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Партньорите в организиране на Борси на проекти и идеи в България:

•  Община Пловдив, Областен информационен център Пловдив,  
Регионална занаятчийска камара Пловдив, Търговско Промишлена Камара Пловдив,  
Галерия „Пловдив”

• Община Велико Търново

•  Българска стопанска камара, Бизнес Парк София, Български дарителски форум,  
Софийски Университет „Свети Климент Охридски”
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	 Мисия	 Насърчава социалната отговорност в българското общество.

	 Стратегия	 	Стимулира сътрудничеството между гражданското общество, бизнеса, 
националните и местни власти с цел подобряване качеството на живот  
и възможностите за развитие на хората в България.

	 Цели	 •   Генерира социални инвестиции от частни лица, бизнес сектора 
и различни публични и частни източници на финансиране;

  •   Предоставя финансова и техническа подкрепа на граждански 
организации, които работят за удовлетворяване на социални нужди  
на обществото на национално ниво;

  •   Допринася за ефективността, устойчивостта и многообразието  
на социални програми в България чрез отпускане на целево безвъзмездно 
финансиране;

  •   Посредничи чрез предоставяне на професионални съвети, консултации, 
оценка, наблюдение и проследяване изпълнението на проекти  
и програми;

  •   Насърчава прозрачност, отговорност и професионализъм чрез 
придържане към високи етични стандарти;

  •   Работи в сътрудничество с други граждански организации на национално 
и местно ниво за развитие на социалната отговорност и устойчивост 
на гражданския сектор в България.

	 Ценности	 Диалог
  Отговорност
  Зачитане
  Участие
  Прозрачност
  Сътрудничество
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Управителен
съвет

Владимир	Кисьов, Председател
Член на Столичен Общински Съвет

Венислав	Йотов
Управител
AIG България и Румъния

Калина	Жулева
Управляващ директор
Ню Момент Ню Айдиас Компани

Левон	Хампарцумян
Председател на Управителния съвет и
Главен изпълнителен директор, УниКредит Булбанк  

Владимир	Пенков
Управляващ съдружник
Пенков, Марков и партньори

Коос	Схаутен
Председател на Българско Холандски Бизнес Клуб

Директор Мария	Петкова
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Какво правихме през 2013 година? 

Какво постигнахме?

С кои и какви организации работихме?

Кои хора и организации ни помагаха? 

Отговори на тези въпроси и много 

друга информация представяме 

в отчета за въздействието на 

Фондация Лале през 2013 година.

Мария Петкова
Директор
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Програмата се реализира от Фондация 
Лале в сътрудничество със Сдружение „Шанс 
и закрила“ и с подкрепата на служителите на 
УниКредит Булбанк и фондация Уникредит в 
четири общини в регион Хасково. Тя предвиж-
да адаптиране и въвеждане на модела Фамил-
на групова конференция в България. Моделът 
предлага подкрепа от страна на разширено-
то семейство и социалната му мрежа чрез мо-
билизиране на ресурсите на семейството, ук-
репване на отговорността и изработване на 
план за преодоляване на конкретни проблеми.

През годината реализирахме серия обуче-
ния за независими координатори, социални 
работници, полицейски инспектори, учите-
ли и различни работни срещи за споделяне на 
опит, обсъждане на предстоящи дейности и 
възможности за развитие. Независимите ко-
ординатори получиха подробен практически 
наръчник за организиране на фамилни групови 
конференции. Разпространихме брошури с ин-
формация за същността и начина на работа 

на фамилните групови конференции за семей-
ства и приятели „Да направим заедно план за 
бъдещето“ и за деца и тийнейджъри „Да на-
правим заедно план за твоето бъдеще“.

През 2013 година бяха организирани 30 фа-
милни групови конференции. В 9 случая семей-
ството само разреши проблема по време на 
подготовката без нужда от външна подкре-
па. В 20 случая разширеното семейство изра-
боти свой план за детето. Всички планове се 
изпълняват и водят до положителна промяна. 
Само едно семейство не дойде на срещата в 
уречения ден, но малко след това само намери 
ресурси и детето тръгна на училище. Случаи-
те са насочени от ОЗД, педагогически съвет-
ници, класни ръководители, полицейски ин-
спектори, приятел на семейството. Фамил-
ните конференции помогнаха на 79 деца от 1 
до 17 години. Участваха общо 171 възрастни 
от разширеното семейство. Участваха и раз-
лични специалисти – социални работници, пе-
дагогически съветници, класни ръководители, 
учители, директори, лични лекари, полицей-
ски инспектори. В същото време 117 семей-

Програми
Програма „Вяра в семейството“
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ства участваха в социални консултации и 325 
деца на възраст между 7 и 16 години получиха 
подкрепа в семейството си с участието на 
331 възрастни.

До момента 3 масови училища включи-
ха Фамилната конференция в правилника си 
като първа мярка, в случай че някои от уче-
ниците има проблем. Учителските колективи 
бяха обучени да ползват метода.

Фондация Лале и Сдружение „Съучастие“ 
Варна организираха в сътрудничество поре-
дица от две практически обучения за прила-
гане на метода на Фамилни групови конфе-
ренции за студентите в четвърти курс спе-
циалност социален мениджмънт в Технически 
университет Варна и екипа на сдружението и 
независими координатори на Фамилните гру-
пови конференции във Варна през май и юни 
2013 г. като развитие на програма „Вяра в се-
мейството“.

Заключителната конференция „Вяра в се-
мейството“ се проведе на 20 ноември 2013 
г. в зала в Централата на УниКредит Булбанк 

с участието на около 30 представители на 
Държавна агенция за закрила на детето, Аген-
ция за социално подпомагане, Министерство 
на труда и социалната политика и граждан-
ски организации от различни населени места 
в страната.

Екипът на Фондация Лале и местните 
партньори от Сдружение „Шанс и закрила“ в 
Хасково представиха развитието и резулта-
тите от проекта в България. Дейностите 
бяха насочени към въвеждане на съвременен 
демократичен и ефективен модел на под-
крепа на деца и семейства – Фамилна групо-
ва конференция, който в последните години 
се прилага все по-широко в Европа. Мария 
Петкова говори за значението на „Вярата 
в семейството“ и представи политиката 
на фондацията за целенасочено развитие на 
устойчиви програми за социално развитие и 
ролята на фондацията за въвеждането на но-
вия модел на подкрепа за деца и семейства. Тя 
обоснова социалната и финансова ефектив-
ност на модела, основан на мобилизиране на 
налични ресурси и възможности на семейства-
та и представи концепцията на фамилната 
групова конференция. Малина Славова, предсе-
дател на Сдружение „Шанс и закрила“ Хасково, 
представи фамилните групови конференции 
като „Трудности, успехи и преживявания“ на 
екипа в регион Хасково, който реализира пи-
лотното въвеждане на модела в практиката. 
Тя илюстрира презентацията си с разнообраз-
ни практически примери, повечето от които 
бяха интересни и нестандартни решения на 
конкретни потребности на деца, предложени 
и изпълнени от семействата им.

Галина Маркова, изследовател от Нов бъл-
гарски университет и Ноу Хау Център за ал-
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тернативни грижи, представи оценка на со-
циалното въздействие на програмата като 
поредица от отговори на въпросите „Защо 
фамилните групови конференции, проведени 
в създадената от „Шанс и Закрила“ система, 
възстановяват разклатената вяра в семей-
ството и как това променя участниците в 
тях?“. Презентацията включваше наблюде-
ния и изводи за промени в нагласите на спе-
циалисти и семейства, множество примери и 
конкретни препоръки за развитие на метода 
в България.

Надя Ангелова, социален работник в От-
дел „Закрила на детето“ в Хасково и първи 
носител на наградата на Сдружение „Шанс 
и закрила“ за най-активен насочващ, сподели 
впечатленията си за практическото функ-
циониране и ефективност на модела през 
очите на насочващия специалист. За опита 
на независимите координатори в работата 
със специалисти и семейства разказа Христи-
на Масалджиева, активен независим коорди-
натор. Практически опит от гледна точка на 
социални и образователни институции пред-

ставиха Зара Костадинова, началник Отдел 
„Закрила на детето“ и Илиана Тотева, ОУ „Н. 
Й. Вапцаров“ в Хасково.

Фондация Лале, Уникредит Булбанк и Фон-
дация Уникредит получиха годишната награда 
„Най-сполучливо партньорство“ между компа-
ния и фондация за проект „Вяра в семейство-
то“ на Българския дарителски форум на цере-
мония с домакинството на Росен Плевнелиев, 
Президент на Република България. Наградата 
бе определена чрез гласуване на членовете на 
БДФ, които избираха измежду 11 номинации в 

тази категория. Отличието получиха Мария 
Петкова, директор на Фондация Лале и Левон 
Хампарцумян, Председател на Управителния 
съвет и Главен изпълнителен директор на 
УниКредит Булбанк. Те изразиха удовлетво-
рение от ползотворното сътрудничество, 
започнало с личното решение и глас на близо 
1000 служители на банката, развило се през 
съвместното организиране на срещи, обуче-
ния, представяния и достигнало до живота 
на хиляди хора в пет общини в България.
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През април Фондация Лале организира ед-
нодневно обучение за представители на 
граждански организации от Велико Търново с 
подкрепата на Европейския информационен 
център. Участваха представители на 14 ор-
ганизации, които се запознаха с правилата на 
провеждане на Борсата и упражниха умения-
та си за представяне на организацията и фор-
мулиране на добри предложения към бизнеса.

За втори път „Борса на проекти и идеи“ се 
проведе във Велико Търново на 28 май в Риту-
алната зала на Община Велико Търново. Тя бе 
организирана изцяло на доброволни начала и с 
активното участие на хора и организации от 
различни сектори – местна власт, нестопан-
ски и стопански сектор, медии.

„Колеги, благодарим за ползотворната и 
успешна борса. Много сме щастливи от резул-
тите“.

Център по медиация и арбитраж,  
                                                   Велико Търново

Борсата завърши за около час с 33 формал-
но сключени сделки на обща равностойност 
около 10 хиляди лева. Сделките включваха раз-
мяна на различни стоки и услуги като: курсо-
ве по компютърна грамотност и английски 
език; доброволчески труд при организиране 
на събития; юридически и здравни консулта-
ции; счетоводни, копирни, транспортни и 
рекламни услуги; изработване на сайт; озеле-
няване; стажове за младежи; предоставяне на 
зали за събития; изработване на арт-сувени-
ри, обмен на доброволци и други. Събитието 
бе осъществено от Фондация Лале в сътруд-
ничество с граждански организации от града 
и региона и с подкрепата на Община Велико 
Търново.

„За мен беше истинско удоволствие да от-
крия за втори път този форум. Вярвам,че вся-
ка следваща година той ще става все по-ма-
щабен и ползотворен, както за участниците 
така и за партниращите организации. Общи-
на Велико Търново, като институция която 
оценява, подкрепя и приветства добрите и 
иновативни идеи, ще бъде ваш партньор при 
реализирането на борсата.“
                                                 Снежина Данева,  
    Заместник кмет „Икономическоразвитие“,
                                     Община Велико Търново

Обучението за представители на граждан-
ски организации от София за участие в „Борса 
на проекти и идеи“ се проведе на 22 май в 
Клуб „Сребърна Есен“. Включиха се колеги от 
14 граждански организации, които работят 
с деца, млади хора, хора с увреждания и въз-
растни хора.

Борса на проекти и идеи
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Втора годишна „Борса на проекти и идеи“ 
се проведе в централното фоайе на СУ „Св. 
Климент Охридски“ на 25 юни. Тя събра бизнес 
и граждански организации от София, които 
намериха разнообразни практически възмож-
ности за взаимноизгодно сътрудничество 
като обменяха стоки, услуги, материали, кон-
такти, доброволен труд.

Скъпи партньори от Фондация „Лале“, еки-
път на „Светлина за живот“ е истински насър-
чен от  „мостовете“, които изграждате меж-
ду бизнеса и благотворителните организации.
                                                  Мария Терзиева,  
                        Фондация „Светлина за живот“

Борсата бе осъществена от Фондация Лале 
в сътрудничество с Българска стопанска 
камара, Бизнес Парк София, Български 
дарителски форум и с подкрепата на СУ „Св. 
Климент Охридски“, който безвъзмездно 
предостави залата за събитието. Борсата 
бе организирана изцяло на доброволни начала 
от хора от различни сектори, като всеки 
имаше своя задача.

Участниците се запознаваха, разменяха 
контакти, информация за налични и търсени 
ресурси, предложения и идеи за взаимноизгод-
но сътрудничество. След финалния гонг бяха 
отчетени резултатите – 36 формално склю-
чени сделки. Освен тях бяха направени още де-
сетки уговорки за срещи и договаряне на бъ-
дещи съвместни дейности. Сключените сдел-
ки включват: експертиза и консултации за 
архитектурни решения, кариерно развитие, 
рекламни стратегии и писане на проекти; 
разпространение на информация сред мрежи 
от контакти; счетоводни услуги; реклама; 
доброволен труд; организиране на тим бил-
динг; предоставяне на зали, споделени офиси, 
техника, мебели, лекарства, канцеларски ма-
териали и др.

„Искаме да изкажем благодарности на целия 
екип на Фондация „Лале“, както и на всички до-
броволци, за възможността да обменяме идеи 
и намираме ползотворни партньорства за 
подкрепа на българското общество.“
                                             Светлана Василева,  
                                                     Kreston BulMar
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През септември Фондация Лале и Община 
Пловдив започнаха подготовка за трета „Бор-
са на проекти и идеи“ в Пловдив в рамките на 
„Седмица на благотворителността“ в града 
през септември. На 4 септември в заседател-
ната зала на община Пловдив Фондация Лале 
проведе обучение за представители на 12 
граждански организации и доставчици на соци-
ални услуги, които ще участват в борсата.

За трета поредна година Галерия „Плов-
див“ отвори врати за годишната „Борса на 
проекти и идеи“ в града на 23 септември 2013 
г. Борсата беше първото събитие в рамки-
те на „Седмица на благотворителността“ 
в Пловдив и събра представители на мест-
ни бизнес и граждански организации. Борсата 
имаше само едно правило – не се говореше за 
пари и не се търсеха пари. За поредна година 
Борсата бе организирана от Фондация „Лале“ 
и Община Пловдив в сътрудничество с Облас-
тен информационен център Пловдив, Регио-
нална занаятчийска камара Пловдив и Търгов-

ско-Промишлена Камара Пловдив.
В продължение на час участниците се за-

познаваха, разменяха контакти, информация 
за налични и търсени ресурси, предложения 
и идеи за взаимноизгодно сътрудничество. 
Краят на борсата бе удар на гонга. След него 
бяха отчетени резултатите – 44 формално 
сключени сделки на обща стойност 65 000 
лева. Допълнително бяха направени още де-
сетки уговорки за срещи и конкретно угова-
ряне на бъдещи съвместни дейности. Склю-
чените сделки включват обмяна на реклама, 
доброволен труд, преводачески услуги, зали за 
събития, организиране на съвместни бизнес 
и културни събития, облекла, матраци, изра-
ботване на картички и мартеници по заявка, 
компютърно обучение, правни и психологиче-
ски консултации, графичен дизайн на рекламни 
материали, детски играчки, книги, програми-
ране на интернет страница и други.
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Програма „Вяра в децата и семейството“ 
започна в началото на месец юли като продъл-
жение на реализирана успешна тригодишна 
съвместна програма на Фондация Лале и Фон-
дация Оук за подкрепа на деца и семейства с 
цел превенция на настаняването на деца в со-
циални институции в България.

По данни на Евростат 20% от децата в Ев-
ропейския съюз живеят в бедност. В България 
те са над 44%. Това са деца от семейства с 
доходи на човек под прага на бедност. В усло-
вията на икономическа криза и нарастване на 
броя на безработните все повече семейства 
се сблъскат с финансови трудности. Опитът 
показва, че в такива трудни периоди децата 
са първите изложени на риск и броят на на-
станени в институциите се увеличава, особе-
но при липса на развити системи за подкрепа 
за деца и семейства.

Основните причини за невъзможност на 
семействата да се грижат за децата си са 
недостатъчни материални ресурси и непод-
ходящи условия, които са резултат от бед-
ност, ниски доходи и безработни родители; 
ограничен социален капацитет на родители-
те – недостатъчни родителски умения, со-
циална изолация, недобри социални умения на 
родителите, лош личен опит на родителите 
от техните родители, разделени родители, 
самотни родители, непълнолетни родители, 
родители с проблеми с алкохол или наркоти-
ци; увреждания и здравословни проблеми – 
деца с увреждания и затруднения в развитие-
то, родители със сериозни здравни проблеми 
или психични и интелектуални затруднения. 
Броят и качеството на услугите за деца и 
семейства в общността са все още недоста-
тъчни. Много ограничени са възможностите 

за ранно идентифициране и подкрепа за деца 
и семействата им в начален етап на труднос-
ти или проблеми. Повечето семейства и деца 
могат сами да се справят с трудностите и 
да останат заедно, ако необходимата (поня-
кога много малка) подкрепа е налична навреме.

Необходимо е да се увеличат броят и раз-
нообразието на услуги и програми за подкрепа 
на деца, застрашени от недостатъчна грижа 
и наставяне в дом по различни причини като 
бедност, невъзможност или неумение на ро-
дителите им да се грижат за тях, насилие в 
семейството, отпадане или трудност в учи-
лище, проблеми в поведението, увреждания 
и др. Нужно е да се разшири обхватът на съ-
ществуващите ефективни програми и да се 
създадат нови дейности и програми; да се по-
добри качеството на наличните услуги и про-
грами за подкрепа на деца и семейства и да се 
популяризират добрите практики за работа 
с деца в общността.

Фондация Лале и Фондация Оук обединиха 
усилия и ресурси за постигане на по-голяма 
ефективност и устойчивост в сътрудни-
чество с държава, общини, граждански орга-
низации, бизнес и медии, защото семейство-
то е най-доброто място за децата.

Програмата има за цел да допринесе за из-
граждане на капацитета на местни организа-
ции и общности да защитават децата от не-
достатъчна грижа, малтретиране, изоставя-
не и последващо настаняване в институции 
като се намалят случаите на недостатъчна 
грижа, насилие и изоставяне на деца; предо-
тврати се последващо настаняване на деца 
в институции; стимулира се адаптиране, въ-
веждане и прилагане на разнообразни съвре-
менни модели и практики за подкрепа за деца 

Програма „Вяра в децата и семейството“
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и семейства, основани на силните страни на 
децата, семействата и общността; стиму-
лира се ранно идентифициране и интервен-
ция в случаи на риск от недостатъчна грижа 
или настаняване на деца в институции; насър-
чават се промени в практиките за грижи за 
деца и позитивно родителство без насилие. 
Целите включват също стимулиране на ак-
тивно включване на бащите и мъже от семей-
ния кръг в грижите за децата като използване 
на сериозен наличен ресурс и превенция на на-
силие; демонстриране на модели и подходи на 
работа с деца и семейства в риск в общност-
та, които са приложими и в други населени 
места в България; стимулиране на развитие-

то на политики, ориентирани към децата и 
семействата им и насърчаване на участието 
на местната общност в инициативи и дей-
ности, насочени към добруването на децата 
и отглеждането им в семейна среда.

От подадените 42 предложения бяха опре-
делени 14 проекта, които получиха подкрепа 
за реализирането на разнообразни дейности 
насочени към деца в риск и техните семей-
ства, деца с увреждания, непълнолетни май-
ки, ромски общности, бащи и значими мъже 
от семейния кръг, осиновени и осиновители и 
др. Проектите са с продължителност между 
24 и 30 месеца и изпълнението на първите за-
почна в края на годината.
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Анализ на социалното 
въздействие в България

Фондация Лале предоставя безвъзмездно 
финансиране и предлага възможности за обу-
чение и развитие на граждански организации 
с цел развитие на гражданското общество и 
създаване на повече и по-добри възможности 
за хората в България. В този контекст за нас 
е много важно да знаем каква промяна всъщ-
ност постигаме заедно с партньорите от 
гражданския сектор и бизнеса, организациите, 
които подкрепяме, експерти и доброволци.

Фондация Лале и международната Social 
Impact Analysts Association (SIAA) в сътрудни-
чество с Българския център за нестопанско 
право, Българския дарителски форум и с под-
крепата на хотел Арена ди Сердика органи-
зираха среща на тема „Анализ на социалното 
въздействие“ на 5 юни в София. Събитието 
събра представители на донорски и граждан-
ски организации в България, експерти и про-
фесионалисти от бизнеса и правителството. 
Целта на срещата бе да предостави форум за 
организации и професионалисти, които се ин-
тересуват от измерване на социалното въз-
действие в България. Програмата включваше 
представяния, дискусия за необходимостта 
от оценка на социалното въздействие и спо-
деляне на опит по темата.

Андреас Рикерт от Phineo, Германия и член 
на УС на SIAA, представи своя опит като ана-
лизатор на социалното въздействие в Герма-
ния. Той говори за важността и полезността 
на измерването на социално въздействие в 
съвременния свят, сподели с участниците оп-
ита и наблюденията си от настоящата ситу-

ация в други държави и представи интересни 
различни казуси. Г-н Рикерт разказа за създава-
нето и дейността на SIAA и за това по какъв 
начин организацията може да бъде от полза 
за дневния ред по темата в България.

Участниците се обединиха около идеята 
за създаване на група за анализ на социалното 
въздействие в България като форум за обмяна 
на информация и практики, който да си съ-
трудничи с международната SIAA.

Анализът на социалното въздействие е 
процес на идентифициране и предвиждане 
на бъдещи последици от действия, които 
планираме и извършваме в настоящето. Той 
е инструмент за реално постигане на цели 
като социално включване, ефективни услуги, 
качествено образование, запазена природна 
среда. В България социалното въздействие е 
тема, която едва сега започва да бъде обсъж-
дана. Личности от различни области, които 
са заинтересовани да дадат своя положите-
лен принос към обществото – дарители, не-
правителствени организации, бизнес среди, 
хора от академичните среди и други, започ-
ват да се интересуват от измерване на въз-

Програма научено споделено
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действието на техните програми и усилия, 
както и на средствата, които са използвали 
или вложили. Нарастващ брой хора и орга-
низации разбират, че само измерването на 
прекия резултат от техните дейности не е 
достатъчно за да потвърди очакването, че 
техният принос наистина създава устойчива 
позитивна промяна.

Анализът на социалното въздействие 
може да допринесе за ефективно решаване 
на два основни въпроса, които се обсъждат 
широко в последните години – (финансовата) 
устойчивост на неправителствените орга-
низации и процеса на реформиране на систе-
мата за грижи за децата в България.

На 29 октомври 2013 г. се проведе първа-
та среща на групата за анализ на социалното 
въздействие в България. Участваха около 30 
представители на разнообразни като сфера 
на дейност, цели и начин на работа организа-
ции. Те споделиха свои практически опит при 
оценка на социалното въздействие в България 
през последните години.

Участниците обсъдиха различни теми – 
кои организации правят оценка на въздейст-
вието, какви методи прилагат, как се финан-
сира тази оценка, кой ползва такава оценка, 
какви са очакванията и нагласите, как нами-
раме и доколко можем да разчитаме на дос-
товерни изходни данни, какви индикатори 
ползваме и др.

Като насоки на работа на групата бяха оч-
ертани някои теми – стимулиране на други 
организации да прилагат анализ на въздейст-
вието – включително донорски организации, 
корпоративни дарители и държавни инсти-
туции; стимулиране и прилагане на анализа 
при стратегическо планиране на различни 

нива, в законодателството и при реализира-
нето на Европейските програми в България.

Участниците в срещата се обединиха око-
ло разбирането, че е ключово важно да оценя-
ваме какво реално постигаме и променяме с 
програмите и проектите, които осъществя-
ваме; да говорим и работим за баланс между 
различните нива на анализ на въздействието 
– дарителски организации, неправителстве-
ни организации, които изпълняват програми 
и проекти, различни местни организации.

Поставен бе и въпросът за оценка на ефек-
та от липсата на действие, което в много 
случаи е също толкова важно, колкото и нали-
чието на конкретни програми.
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Традиционните награди Проект на Годи-
ната 2012 бяха официално обявени и връче-
ни на вълнуваща публична церемония на 26 
март 2013 година в Камерна зала „България“. 
За осма поредна година представители на 
граждански организации от цялата страна, 
министерства, агенции, общини, бизнес ком-
пании и много гости се събраха, за да засви-
детелстват публично признание към хората, 
които осъществяват идеите си и помагат 
на другите в трудни времена.

Най-добрите проекти бяха определени по 
резултатите; устойчивост на дейностите 
във времето; финансова ефективност; учас-
тие на целевите групи и местната общност; 
новаторство и приложимост на идеята в дру-
ги населени места от жури в състав: Виолина 
Маринова, Председател на УС и главен изпъл-
нителен директор на Банка ДСК; Н. Пр. Ма-
тиас Хьопфнер, Посланик на Германия; Севда 
Шишманова, Програмен Директор на Българ-
ска Национална Телевизия; Огнян Донев, Пред-
седател на Конфедерация на Работодателите 
и Индустриалците в България /КРИБ/; Анна За-
хариева, Изпълнителен директор на ФеърПлей 
Интернешънъл и Никола Добрев, Главен изпъл-
нителен директор на КЦМ 2000 АД.

Награда Проект на Годината 2012 получиха 
проектите „Център за приемна грижа в об-
щина Варна“ на Сдружение „Съучастие“ Варна; 
„В корените на доброволчеството“ на Фонда-
ция „Герои на времето“ и „Ранна интервенция 
на деца със забавяне в развитието или увреж-
дания – подкрепа за родители и специалисти“ 
на Сдружение „Закрила“- Ловеч.

В края на церемонията Калина Жулева и 
Владимир Кисьов от УС на Фондация Лале връ-
чиха на членовете на журито почетния знак 
на фондацията в израз на признание за съпри-
частието и професионалното им отношение 
в оценяване на номинираните проекти.

Наградените проекти бяха избрани измеж-
ду 38 проекта от цялата страна, отличени с 
признанието на хората, които ги номинираха. 
Впечатляващо е разнообразието на предста-
вените проекти, насочени към подобряване 
на качеството на живота и възможностите 
на определени групи от хора. Шестнадесет 
от представените проекти се изпълняват в 

Проект на Годината 2012
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малки, а други единадесет – в големи градо-
ве в страната. В София се реализират общо 
тринадесет различни проекта, а пет се из-
пълняват от местни организации в села. Про-
ектите са номинирани от граждански органи-

зации и партньори по проектите; от членове 
на екипа, изпълняващ проекта; от кметове и 
представители на общини, дирекция „Социал-
но подпомагане“, библиотеки и училища; от 
доброволци и участници в дейностите.

„Още веднъж, огромни благодарности за 
честта, която ни оказахте. За нас е изключи-
телно признание да бъдем отличени сред всич-
ки тези прекрасни проекти на колегите. Много 
сме щастливи и окрилени“.
                                             Яна Бюрер Тавание,  
                           Фондация „Герои на времето“
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Наградите Доброволческа инициатива 
2013 бяха обявени на публична церемония в 
Народния театър „Иван Вазов“ на 5 декември 
2013 г., международния ден на доброволците. 
Мария Петкова, директор на Фондация Лале, 
и Ренета Венева, председател на УС на Нацио-
нален алианс за работа с доброволци, привет-
стваха десетките доброволци, представи-
тели на различни организации, медии и гости.

Президентът на Република България Росен 
Плевнелиев поздрави доброволците в България 
и говори за доброволчеството като сила и въз-
можност за солидарност в обществото ни.

Най-добрите инициативи бяха определени 
въз основа на: резултатите, значението за 
хората в общността; броя и характеристи-
ките на участниците; значението на инициа-
тивата за развитието на екипа на организа-
цията и доброволците и финансовата ефек-
тивност, от жури в състав: Иван Станчов, 
основател и председател на УС на Фондация 
„Карин дом“; Бойко Станкушев, член на УС на 
Българска Национална Телевизия; Люба Йорда-
нова, журналист във вестник Капитал.

Награди получиха „Гореща телефонна ли-
ния за пострадали от насилие“, осъществена 
от доброволците на Фондация „Асоциация 

Анимус“ от 1997 г. до настоящия момент без 
прекъсване; инициативата на 500 ученици от 
Клуб „ДОБРОВОЛЕЦ“ при СОУ „ Св. П. Хилендар-
ски“ в Хасково, наречена „С вкус на Коледа“; 
„Подарък от сърце“ на Клуба на нестопан-
ските организации, Търговище и „Национален 
ден на природните паркове“, реализиран от 
GLOBUL съвместно с WWF.

Церемонията бе организирана с подкрепа-
та на Народния театър „Иван Вазов“ и ме-
дийното партньорство на Българска нацио-
нална телевизия, Българско национално радио 
и вестник Капитал.

Доброволческа инициатива 2013
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Европейски ден на солидарност 
между поколенията  
29 април 2013

За пета поредна година Фондация Лале ор-
ганизира кампания за отбелязване на 29 април 
2013 – Европейският ден на солидарност меж-
ду поколенията, ден на общуване, споделяне и 
зачитане. Солидарността между поколенията 
е важна за всички нас като хора, семейства и 
общество. Тя означава приемственост, устой-
чивост и сигурност. Смисълът на този ден е 
да насърчим и организираме разнообразни съв-
местни събития с хора от всички възрасти и 
да привлечем вниманието на обществото към 
човешката солидарност, която е особено нуж-
на в трудни периоди. В много населени места 
в България вече стана традиция 29 април да се 
отбелязва с интересни местни инициативи. В 
дните около 29 април бяха организирани разно-
образни събития с активното участие на хора 
от всички поколения. През последните години 
бяха осъществени близо 200 инициативи в гра-
дове и села, в които активно участваха хиляди 
хора от всички поколения.

Фондация Лале и Националната мрежа за де-
цата организираха публична дискусия на тема 
„Солидарността между поколенията“. Дискуси-
ята се състоя на 25 април в Информационния 
център на Европейския съюз в София с любез-
ното домакинство на Представителството 
на Европейската комисия в България. Целта бе 
да провокираме разговор за различните форми 
и същността на солидарността между поко-
ленията във всекидневието и връзките между 
поколенията в настоящето. Участваха око-
ло 35 души от БАН, Клуб „Сребърна есен“ към 

Благотворително дружество „Донка Паприко-
ва“, младежи с увреждания от Дневен център 
„Свети Мина“, студенти от ВИАС и други. 
Включиха се и представители на Българското 
национално радио и Програма Класик ФМ. Учас-
тниците споделиха размисли за това какво 
сме научили от поколенията преди и след нас. 
Интересен беше разговорът за отношенията 
между поколенията и солидарността в българ-
ските поговорки и пословици.

Събития и кампании
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Награди Appeltjes van Oranje

Фондация Орание организира церемония за 
наградите Appeltjes van Oranje за най-добри со-
циални проекти в Нидерландия от 10 години.

Тази пролет церемонията се състоя на 16 
май 2013 г. в кралския дворец в Амстердам и 
беше особено тържествена. В края на април 
2013 г. патроните на фондацията официално 
поеха функциите на Крал Вилем Александър и 
Кралица Максима. Както винаги те присъства-
ха на церемонията заедно с принцеса Беатрикс, 
доскоро Кралица на Нидерландия. Кралица Мак-
сима връчи наградите, обединени от темата 
„Всички възрасти имат значение“. Тя обяви и 
специалните награди Oranje Fonds Kroonappels, 
определени измежду 167 номинирани проекта 
от цялата страна чрез онлайн гласуване.

Калина Жулева и Мария Петкова от Фонда-
ция Лале, партньорска организация на Орание, 
бяха поканени и присъстваха на вълнуващата 
церемония. След връчването на наградите 
гостите от България имаха интересен разго-
вор с Кралица Максима.

Подкрепа за библиотеката на 
Зографската света обител

Зографският манастир в Атон е едно от 
малкото средища, запазило българската ду-
ховност и култура повече от десет века. 
Неговата библиотека съхранява уникални ръ-
кописи, книги и множество произведения на 
християнския дух и култура, неоценими по 
своята стойност и значение за българската и 
световната история.

В навечерието на 24 май Фондация Лале 
призова приятели, колеги, съмишленици да 
допринесат за съхранението на тази важна 
част от българската духовност и култура с 
лични дарения.

Десетки дарители се отзоваха на писмото 
на библиотекаря на Зографския манастир отец 
Атанасий с дарения. Събраните средства бяха 
преведени на манастира. През лятото там ра-
боти екип от специалисти и студенти добро-
волци, които бяха ангажирани с почистването 
и каталогизирането на ръкописите и книгите 
в библиотеката на манастира.
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Български културен следобед  
в Нидерландия

Фондация Лале в сътрудничество с Друже-
ство Холандия - България организираха култу-
рен следобед в Утрехт. Фондация Орание беше 
любезен домакин на събитието на 1 юни 2013 
г. като дългогодишен партньор на Фондация 
Лале. Срещата събра хора от България и Нидер-
ландия, които са живата връзка между двете 
страни. Роналд ван дер Хисен от Фондация Ора-
ние поздрави гостите и разказа за дейността 
на организацията и трайното ползотворно 
партньорство с Фондация Лале в България.

Мария Петкова от Фондация Лале говори 
за приятелството, сътрудничеството, спо-
деленият опит, изкуството като мостове 
между хората от различни страни и култури.

Специална част от събирането беше из-
ключителното изпълнение на известната в 
Нидерландия българска пианистка Мариета 
Петкова. Програмата, която тя изпълни, 
включваше произведения на Хендел, Шопен и 
Рахманинов.

С изключителната подкрепа на TNT Бълга-
рия бяха представени художествени фото-

графии, дарени на Фондация Лале от млади 
български творци от групите Ratts и NAOS. 
Част от фотографиите бяха откупени с бла-
готворителна цел.

Общество на всички възрасти 
1 октомври 2013

За шеста поредна година Фондация Лале 
организира кампания „Общество на всички 
възрасти“ за отбелязване на Международ-
ния ден на възрастните хора – 1 октомври. 
Идеята на кампанията е да ни насърчи да се 
обърнем с внимание и грижа към възрастните 
хора, да видим трудностите, но и възмож-
ностите им, да отбележим техния принос 
към обществото ни и да чуем това, което 
имат да кажат.

В дните около 1 октомври над 40 организа-
ции от всички краища на България се включиха 
с разнообразни инициативи. Хора от всички 
възрасти, граждански организации, читалища, 
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училища, общини и кметства отбелязаха деня 
в своята общност по различен начин. Въпреки 
многообразието на събитията – срещи, бесе-
ди, концерти, изложби, конкурси, празнични 
трапези и др. – те са обединени от идеята 
да се отдаде признание за ролята и приноса 
на възрастните хора към обществото ни.

Европейска конференция 
„Образователните 
компетенции изискват 
родителски компетенции“

По покана на Германското Федерално Ми-
нистерство на семействата, възрастните 
граждани, жените и младежта и Германската 
Федерална Асоциация за семейно образование 
и консултиране Фондация Лале се включи в ра-
ботата на Европейска конференция „Образова-
телните компетенции изискват родителски 
компетенции. Преход и участие в образова-
нието в контекста на семейни образовател-
ни и родителски компетенции в Европейски 
страни” в Потсдам от 26 до 29 септември. 
Участваха представители на граждански орга-
низации от Германия, Великобритания, Порту-
галия, Швеция, Австрия, Италия, Белгия, Дания. 
Презентациите и обсъжданията включваха 
теми за пълноценно участие на родителите в 
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живота на децата и ролята им на първи въз-
питатели и учители, изграждане компетен-
циите на родителите и насърчаване на добро 
сътрудничество между родители, образова-
телни и социални институции, ранно детско 
развитие, ранна интервенция. 

Специален гост на конференцията беше  
Дейзи Кустра, президент на Световната ор-
ганизация на семействата, която представи 
работата и предстоящите инициативи на 
организацията. 

Мария Петкова представи развитието и 
резултатите по програма „Вяра в семейство-
то” на Фондация Лале за въвеждане на фамил-
ни групови конференции в България, която 
предизвика множество положителни комен-
тари и предложения за сътрудничество. 

Годишна среща на 
Европейската мрежа за 
Фамилни групови конференции

Годишната среща на Европейската мрежа 
на организации, които прилагат Фамилни гру-
пови конференции, се проведе от 30 октом-
ври до 1 ноември в Белград, Сърбия. Срещата 
бе организирана с домакинството на местна-
та организация „U krugu porodice“  (В семейния 
кръг) и събра над 30 представители на повече 
от 25 организации от 13 страни в Европа. Ма-
рия Петкова от Фондация Лале и Малина Сла-
вова от Сдружение „Шанс и закрила“, Хасково, 
се включиха в работата на годишната среща.

Участниците имаха интензивна и инте-
ресна програма, в рамките на която предста-
виха актуална информация за дейностите си 
и развитието на модела ФГК в различните 

страни. Във формат „Отворено простран-
ство“ колегите обсъдиха разнообразни теми, 
предложени от участниците по време на дис-
кусиите. Активната обмяна на коментари, 
информация, въпроси и идеи продължи през 
целите два дни и беше истински полезна за 
всички участници.
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Годишна конференция  
на SIAA „Отвъд измерването“

Годишната конференция на Social Impact 
Analysts Association „Отвъд измерването“ се 
състоя в ESSEC бизнес училище в Серги, Фран-
ция на 9 и 10 декември 2013 г.

Интересът към сферата на оценка на соци-
алното въздействие расте и става все по-ва-
жно да се разбере от повече хора, че измерва-
не, мерки и индикатори са само една част от 
по-голяма картина, която анализът трябва 
да включва. Важно е да минем отвъд изолира-
ното разглеждане на оценката на въздействи-
ето към разглеждането му като интегрална 
част от един по-широк процес за анализира-
не, разбиране и подобряване на социалното 
въздействие на нашата организация. Конфе-
ренцията включваше интерактивни сесии; 
задълбочени дискусии за ключови предизвика-
телства и възможности в сферата на анализ 

на социалното въздействие; обмяна на инфор-
мация за изследвания, проучвания и проекти 
във формат световно кафене; презентации и 
обсъждане на възможности за бъдещо разви-
тие на Асоциацията за анализ на социалното 
въздействие.

Мария Петкова от Фондация Лале участва 
в конференцията, като фондацията е ангажи-
рана с прилагането на въвеждането на оцен-
ка на социалното въздействие в България. Тя 
беше активен участник в сесията на нацио-
налните групи за оценка на въздействието.
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Различни малки грантове

Благотворително	дружество		
„Донка	Паприкова“,	София	

Проект: Грижи за терминално болни 
самотни хора
Цел: Да се осигури 24 часова грижа за 
25-30 човека, терминално болни, са-
мотни, неподвижни.
Дейности: Дейностите на хосписа 
са строго регламентирани и включват лична хигиена, 
медицински процедури, хранене, разговори, следене на 
физическото и психическото състояние. Екипът включ-
ва лекар, 5 медицински сестри и около 30 души добровол-
ци, които готвят, почистват, пазаруват, доставят 
храна на обслужваните по домовете, разговарят с тях, 
четат им книги.
Отпусната сума: 6 000 лв.

За контакти: Д-р Доминик Карагьозов
ул. „Светослав Теретер“ № 39 
София, 1124 
Тел. 02/ 946 13 96

Зографска	света	обител

Подкрепа за съхранение и каталогизиране на ръкописи и 
книги в библиотеката на манастира
Отпусната сума: 17 460 лв.

Сдружение	„Шанс	и	закрила“,	Хасково

Програма „Вяра в семейството“
Цел: тестване и въвеждане на нов 
модел за подкрепа на деца и семей-
ства.
Дейности: Обучение за независими 
координатори, социални работни-
ци, полицейски инспектори, учител; разпространение на 
информационни брошури за семейства, , деца, младежи 
и приятели; организиране на фамилните групови конфе-
ренции.
Отпусната сума: 36 137,79 лв.

За контакти: 
Хасково 6300
ул. „Алеко Константинов“ 11
Телефон/факс: 038 662138
chance@escom.bg 
www.chancebg.org

Финансирани проекти
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Програма  
„Вяра в децата и семейството“
Финансирани проекти 2013 г.

Сдружение	„Клуб	на	нестопанските	
организации“,	Търговище

Проект: „Комплексна подкрепа за 
отглеждане на децата в семейна 
среда“
Цел: Да се „затвори“ входа към ин-
ституциите за деца, като се нама-
лят до минимум броят на децата, изоставяни от био-
логичното си семейство, и се подкрепят тези, за които 
не се полагат достатъчно грижи, поради което са в 
риск да бъдат изведени от семействата си.
Дейности: Ранно идентифициране на семейства в риск; 
индивидуална работа на терен за повишаване на роди-
телския капацитет включително на бащите; взаимо-
действие с другите институции и организации; пре-
доставяне на комплексна подкрепа на семействата в 
риск при интегриран подход в работата по отделните 
случаи; проучване и приложение на устойчиви и успешни 
модели за подкрепа на семейства в риск, включително 
и за преодоляване на стереотипите по отношение 
участието на бащите и мъжете в грижата за деца; над-
граждане капацитета на Клуба на НСО и на местните 

общности за работа в полза на деца и семейства в риск; 
работа с институции, работа на терен, медиатор-
ство, фамилни групови конференции, обучения на пред-
ставители на общността, дискусии, популяризиране на 
позитивното родителство.
Целеви групи: Семейства от ромска общност, живее-
щи на територията на град Търговище и селата Голямо 
Ново и Вардун, с общо население над 6 000 души.
Отпусната сума: 14 850 лв.

За контакти: Диана Якимова 
Клуб на НСО – Търговище 
ул. „30 януари“ 1, ет.3 
Търговище, 7700 
Тел. 0601/ 6 34 25 
clubngo@abv.bg 
www.clubngo.org
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Сдружение	„Съучастие“,	гр.	Варна

Проект: „Подкрепа на 
родителството“
Цел: Да се намалят случаите на из-
оставяне на деца, насилие и недос-
татъчна грижа в семейства в не-
равностойно социално положение, живеещи в квартали 
и махали, населявани предимно с ромски общности във 
Варна и близките села чрез оказване на подкрепа на ро-
дителството.
Дейности: Работни срещи с представители (лиде-
ри) на местните общности и привличането им като 
партньори; работа „от врата на врата“ – контакти 
и консултации на терен за информиране на семейства-
та от целевата група за негативните последици от 
недостатъчната грижа за децата, насилието над тях 
и изоставянето им в институции; организиране на сре-
щи с малки групи от хора; идентифициране на семей-
ства, които не полагат достатъчно грижи за децата 
си, упражняват насилие над тях и съществува риск за 
изоставяне; работа на терен за подкрепа на семейства 
за подобряване на грижите за децата им; системно 

наблюдение за предотвратяване на кризи и ситуации на 
несправяне, които биха довели до влошаване на грижи-
те за децата; кризисна интервенция, работа по случаи, 
фамилни групови конференции, обучение на родители, 
предоставяне на допълнителни здравни и социални ус-
луги; популяризиране на дейностите и резултатите от 
проекта чрез, медии, местна власт, представители на 
професионалната общност.
Целеви групи: Семейства в неравностойно социално по-
ложение, при които съществува риск от недостатъчна 
грижа за децата, насилие над тях и изоставянето им в 
институции.
Отпусната сума: 12 000 лв.

За контакти: Илиян Ризов 
Сдружение „Съучастие“ 
ж.к. „Възраждане“, бл.22, ап.91 
Варна 9020 
Тел. 0897 900 950 
ilriz@yahoo.com 
www.sauchastie.org
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Предоставена	допълнителна	подкрепа
Списък на предоставено оборудване

Предмет	на	дарението Предоставено	на Дарител

компютър, телефон, играчки Център „Отворена врата“, гр. Плевен Фондация Лале

1 климатик Сдружение „Гаврош“ Варна Радостина Чобанова 

дрехи и играчки Сдружение „Първи юни“, гр. Бяла Слатина Ротари интернешънъл

1 проектор AIESEC Велико Търново Фондация Лале

1 компютърна система
Дом за стари хора „Венета Ботева“ –  
гр. ВеликоТърново

Фондация Лале

1 компютърна система Сдружение „Съучастие“, гр. Варна УникредитБулбанк

1 компютърна система
Народно читалище „Васил Левски 1911“,  
с.Божурица, общ.Плевен

УникредитБулбанк

1 компютърна система
Народно читалище „Паисий-1896“,  
с.Александрово, обл. Ловеч

УникредитБулбанк

играчки Фондация „Ръка за помощ“, гр. Добрич
Частна детска градина 
Тути

играчки
Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания“,  
гр. Казанлък

индивидуални дарители

книги
Сдружение „Свети Иван Рилски“ гр. Велико Търново  
за Дом за стари хора, с. Балван, общ. Велико Търново

индивидуални дарители

книги и ученически пособия
Народно читалище „Наука 1905“ с.Комарево, общ. 
Долна Митрополия –  за творческа занималня за 
деца

индивидуални дарители

дрехи Клуб на нестопанските организации в Търговище индивидуални дарители

„С уважение изказваме най-искрени благодарности за предоставеното от вас щедро дарение. На-
правихте щастливи децата от ромски произход, които  участват в творческата занималня по про-
ект „Читалищата-катализатори на ромското включване в общностите на малките селища“. Благо-
дарение на разбирането и отзивчивостта Ви, събрахме сили да се борим, а не да се надяваме“.
Ръководство на Народно Читалище „Наука 1905“ село Комарево, община Д. Митрополия

„Днес денят ни беше радостен и пъстър, изпълнен с приятни изненади-нови, страхотни, вълнува-
щи и очакващи да се потопим в техния свят книги! Изненадата беше невероятна! Нашите хора са 
щастливи и нетърпеливи да се насладят на новите книги! Благодарим ви дружно от сърце! Направи-
хте деня ни истински празник“.
Сдружение „Свети Иван Рилски“, Дом за възрастни хора село Балван, общ. Велико Търново
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Счетоводен баланс към 31.12.2013 година

АКТИВ

Раздели,	групи,	статии Код	на	
реда

Сума	–	хил.	лв.

текуща	
година

предходна	
година

а б 1 2

A.	Записан,	но	невнесен
капитал 01000

Б.	Нетекущи
(дълготрайни)	активи

I.	Нематериални	активи

Продукти от развойна 
дейност 02110

Концесии, патенти, 
лицензии, търговски марки, 
програмни продукти и други 
подобни права и активи

02120

Търговска репутация 02130

Предоставени аванси и 
нематериални активи  в 
процес на изграждане

02140

в т. ч. предоставени аванси 02141

Общо	за	група	I 02100 0 0

II.	Дълготрайни	
материални	активи

Земи и сгради 02210 0 0

Земи 02211

Сгради 02212

Машини, производствено 
оборудване и апаратура 02220

Съоръжения и други 02230 1 2

Предоставени аванси и 
дълготрайни материални 
активи в процес на 
изграждане 

02240

в т. ч. предоставени аванси 02241

Общо	за	група	II 02200 1 2

АКТИВ

Раздели,	групи,	статии Код	на	
реда

Сума	–	хил.	лв.

текуща	
година

предходна	
година

а б 1 2

III.	Дългосрочни	финансови	
активи

Акции и дялове в 
предприятия от група 02310

Предоставени заеми на 
предприятия от група 02320

Акции и дялове в асоциирани 
и смесени предприятия 02330

Предоставени заеми, 
свързани с асоциирани и 
смесени предприятия 

02340

Дългосрочни инвестиции 02350

Други заеми 02360

Изкупени собствени акции 
номинална стойност 02370

Общо	за	група	III 02300 0 0

IV.	Отсрочени	данъци	 02400

Общо	за	раздел	Б	 02000 1 2

Финансов	отчет	за	2013	година
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Счетоводен баланс към 31.12.2013 година

АКТИВ

Раздели,	групи,	статии Код	на	
реда

Сума	–	хил.	лв.

текуща	
година

предходна	
година

а б 1 2

В.	Текущи
(краткотрайни)	активи	

I.	Материални	запаси

Суровини и материали 03110

Незавършено производство 03120

в т. ч. млади животни и 
животни за угояване и 
разплод

03121

Продукция и стоки 03130 0 0

Продукция 03131

Стоки 03132

Предоставени аванси 03140

Общо	за	група	I 03100 0 0

II.	Вземания	

Вземания от клиенти и 
доставчици 03210 10 5

в т.ч. над 1 година 03211

Вземания от предприятия 
от група 03220

в т.ч. над 1 година 03221

Вземания, свързани с 
асоциирани и смесени 
предприятия

03230

в т.ч. над 1 година 03231

Други вземания 03240

в т.ч. над 1 година 03241

Общо	за	група	II 03200 10 5

АКТИВ

Раздели,	групи,	статии Код	на	
реда

Сума	–	хил.	лв.

текуща	
година

предходна	
година

а б 1 2

III.		Инвестиции 03310

Акции и дялове
в предприятия от група 03310

Изкупени собствени акции 
номинална стойност 03320

Други инвестиции 03330

Общо	за	група	III 03300 0 0

IV.	Парични	средства

Kасови наличности и 
сметки в страната 03410 2714 2500

Касови наличности в лева 03411 3 3

Касови наличности 
във валута (левова 
равностойност)

03412 3 6

Разплащателни сметки 03413 2708 2491

Блокирани парични 
средства 03414

Парични еквиваленти 03415

Касови наличности и 
сметки в чужбина 03420 0 0

Касови наличности в лева 03421

Касови наличности във 
валута 03422

Разплащателни сметки във 
валута 03423

Блокирани парични 
средства  във валута 03424

Общо	за	група	IV 03400 2714 2500

Общо	за	раздел	В 03000 2724 2505

Г.	Разходи	за	бъдещи	
периоди 04000 1 1

Сума	на	актива	(А+Б+В+Г) 04500 2726 2508
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Счетоводен баланс към 31.12.2013 година

ПАСИВ

Раздели,	групи,	статии Код	на	
реда

Сума	–	хил.	лв.

текуща	
година

предходна	
година

а б 1 2

А.	Собствен	капитал

I.	Записан	капитал 05100 0 0

Акционерен капитал 05110 0 0

Котирани акции
на финансовите пазари 05111

Некотирани акции
на финансовите пазари 05112

Други видове записан
капитал 05120

II.	Премии	от	емисии 05200

III.	Резерв	от	последващи	
оценки		 05300

в т. ч. резерв от 
последващи оценки на 
финансови инструменти 

05310

IV.	Резерви

Законови резерви 05410

Резерв, свързан с изкупени  
собствени акции 05420

Резерв съгласно
учредителен акт 05430

Други резерви 05440 1630 1423

Общо	за	група	ІV 05400 1630 1423

V.	Натрупана	печалба
(загуба)	от	минали	години

Неразпределена печалба 05510 x x

Непокрита загуба 05520 x x

Общо за група V 05500 x x

VI.	Текуща	печалба
(загуба)	 05600 x x

Общо	за	раздел	А 05000 1630 1423

ПАСИВ

Раздели,	групи,	статии Код	на	
реда

Сума	–	хил.	лв.

текуща	
година

предходна	
година

а б 1 2

Б.	Провизии	и	сходни	
задължения	

Провизии за пенсии и други 
подобни задължения 06100

Провизии за данъци  06200

в т.ч. отсрочени данъци 06210

Други провизии и сходни 
задължения 06300

Общо	за	раздел	Б 06000 0 0

В.		Задължения

Облигационни заеми 07100 0 0

До 1 година 07101

Над 1 година 07102

в това число:

Конвертируеми 
облигационни заеми 07110 0 0

До 1 година 07111

Над 1 година 07112

Задължения към финансови 
предприятия 07200 0 0

До 1 година 07201

Над 1 година 07202

Получени аванси 07300 0 0

До 1 година 07301

Над 1 година 07302

Задължения към доставчици 07400 1 4

До 1 година 07401 1 4

Над 1 година 07402
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Счетоводен баланс към 31.12.2013 година

ПАСИВ

Раздели,	групи,	статии Код	на	
реда

Сума	–	хил.	лв.

текуща	
година

предходна	
година

а б 1 2

Задължения по полици 07500 0 0

До 1 година 07501

Над 1 година 07502

Задължения към 
предприятия от група 07600 0 0

До 1 година 07601

Над 1 година 07602

Задължения, свързани с 
асоциирани и смесени 
предприятия

07700 0 0

До 1 година 07701

Над 1 година 07702

Други задължения 07800 0 0

До 1 година 07801

Над 1 година 07802

в това число:

Към персонала 07810 0 0

До 1 година 07811

Над 1 година 07812

ПАСИВ

Раздели,	групи,	статии Код	на	
реда

Сума	–	хил.	лв.

текуща	
година

предходна	
година

а б 1 2

Осигурителни задължения 07820 0 0

До 1 година 07821

Над 1 година 07822

Данъчни задължения 07830 0 0

До 1 година 07831

Над 1 година 07832

Общо	за	раздел	В 07000 1 4

До 1 година 07001 1 4

Над 1 година 07002 0 0

Г.	Финансирания	и	приходи	
за	бъдещи	периоди	 08000 1095 1081

в това число:

Финансирания 08001 1095 1081

Приходи за бъдещи периоди 08002

Сума	на	пасива	(А+Б+В+Г) 08500 2726 2508
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Справка за административните разходи по видове;
приходи и разходи свързани с дарения за 2013 година

Раздел	I.
Административни	разходи	по	видове
(код	65520	кол.1)

(Хил.	левове)

Видове Код	на	ре-
да

Отчет
за	годината

Административни разходи 60000 123

Разходи за материали 60100 3

Канцеларски материали 60110 3

Горива и смазочни материали 60120

Резервни части и окомплектовка 60130

Други 60140

Разходи	за	външни	услуги	 60200 8

в това число:

Застраховки 60210

от тях социални застраховки 60211

Данъци и такси 60220

в т.ч. данък сгради и данък върху 
превозните средства 60221

Платени суми по граждански 
договори и хонорари 60230

Наеми 60240

Съобщителни услуги 60250 2

Нает транспорт 60260

Осветление, отопление 60270

Вода 60280

Текущ ремонт 60290

в това число на:      

Сгради 60291

Машини и оборудване 60292

Рекламни дейности 60310

Консултантски дейности 60320 6

Разходи за услуги, оказани от 
чуждестранни институции 60330

Разходи	за	заплати	и	други	
възнаграждения 60400 73

Разходи	за	осигуровки	и	надбавки 60500 11

Социални осигуровки 60510 8

Здравни осигуровки 60520 3

Надбавки 60530

Фонд „Безработица“ 60540

Други 60550

Други	разходи 60600 28

Разходи за командировки 60610 28

в т. ч. задгранични 60611

Други 60620

в т. ч. разходи за амортизации 60621

Раздел	II.
Разходи	за	дарения	(код		на	реда	65511	кол.1) (Хил.	левове)

Видове Код
на	реда

Отчет
за	годината

Разходи	за	дарения 60700 94

Дарения за частни лица 60710 4

в т.ч. за чужбина 60711

Дарения за  правителствени
организации 60720

Дарения за предприятия, 
организации и други 60730 90

в т.ч. за чужбина 60731

Раздел	III.	Приходи	от	дарения	 (Хил.	левове)

Видове Код
на	реда

Отчет
за	годината

Приходи	от	дарения
под	условие	(код	66511	кол.1) 60800 272

Дарения от частни лица 60810 16

в т.ч. от чужбина 60811

Правителствени дарения
и трансфери 60820

Дарения от предприятия,
организации и други 60830 256

в т.ч. от чужбина 60831

Приходи	от	дарения	без	условие
(код	66512	кол.1) 60900 124

Дарения от частни лица 60910 1

в т.ч. от чужбина 60911

Правителствени дарения
и трансфери 60920

Дарения от предприятия,
организации и други 60930 123

в т.ч. от чужбина 60931
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Наименование	на	
разходите

код	на			
реда

Сума	–	хил.	лв. Наименование	на	
приходите код	на	

реда

Сума	–	хил.	лв.

текуща
година

	предходна	
година

текуща
година

предходна	
година

а б 1 2 а б 1 2

I.	Разходи
за	дейността

I.	Приходи
от	дейността

А.		Разходи	за	
регламентирана	
дейност

А.	Приходи	от	
регламентирана	
дейност

1. Дарения 65511 94 124 1. Приходи от дарения 
под условие 66511 272 338

2. Други разходи 65512 55 96 2. Приходи от дарения 
без условие 66512 124 47

Общо	за	група	А 65510 149 220 3. Членски внос 66513

Б.	
Административни	
разходи

65520 123 118
4. Други приходи

66514

Общо		за	група	I 65500 272 338 Общо	за	група	I 66500 396 385

II.	Финансови
разходи

II.	Финансови
приходи

3. Разходи за лихви 65611 5. Приходи от лихви 66611 86 98

„4. Отрицателни 
разлики от операции
с финансови активи и 
инструменти“

65612 6. Приходи
от съучастия 66612

„5. Отрицателни 
разлики от промяна 
на валутни курсове“

65613 4 3
7. Положителни
разлики от операции
с финансови активи
и инструменти

66613

„6. Други разходи по 
финансови операции“ 65614 8. Положителни

разлики от промяна
на валутни курсове

66614

Общо	за	група	II 65600 4 3 9. Други приходи от 
финансови операции 66615

III.	Извънредни
разходи 65700 Общо	за	група	II 66600 86 98

IV.	Загуба	от
стопанска	дейност 65800 III.	Извънредни

приходи 66700

V.	Общо	разходи 65900 276 341 IV.	Печалба	от
стопанска	дейност 66800

VI.	Резултат 65950 206 142 V.	Общо	приходи 66900 482 483

VI.	Резултат 66950 0 0

Всичко
(Общо	разходи	+	VI) 65990 482 483 Всичко

(Общо	приходи	+	VI) 66990 482 483

Отчет за приходите и разходите от нестопанска 
дейност  за 2013 година
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(Хил. левове)

Наименование	
на	паричните	
потоци

Код	на	реда Текуща
година

Предход-
на

година

а б 1 2

I.	Наличност	на	
паричните	сред-
ства	в	началото	
на	периода

66200 2500 2496

II.	Парични	пото-
ци	от	нестопан-
ска	дейност

A.	Постъпления	
от	нестопанска	
дейност

Получени дарения 
под условия 66211 384 223

Получени дарения 
без условия 66212 26 29

Постъпления от 
членски внос 66213

Постъпления от 
осигурителни 
предприятия

66214

Получени 
обезщетения за 
застраховане

66215

Постъпления от 
банкови и валутни 
операции

66216

Други постъпления 66217 86 98

Общо	за	раздел	А 66210 496 350

Б.	Плащания	за	
нестопанска
дейност

Изплатени дарения 66221 94 124

Изплатени
заплати 66222 73 83

Изплатени
осигуровки 66223 11 27

Плащания по 
банкови и валутни 
операции

66224 1 2

Плащания за услуги 66225 34 42

Други плащания 66226 70 68

Общо	за	раздел	Б 66220 283 346

В.	Нетен	паричен	
поток	от	
нестопанска	
дейност

66230 213 4

III.	Парични	
потоци	от	
стопанска	
дейност

А.	Постъпления	
от	стопанска	
дейност

Постъпления 
от продажба на 
активи и услуги

66241

Постъпления от 
клиенти 66242

Постъпления от 
банкови и валутни 
операции

66243

Други постъпления 66244 66

Общо	за	раздел	А 66240 66 0

Б.	Плащания	
за	стопанска	
дейност

Плащания за услуги 
и за придобити 
активи

66251

Плащания към 
доставчици 66252

Изплатени данъци 66253

Плащания по 
банкови и валутни 
операции

66254

Други плащания 66255 65

Общо	за	раздел	Б 66250 65 0

В.	Нетен	
паричен	поток	
от	стопанска	
дейност

66260 1 0

IV.	Наличност	на	
парични	средства	
в	края	на	периода

66300 2714 2500

V.	Изменение
на	паричните
средства	през
периода

66400 214 4

Отчет за паричния поток за 2013 година
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