО и ЗОДФЛ, които изключваха образователните институции (училища, 
университети и академии) от списъка с получатели на дарения, за които могат да 
се ползват данъчни облекчения. БДФ заедно с Български център за нестопанско 
право, Български форум на бизнес лидерите, СУ “Св. Климент Охридски” 
проведоха серия от срещи с депутати, медии и финансочи експерти с цел 
предложената промяна в законите да не бъде приета. В резултат, предложенията 
не бяха гласувани в Народното събрание и облекченията бяха запазени. 

• Промяна на закона за радиото и телевизията ц цел промяна на регламента за 
скритата реклама –  През годината БДФ проведе различни работни срещи (СЕМ, 
АББРО, медии) във връзка със съществуващото ограничение, което третира 
цитирането на имената на дарители в електронните медии (особено компании) 
като скрита реклама. Всяка една от гореспоменатите институции и организации 
сподели своята готовност за либерализиране на закона. В края на ноември в 
Народното събрание беше внесен ЗИД на ЗРТ. БДФ участва активно в 
обсъжданията на закона както с депутати, така и с експерти, като предложи 
конкретен текст на член, който да се включи в закона, позволяващ цитирането на 
дарителите. Въпреки заявената готовност за промяна,  в началото на януари 2010 
г. ЗРТ беше приет, като предложението на БДФ бе редактирано така, че на 
практика беше обезмислено. През март 2010 г. обаче, в Министерство на 
културата започва работа по изработване на нов ЗРТ и в момента БДФ 
продължава своите усилия в посока в новия закон да бъдат приети сътоветните 
промени. 

• Промяна на регламента за ДДС въху благотворителните смс-и. –  През месец 
юли 2010 г. БДФ отново води разговори с МФ за промяна на ЗДДС във връзка с 
облагането на дарителските смс-и с ДДС. За пръв път от МФ беше отговорено, че 
има възможност този казус да бъде решен без промяна в закона. След 
консултации с НАП, юристи-експерти по ЗДДС, икономисти, БДФ организира и 
среща с трите мобилни оператора, с които се обсъдиха практическите 
възможности за освобождаване на дарителските смс-и от ДДС. В момента 
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мобилните опратори подготвят свое становище, което ще бъде предоставено на 
МФ, заедно със становището на БДФ. 

• Промяна на постановление и правилник за работата на Център “Фонд за 
лечение на деца”. – През месец май 2009 г. БДФ взе участие (с попълване на 
въпросници и срещи) в разработването на одит на Сметната палата за дейността 
на център “Фонд за лечение на деца”, след което БДФ беше поканен от 
Министъра на здравеопазването да се включи в работната група за изработване на 
ново постановление и нов правилник за работа на Центъра.  Предстои 
Постановлението и Правилникът да бъдат приети на Министерски съвет през 
месец март 2010. 

• Предложение за създаване на Фонд за граждански организации – през 
годината БДФ, заедно с Български център за нестопанско право, Американска 
фондация за България, фондация “Лале” и др. проведоха различни срещи с 
организации и институции за обсъждане на идеята, стъпки за действие и 
разработване на законопроект за създаване на Фонд за граждански организации, 
който е предоставен на Председателя на Народното събрание.  

 
1.2 Установяване на допълнителни контакти на експертно ниво в 

ангажираните държавни институции и Народното Събрание. 
Организиране на работни срещи, дискусии и форуми със Народното събрание – 
През годината БДФ организира и участва в различни срещи, дискусии и форуми 
за обсъждане като на конкретни проблеми в сферата на благтворителността, така 
и за планиране на възможни политики и проекти в сферата. Срещи бяха 
организарни в Народното събрание -  комисия по образование, комисия по 
културата, гражданското общество и медиите, комисия по бюджет и финанси, 
МОМН, МТСП, Министерство на финансите, Министерство на здравеопазването, 
НАП и др. 

1.3 Провеждане на срещи – дискусии по конкретни теми с представители на 
политическите партии: 

Как държавата гледа на третия сектор, какви са възможностите за по-ефективно 
партньорство между тях, може ли НПО да участват по-категорично при вземането 
на решения, които определят политики и кои са механизмите за по-ефективно 
държавно финансиране на сектора – на тези въпроси отговори потърсиха 
политици и граждански организации.  На 12 май в София се проведе 
Националната конференция на НПО, организирана от Български център за 
нестопанско право и БДФ съпроводена с  дебат на тема “Държавата и 
гражданското общество”. В дискусията участваха представители на основните 
политически сили  - Аглика Виденова (БСП), Четин Казак (ДПС),  Даниел Митов 
(Синята коалиция), Биляна Раева (НДСВ), Лорита Радева (ГЕРБ) и Димитър 
Василев (Зелените), както и много граждански организации. Всички политици 
потвърдиха, че гражданският сектор е изключително важен като представяне на 
експертиза и формиране на политики и че служи като коректив на институциите.  
Политиците бяха единодушни, че няма единна стратегия, която да регламентира 
участието на НПО във вземането на решения, нито правила, които да определят 
комуникацията на държавата със сектора и се обединиха около тезата, че такава 
стратегия е еднакво нужна както за държавата, така и за НПО. Всички потвърдиха 
необходимостта във вземането на важни решения и формирането на политики да 
участват силни и автентични гражданските организации, извън кръга на 
икономическите и социалните партньори. Всички подкрепиха идеята да бъде 
създаден Фонд за финансиране на НПО, който да се управлява от представители 
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на НПО при ясни правила и прозрачен механизъм за разпределение на средствата, 
като специално се наблегна на необходимостта той да гарантира независимост от 
държавата на организациите, които финансира, за да не загубят те своята 
автентичност.   
 

2. Основни дейности за постигането на цел 2. 
2.1 Осъществяване на регулярен мониторинг на дарителските практики в 

медиите. – През годината БДФ продължи да прави ежедневен мониторинг в 
медиите по темата благотворителност и корпоративна социална отговорност, 
съвместно с фондация “Помощ за благотоврителността”. Мониторингът се 
разпрострянява 2 пъти седмично до членовете на Форума, за да бъдат те 
информирани за тенденции, практики и проблеми. 

 
2.2 Изработване и популяризиране на годишен анализ за тенденциите в 

благотворителността в България - За поредна година Дарителският форум 
прави анализ и широко разпространява информация за дарителските тенденции 
в България – кои са най-големите дарители, кои са най-подкрепяните сфери, 
какви механизми са най-често изполвани. Чрез анализа Форумът информира 
своите членове, партньори и обществото за това в какви посоки се развива 
дарителството у нас.  

 
2.3 Изработване и популяризиране на анализ на тема „Благотворителността в 

медиите” През 2009 г. анализът се изготви 2 пъти годишно, на базата на 
медийния клипинг и беше разпространен до медии, организации и партньори. 
Анализът ше бъде използван като основа за изработването на препоръки на 
Форума по отношение на медийната среда и нейната роля за развитието на 
благотворителността 

 
2.4 Изработване и разпращане до широк кръг медии, организации, компании и 

институции на тримесечен електронен бюлетин. – В края на 2009 година 
БДФ стартира своя електронен бюлетин, като целта му е да информира широк 
кръг организации, компании, институции и медии за съществуващите 
дарителски програми, проблеми, успехи. Другата основна цел на бюлетина е да 
популяризира дейността на членовете на БДФ. 

 
 

 
3. Основни дейности за постигането на цел 3: 
3.1 Изработване на case studies  за добри практики - През годината бяха 

изработени 10 case studies, които ще бъдат публикувани и издадени като 
сравнително проучване за Чехия, България, Словакия и Унгария и ще 
популяризират добри практики на бизнеса в корпоративната социална 
отговорност. 

3.2 Организиране на кампании и кръгли маси на теми, важни за дарителите в 
България - През годината БДФ, заедно с фондация “Работилница за граждански 
инициативи”, организира кампания във връзка с предаването ВИП Брадър. 
Акцентът на кампанията беше върху етичните принципи на дарителството, 
смисълът на благотворителността и подмяната им в предаването. 
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3.3 Организирне на Годишната дарителска конференция – на 11 декември 2009 
г, се състоя Конференцията на Български дарителски форум. Темата й беше 
формулирана «Партньорства за по-ефективна благотворителност». Основният й 
акцент беше върху взаимоотношенията между гражданските организации и 
бизнеса и възможностите за равностойно партньорство между тях в името на по-
добри дарителски практики в България. Участниците потърсиха отговори на 
въпросите как избират най-подходящата за тях кауза, какви са мотивите им да 
инвестират в нея и защо се нуждаят от партньори при реализирането й. Гледни 
точки по темата споделиха: Елица Баракова, Изпълнителен директор, фондация 
“Помощ за благотворителността в България” и Нина Мирчева, Мобилтел ЕАД; 
Емил Гочев, Изпълнителен директор, “Данон Сердика” АД и Димитрина 
Ходжева, Изпълнителен директор, фондация “Димитър Бербатов”; Мая 
Георгиева, Изпълнителен директор, Първа инвестиционна банка и Добринка 
Вълкова, фондация “Работилница за граждански инициативи”; Захариaс 
Коцибос, Главен изпълнителен директор, GLOBUL и Веселина Кавръкова, 
Програмен директор, WWF; Таня Радочай и Цвети Бонова, UNICEF в България. 
Те представиха и свои социални проекти, които илюстрират успешното 
партньорство между НПО и бизнеса. Официални гости на събитието бяха 
Валентина Симеонова, зам.-министър на труда и социалната политика, Скот 
Позил, съветник по търговските въпроси, Посолство на САЩ в България, Ник 
Лийк , зам.-посланик, Британско посолство. 

 
3.4 Организиране на наградата "Най-голям корпоративен дарител в 
България" - На 11 декември 2009 г. Български дарителски форум раздаде 
наградите, които отличават социално отговорни компании в България. Тяхната 
цел е да наложат стандарти за прозрачно и отговорно бизнес дарителство. За 
пръв път през 2009 конкурсът беше подкрепен от  ПрайсуотърхаусКупърс 
България” чрез предоставянето на безвъзмездни услуги по верифициране на 
данните в подадените от компаниите формуляри. Наградите НАЙ-ГОЛЯМ 
КОРПОРАТИВЕН ДАРИТЕЛ 2009” подреждат компаниите според 
финансовите данни за техните благотворителни и социални инициативи в 
България, финансирани през 2008 година. Сред наградените компании бяха:  
В категорията „Най-голям обем на финансови дарения” призът взе Първа 
инвестиционна банка (783 400 BGN). Второ място зае M-Tel (639 557 BGN), а 
на трето се класира UniCredit Bulbank (219 119 BGN) . В категорията „Най-
голямо дарение на доброволен труд на служителите първи са VIVACOM, 
следвани от Пощенска банка и Първа инвестиционна банка. В категорията 
„Най-голям обем на нефинансови дарения” на първо място са bTV , втори – 
фармацевтичната компания Astra Zeneca, след тях се нарежда VIVACOM. 
Категорията „Най-щедър дарител” (определя се от това какъв процент от 
печалбата преди облагане е дарила компанията) спечели ПИБ – 1,40 %. За първа 
година Български дарителски форум и Клуб на корпоративните дарители 
присъдиха и една специална награда, извън рамките на конкурса. Тя измерва не 
толкова количествени, колкото качествени постижения и беше дадена на М-Тел 
– наградата е за “Най-последователна дарителска политика за обществени 
каузи”. 
И през 2009 г. наградите традиционно се връчваха не само в България, но в още 
6 страни от Централна и Източна Европа (Полша, Русия, Словакия, Украйна, 
Унгария и Чехия) като част от програмата за развитие на отговорно 
корпоративно дарителство CEENERGI 2, която се изпълнява от Български 
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дарителски форум в партньорство с Чешкия дарителски форум и се подкрепя от 
Фондация “Чарлз Стюърт Мот”. 

4. Основни дейности за постигането на цел 4: 
4.1 Осъществяване на процес по стратегическо планиране -  В края на декември 

2009 г. група от външни консултанти проведоха срещи с членовете, УС и екипа 
на Форума, на базата на които изготвиха насоки за стратегия и стратегическа 
рамка за периода 2010-2014 г. 

4.2 Ежемесечни тематични срещи между членовете на Форума – през 2009 г. се 
проведоха 5 тематични срещи между членовете на Форума. Форматът, фокусът 
и участниците в срещите обаче трябва да бъдат допълнително обсъдени с 
членовете, така че тези срещи да са продуктивни и полезни. 

4.3 Изработване и разпращане на календар със събитията на членовете на 
Форума - И през 2009 г. екипът на БДФ продължи да събира информация за 
събитията и иницаитивте на своите членове и да ги обобщава в месечен 
календар, който разпраща до всички членове на Форума, партньори и медии. От 
началото на 2009 г., календарът се публикува и на сайта на БДФ, а от януари 
2010 г. ина сайта на bgngo.info. 

4.4 Кампания за набиране на нови членове – през 2009 г. към БДФ се 
присъединиха 10 нови компании и фондации, както в резултат от конкретните 
усилия на УС и екипа на Форума, така и в резултат от по-голямата публичност, 
която организацията придоби. 

 
5. Основни дейности за постигането на цел 5  

През годината системата Единен дарителски номер продължи да обслужва различни 
благотворителни кампании, като фокус в работата ни беше подобряване на 
механизмите за комуникация между БДФ, ФППБ и отделните кампании.  
  
КАМПАНИИ ПРЕЗ 2009 ГОДИНА 
 
1. 1. Обща статистика за кампаниите през 2009 година: 
 

• Общ  брой  на  кампаниите  в  рамките  на  2009  година,  участвали  в  проект  „Единен 
дарителски номер в България”: 71 
 

• Общ  брой  на  нови  кампании,  включени  през  2009  година  в  проект  „Единен 
дарителски номер в България”: 36  
 

• Общ  брой  на  кампании  от  2008  година,  продължили  участието  си  и  през  2009 
година в проект „Единен дарителски номер в България”: 35 
 

• Общ брой кампании, приключили участието си през 2009  година в проект „Единен 
дарителски номер в България”: 10 
 

• Общ  брой  кампании,  продължаващи  участие  през  2010  година  в  проект  „Единен 
дарителски номер в България”: 61 
 
1.2. Характеристика на кампаниите през 2009 година:  
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• Общ брой кампании на граждански организации, участвали в проект „Единен 
дарителски номер в България” в рамките на 2009 година: 12 
 

Организато
р 

Име на 
кампани

ята 

DMS 
код 

Кратко описание/цел на 
кампанията 

Фондация 
„Петя 
Иванова” 

Бебе за 
теб 

DMS 
INVIT
RO 

Набиране на средства за 
извършване на инвитро 
процедури. 

Сдружение 
„Монтана 
Мото 
Спорт” 

Дари по 
хубав 
повод 

DMS 
IVAN
PETR
OV 

Набиране на средства за 
пътуванията на Иван Петров 
– първият европейски 
шампион на България – за 
европейския шампионат по 
мотокрос. 

Фен клуб на 
привържен
иците на 
„Левски” 

Фенклубъ
т на 
Левски 
помага на 
добрите 
каузи – 
сега 
помагаме 
на Георги 

DMS 
LEVSK
I 

Набиране на средства за 
бъбречна трансплантация на 
фена на «Левски» Георги 
Василев Николов от град 
София. 

СНЦ 
"Зелени 
Балкани" 

Помогни 
на диво 
животно 
в беда: 
Помогни 
ми да 
порасна! 

DMS 
OREL 

Набиране на средства за 
подпомогне отглеждането 
на самотните бебета птички 
и тяхното последващо 
завръщане в естествената 
им среда. 

СНЦ 
"Зелени 
Балкани" 

Втори 
шанс за 
дивите 
животни 

DMS 
OREL 

Набиране на средства за 
лечение, рехабилитация и 
отглеждане на бедстващите 
диви животни, постъпващи 
на лечение в Спасителния 
център за диви животни на 
Зелени Балкани. 

Фондация 
"Биоразноо
бразие" 

Изпрати 
един sms 
‐ спаси 1 
кв.м. 
природа" 

DMS 
PRIRO
DA 

Набиране на средства за 
закупуване на ценни 
природни територии 
(ливади, пасища, гори, 
блата), които са частна 
собственост, за да се 
гарантира дългосрочното 
опазване на 
биоразнообразието в тях. 

Фондация 
"За нашите 
деца" 

Не ме 
изоставяй
! 

DMS 
IZOST
AVEN
I 

Набиране на средства  за 
предотвратяване 
изоставянето на бебета 
чрез: назначаване на  
социални работници в 
родилни отделения в София; 
за  ремонтни дейности, 
закупуване на мебели; 
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храна и дрехи; за частично 
финансиране на здравното 
обслужване на всяко едно 
семейство. 

Фондация 
„Работилни
ца за 
граждански 
инициативи
” 

Да дарим 
здраве 
 

DMS 
ZDRA
VE 

Набиране на средства за 
закупуване на съвременна 
апаратура за 
диагностициране на 
неврологични заболявания, 
която да се предостави на 
Университетска 
специализирана болница за 
активно лечение по 
неврология и психиатрия 
„Свети Наум”. 

Сдружение 
„Отворена 
младеж” 

Шофирай 
отговорн
о 

DMS 
SHO 

Набиране на средства за 
организиране и 
осъществяване на 
превантивни кампании за 
пътна безопасност в пет 
областни града в България. 

Фондация 
„Заедно с 
теб” 

Заедно с 
теб 

DMS 
ZAED
NO 

Набиране на средства за 
изграждане на Социален 
център за работа с деца от 
аутистичният спектър, които 
изостават в нервно ‐ 
психическото си развитие и 
имат говорно ‐ 
комуникативни нарушения. 

11  Обществен 
дарителски фонд ‐ 
Стара Загора 

Да спасим гората  DMS 
ZAGORATA 

Набиране на дарения за залесяване 
на засегнатите от пожарите 
територии в регион Стара Загора 

12  Фондация „Утре за 
всеки” 

Утре за всеки  DMS UTRE  Набиране на средства за  
създаването на Дневен център за 
провеждане на комплексно лечение 
на рак на гърдата. 

 
• Общ брой кампании на индивидуални лица, участвали в проект „Единен дарителски 

номер в България” в рамките на 2009 година: 57 
 

  Име на кампанията  Лице  DMS код  Набиране на средства за: 
1  Дай шанс на 

Александър 
Александър 
Воденичаров 

DMS ALEX  Протезиране със специални 
вакуумни протези 

2  Помогни на Ани 
Анна Бородкина  

DMS ANA  Лечение с генетични 
лекарства 

3  Подкрепи Ангел 

Ангел Ангелов 

DMS ANGEL  Лечение по индивидуална 
програма в клиника 
"Неуровита" 

4 
Да дарим сърце на 
Антонина  Антонина Ябруди 

DMS ANTONINA  Присаждане на изкуствено 
сърце до намиране на 
донор 

5  Помогни на Атанас   Атанас Георгиев  DMS ATANAS  Бъбречна трансплантация 
6 

Помогни на Бети   Бригита Момчева 

DMS BETY  Операции на гръбначния 
стълб и гръбначния мозък в 
Германия 
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7  Помогни на Борислав 
Борислав Антов  DMS BOBI 

Поставяне на 
миоелектрична протеза 

8  Помогни на Цветелина 
Цветелина Вълкова  DMS CVETI 

Присаждане на стоволви 
клетки 

9  Помогни на Дани 
Йордан Николов  DMS DANI 

Лечение на хиперактивност 
с аминокиселини 

10  Да подкрепим Деян  Деян Любенов  DMS DEIAN  Бъбречна трансплантация 
11  Помогни на Динко  Динко Димитров  DMS DINKO  Бъбречна трансплантация 
12  Помогни на Добри 

Добри Николов  DMS DOBRI 
Костно‐мозъчна 
трансплантация 

13  Помогни на Елица 

Елица Христова  DMS ELICA 

Лечение в клиника 
Babandrungszentrum 
Vogtareuth в Германия 

14 
Дай шанс на Емо  Eмил Харизанов  DMS EMO 

Лечение в специализиран 
параплегичен център 

15  Помогни на Христо  Христо Христозов  DMS HRISTO  Бъбречна трансплантация 
16  Да помогнем на Иван  Иван Иванов  DMS IVAN  Бъбречна трансплантация 
17  Помогни на Ивана 

Ивана Миланова  DMS IVANA 
Присаждане на стоволви 
клетки 

18  Дай шанс на Ивета 
Ивета Ивайлова  DMS IVETA 

Стимулиране на мозъчната 
дейност (неврофиидбек). 

19  Помогни на Йоанна 
Йоанна Йосифова  DMS IOANA 

Присаждане на стволови 
клетки 

20  Подкрепи Жоро 
Георги Длъгацев  DMS JORO 

Закупуване на американски 
импланти на краката 

21  Помогни на Живко 
Живко Боев  DMS JIVKO 

Присаждане на стволови 
клетки 

22 
Шанс за Карамфилка 

Карамфилка 
Смилянова 

DMS 
KARAMFILKA 

Бъбречна трансплантация 

23  Помогни на Криси  Кристиян Кръстав  DMS KRISI  Рехабилитация в Украйна 
24  Помогни на Лъчезар  Лъчезар Христов  DMS LUCHO  Бъбречна трансплантация 
25  Подай ръка на Лори 

Лорина Мелева  DMS LORI 
Луксации на тазобедрената 
става и ахилеса 

26  Помогни на Маргарита 
Маргарита Алексиева 

DMS 
MARGARITA 

Имплантиране на 
епидуларен стимулатор 

27  Помогни на Марио 
Марио Шуманов  DMS MARIO 

Присаждане на стволови 
клетки 

28  Дай шансна Мими  Мария Георгиева  DMS MIMI  Бъбречна трансплантация 
29 

Помогни на Спасимира  Спасимира Христова  DMS MIRA 
Имплантиране на Вагус 
Нерв Стимулатор – VNS 

30 
Помогни на Митко  Димитър Дестанов  DMS MITKO 

Трансплантация на костен 
мозък 

31  Помогни на Надежда 
Надежда Хаджиева  DMS NADEJDA 

Операция на гръбначния 
стълб в чужбина 

32  Помогнете на Недка  Недка Колева  DMS NEDKA  Бъбречна трансплантация 
33  Помогни на Наско 

Атанас Атанасов  DMS NASKO 

Трансплантация на 
стволови клетки и 
поставяне на козметична 
мембрана за затваряне на 
черепа 

34  Помогни на Нико  Нико Ников  DMS NIKO  Клетъчна трансплантация  
35  Помогни на Анелия  Анелия Чуканска  DMS NELI  Протези на краката 
36  Да продължим да 

помагаме на Николай  Николай Костадинов  DMS NIKOLAI 
Бъбречна трансплантация 

37  Помогни на Николинка  Николина Кадикянова  DMS NINA  Бъбречна трансплантация 
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38  Помогни на Пламен  Пламен Войков 
DMS PLAMEN 

Ежемесечна терапия чрез 
хемотрансфузия 

39  Дай шанс на Пламен  Пламен Кавръков 
DMS PLAMI 

Трансплантацията на 
стволови клетки 

40  Помогни на Радослав  Радослав Георгиев 
DMS RADO 

Имплантиране на титанови 
мрежи на черепа 

41  Да върнем зрението на 
Райна 

Райна Маджарова 
DMS RAINA 

Операция за частично 
съсяване на зрението  

42  Шанс на Роси  Росица Симеонова  DMS ROSI  Бъбречна трансплантация 
43  Помогни на Росина  Росина Русева 

DMS ROSINA 
Лечение в болницата 
„Хадаса” в Израел 

44  Помогни на Руми  Румяна Георгиева  DMS RUMI  Бъбречна трансплантация 
45  Подкрепи Александър  Александър 

Александров  DMS SASHO 
Лечение с Adalimumab/ 
Humira 

46  Помогни на Стефка  Стефка Дечева 
DMS STEFKA 

Алогенна костно‐мозъчна 
трансплантация 

47  Помогни на Стоян  Стоян Божилов 
DMS STOIAN 

Операция на тумор в 
Израел 

48  Помогни на Светомир  Светомир Янаров  DMS SVETOMIR  Бъбречна трансплантация 
49  Помогни на Таня  Татяна Мишченко 

DMS TANIA 
Присаждане на стволови 
клетки 

50  Помогни на Теодор  Теодор Пенков 
DMS TEDI 

Трансплантацията на 
стволови клетки 

51  Да помогнем на Тодор  Теодор Андонов 
DMS TODOR 

Възстановяване на зрението 
му с алопланти 

52  Помогни на Антон  Антон Златанов  DMS TONITO  Рехабилитация, будна кома 
53  Помогни на Валери  Валери Пешев  DMS VALERI  Протези на краката 
54  Да помогнем на Ваньо  Иван Добрев Иванов 

DMS VANIO 
Експериментално лечение 
на ДЦП 

55  Помогни на Ванко  Иван Иванов  DMS VANKO  Рехабилитация  
56  Помогни на Видьо  Видьо Нанев 

DMS VIDIO 
Трансплантация на 
стволови клетки 

57  Дай шанс на Вики  Виктория Предева 
DMS VIKI 

Трансплантацията на 
стволови клетки 

 
• Общ брой кампании на държавни/общински структури, участвали в проект „Единен 

дарителски номер в България” в рамките на 2009 година: 1 
 
Организатор  Име на 

кампанията 
DMS код  Кратко описание/цел на кампанията 

Диреция социални 
дейности към 
Столична община 

Да събудим 
хората в будна 
кома 

DMS 
BUDNI 

Кампанията цели събирането на 
средства за лечение в Израел на петима 
души в състояние на будна кома, както 
и да  запознае отблизо обществото с 
проблемите на хората в това състояние.  

 
• Общ брой кампании, реализирани от църковни настоятелства, участвали в проект 

„Единен дарителски номер в България” в рамките на 2009 година: 1 
•  
Организатор  Име на 

кампанията 
DMS код  Кратко описание/цел на кампанията 

Църковно  Възкресение  DMS  Кампанията цели събирането на 
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настоятелство към 
храм „Възкресение 
Христово 

HRAM  средства за доизграждане на нови 
пристройки към храма и ремонтни 
дейности. 

1.3. Активност на кампаниите през 2009 година: 

• Най – голям брой активни кампании в рамките на един календарен месец през 2009 
година: 61 (през декември) 

 
• Най – малък брой активни кампании в рамките на един календарен месец през 2009 

година: 36 (през януари) 
 

• Среден брой активни кампании за един календарен месец през 2009 година:  47  
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