
1 

 

Доброволческа инициатива 2013 

Списък на номинираните инициативи по реда на тяхното подаване 
 

Инициатива Изпълняваща организация Населено 

място 

Контакти Номинирал  

 

Заедно да обновим детския кът  

Обновяване на кътовете за игра в групите 

на детската градина в гр. Шабла 

 

Родителски съвет към  

ЦДГ „Дора Габе” 

 

Шабла 

 

Галина Анастасова  

председател на РС 

Шабла 

Тел. 0882/477450 

galya.georgieva@gmail.com   

 

 

Родителски съвет  

Галина Анастасова 

Шабла 

ул. „Нов живот“ №14 

Тел. 0882/477450 

galya.georgieva@gmail.com   

 

Граждански протест срещу геноцида 

на мутрата топлофикация върху 

3 000 000 български граждани – вече 

997 дни – 5 юни 2013 г. 

 

Защита на конституционните права на 

потребителите на услугата „Парно” 

 

Емил Измирлиев  

обикновен български писател  

 

София 

 

Емил Измирлиев 

София 

ж.к. „Суха река”, бл. 209А, ап. 

6а 

Тел. 0877037287 

emilizmirliev@gmail.com 

http://banditskatoplofikacia.dir.b

g/_wm/diary/?df=46&dflid=3 

 

 

Емил Измирлиев 

София 

ж.к. „Суха река”, бл. 209А, ап. 

6а 

Тел. 0877037287 

emilizmirliev@gmail.com 

 

Кампания „Зрънце любов” за зимно 

подхранване на птиците  

 

Това е национална инициатива за 

подхранване на птиците през зимата. 

Целта й е да включи максимално широк 

кръг от хора на национално ниво в 

дейности, които подпомагат оцеляването 

на птиците през зимата – поставяне и 

поддържане на хранилки, къщички за 

птици, набиране на средства за закупуване 

на семена и поддържане на хранилките, 

образователни дейности и др.  

 

Българско дружество за 

защита на птиците  

(БДЗП) 

 

София 

 

Теодора Петрова 

София 1111, п.к. 50 

ж.к. „Яворов”, бл. 71, вх.4, ап.1 

Тел. 02/ 97 99 500 

факс 02/ 97 99 501  

0878 599 359 

Teodora.petrova@bspb.org 

http://www.bspb.org/ 

 

 

БДЗП 

Теодора Петрова 

София 1111, п.к. 50 

ж.к. „Яворов”, бл. 71, вх. 4, ап. 1 

Тел. 02/ 97 99 500 

факс 02/ 97 99 501  

0878 599 359 

Teodora.petrova@bspb.org 

http://www.bspb.org/ 
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Работилница „Идейница” 

 

Целта на инициативата бе интегриране на 

децата, лишени от родителска грижа в 

общностния живот чрез развиване, 

стимулиране и изява на творческите им 

умения. 

 

 

 

Доброволци от клубовете на 

Български младежки Червен 

кръст - Силистра 

 

Силистра 

 

Анелия Караславова 

Силистра 

бул. „Македония” 131 

Тел. 0886 771 751  

086/82 30 80 

youth.silistra@redcross.bg 

anelya_76@abv.bg 

 

Български младежки Червен 

кръст – Силистра 

Анелия Караславова  

Силистра 

бул. „Македония”131 

Тел. 086/ 82 30 80 

0886 771 751 

youth.silistra@redcross.bg 

anelya_76@abv.bg 

 

„Подари ми един незабравим ден” 

 

Основната цел на инициативата е оказване 

на помощ на децата и младежите с 

интелектуални и физически затруднения, 

преодоляване на психологическата и 

физическа изолация, както и социалното 

адаптиране на младежите от Дневни 

центрове за деца и младежи с 

интелектуални и физически затруднения 

„Здравец” чрез контакти с техни връстници 

от друга социална среда. 

 

СНЦ „Тайните на баба”  

 

Банско 

 

Василена Дукова  

Банско  

ул. „Цар Симеон” № 57 

Тел. 0888396372 

vasilena3@abv.bg  

 

Йорданка Калистрина 

Банско  

пл. „Македония” № 4 

Тел. 0899850181 

mezofora@abv.bg  

 

 

 

Културно-историческите паметници в 

област София-град 

 

Поради липсата на грижи за консервацията 

и реставрацията на редица културно-

исторически паметници и лесно достъпен 

регистър на паметниците, ние решихме да 

създадем каталог под формата на интернет 

страница, включващ всички културно-

исторически паметници, в тесния смисъл 

на думата, мемориални композиции и 

сгради с историческа значимост в областта. 

 

Сдружение 

„Български паметници” 

 

София 

 

Благой Анев 

София  

ул. „Хемус” 37, бл. 24, вх. А, 

ет. 7, ап. 19 

Тел. 0898280497 

bgmonuments@gmail.com  

www.monuments.bg  

 

Елица Барукчиева 

София 

ж.к. „Люлин”, бл. 614, вх. Б, ет. 

3, ап. 30 

Тел. 0888393474 

elitza57@abv.bg  
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Фестивал на доматите, чушките, 

традиционните храни и занаяти – 

ПАВЕЛ ФЕСТ 2013 

 

Целта е да се покажат български 

традиции, като чрез тях се укрепи 

българският дух и самочувствие. 

Инициативата се провежда за втора 

година и в нея участват над 1000 души – 

не само от село Павел, а и от областта, 

различни самодейни състави, гости и 

зрители от различни възрастови групи. 

 

 

Клуб на пенсионера  

село Павел 

област Велико Търново 

 

с. Павел  

Обл. Велико 

Търново 

 

Анка Личева 

с. Павел 

Област Велико Търново 

ул. „18-маˮ № 16 

Тел. 0889 846 222 

Kmet_pavel@abv.bg  

 

Клуб на пенсионера  

Анка Личева 

с. Павел 

Област Велико Търново 

ул. „18-маˮ № 16 

Тел. 0889 846 222  

Kmet_pavel@abv.bg  

 

Работилничка „Вълшебно сърце” 

 

Целта на инициативата с ръководител 

Станислава Василева, местен координатор 

на Фондация „Нашите недоносени деца”, е 

да подпомогнем недоносените бебета в АГ 

отделението на карловската болница. 

 

 

Детски отдел  

Общинска библиотека  

Карлово 

 

Карлово 

 

Станислава Василева  

доброволец и ръководител на 

работилничка „Вълшебно 

сърце” 

stei4@abv.bg  

 

Мирослав Колев 

Директор на  

Общинска библиотека 

Карлово  

Тел. 0894043749 

library_karlovo@abv.bg  

 

Почистване на табелата на град 

Карнобат 

 

Целта е да се почисти и открие по-добре 

табелата, представляваща град Карнобат, 

на входа на града. Насочено и към всеки 

член на обществото, показвайки, че е 

нужно и можем сами да допринасяме към 

благополучието ни. 

 

Кирил Курукювлиев, член на 

Сдружение „Младежки глас“ 

 

Карнобат 

 

Кирил Курукювлиев 

Карнобат 

ул. „Антон Иванов“ 5 

Тел. 0883312119 

kirildk@abv.bg 

http://www.youtube.com/watch?

v=XhA4g7K95XI 

 

Сдружение „Младежки глас“ 

Тодор Йосифов 

Бургас, Лазур 68 

Тел. 0887819414 

todor.yosifov.bg@gmail.com  
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„Аз говоря открито в Русе”  

 

Основна цел е ученици и младежи да се 

включат и заемат активна гражданска 

позиция по въпроси, засягащи сексуалното 

и репродуктивно здраве и промотиране на 

доброволчеството. Участваха ученици от 

три русенски училища на възраст 14-17 

години. 

 

Сдружение 

„Център Динамика” 

 

Русе 

 

Деана Димова 

Русе 

Тел/факс: 0828226770 

0887493503 

centre_dinamika@abv.bg  

www.club-domino.org  

 

Магдалена Миланова 

Русе  

ул. „Борисова” №113  

magdalena_milanova@hotmail.co

m  

 

„С вкус на КОЛЕДА” 

 

Целта на инициатива е да се подпомогнат 

финансово пътуващи ученици от социално 

слаби семейства чрез закупуване на карти 

за автобуса. Това са 6 ученици от 6, 8, 9 и 

10 клас, а осигуряването на пътните 

разходи е сериозна подкрепа за техните 

семейства. 

 

Клуб „ДОБРОВОЛЕЦ”  

към СОУ „Св. П. Хилендарски” 

 

 

Хасково 

 

Мария Кунчева 

СОУ „Св. П. Хилендарски” 

Хасково 

ул. „Кресна” 1  

Тел. 0894403568  

kun4eva@abv.bg  

 

Център за работа с доброволци, 

СОУ „Св. П. Хилендарски”  

Мария Кунчева  

Хасково  

Ул. „Кресна” 1  

Тел. 0894403568 

kun4eva@abv.bg  

 

 

Доброволчески лагери в с. Гудевица, 

община Смилян 

 

Инициативата е насочена към доброволци 

и хора, които искат да помогнат със 

собствения си труд за създаването на 

„Училище сред природата” и използването 

на устойчиви методи за живот, учене и 

усъвършенстване. Дейностите включваха: 

ремонт на сградата на старото читалище; 

реконструкция на настанителна база, 

предназначена за обучителни и 

приключенски детски и младежки лагери; 

поддържане и засаждане на зеленчукова и 

билкова градинка. 

 

Народно читалище 

 „Бъдеще сега 2006“ 

 

с. Гудевица 

общ. Смилян 

 

Теодор Василев 

Тел. 0887 55 85 76 

www.gudevica.org  

home@gudevica.org  

 

 

Народно читалище  

„Бъдеще сега 2006“ 

Теодор Василев 

Тел. 0887 55 85 76 

www.gudevica.org  

home@gudevica.org  
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Серия от кампании, съвместно с  

доброволци на Сдружение „УСМИВКА“ 

по проект „Европа – моето бъдеще, 

моят шанс за изява” 

 

Целта бе младежите да осъзнаят силата и 

духа на доброволчеството и да проявяват 

състрадателност и отговорност към хората; 

да се възпита толерантно отношение у 

младежите към пострадалите; да се 

мотивират младежите, за да изградят у 

себе си желание за полагане на 

доброволен труд в полза на нуждаещите 

се. Инициативата е насочена към бебетата 

и децата пациенти в МБАЛ Бургас. 

Сдружение „УСМИВКА”  Бургас Митка Георгиева 

mitka_g@abv.bg 

Десислава Янева 

sdrujenie_usmivka@abv.bg 

www.usmivkabg.org 

Десислава Янева 

СНЦ „УСМИВКА”  

Бургас 

ул. „Славянска” 4 

Тел. 0887 395 403  

0888 383 951 

Sdrujenie_usmivka@abv.bg 

 

 

Лятна работа с деца 

 

Целта на читалището е да създаде уютно и 

комфортно място за игра, четене, 

споделяне, изява и пълноценно прекарване 

на свободното време през лятната 

ваканция. Инициативата е насочена към 

деца и ученици от и пребиваващи в село 

Паволче през месеците юли и август на 

възраст от 3 до 16 години. 

 

Народно читалище „Фар 1930” 

 

с. Паволче 

общ. Враца 

 

Мария Божковска,  

с. Паволче 3044 

общ. Враца 

ул. „Хр. Ботев” № 53 А  

Тел. 09189/2215, 

bojkovska@abv.bg 

http://pavolche.com/  

https://www.facebook.com/Pavol

che 

 

Даниела Петрова,  

с. Паволче 

ул. „Преслав” 4,  

Тел. 0889509021  

GLBG0432@glbulgaria.bg 

 

„Окей – Да се погрижим за русенския 

кей” 

 

ОКей е доброволчески проект, който цели 

да облагороди русенския кей като изгради 

активна общност и насърчи хората да се 

развиват като личности. Проектът е 

насочен към всички русенци, особено 

младежите и хората, живеещи в близост до 

кея. 

 

Сдружение „Младежки глас”  

клон Русе 

 

Русе 

 

Тереза Николова 

Тел. 0884 375 008 

http://www.proekt-okei.tk/ 

proekt.okei@gmail.com  

 

Евродепутат Мария Габриел 

Информационен център на 

евродепутат Мария Габриел 

Русе 

Ул. „Райко Даскалов” 2 

Тел. 0879 65 52 73 

Infocenter_ruse@mariya-

gabriel.eu  
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Организиране на благотворителни 

базари при големи празници 

 

Целта на инициативата е да се съберат 

средства за различни благотворителни 

каузи, предложени от служители. 

Принципът е следният: Мнозинството от 

служители на УниКредит Булбанк – около 

2000, са разположени в София, а от тях 

около 1500 работят в три сгради на 

банката. Локациите са: „Света Неделя“, 

„Иван Вазов“ и „Гюешево“. Във всяка от 

локациите имаше тим от доброволци, който 

организира благотворителен базар за 

събиране на средства за предварително 

обявена кауза.  

 

Служители на УниКредит 

Булбанк 

 

София 

 

Екатерина Анчева 

Старши мениджър 

„Комуникации и корпоративна 

култура” 

УниКредит Булбанк  

Тел. 02/92 64 963 

0894 518 193 

Ekaterina.Ancheva@UniCreditGr

oup.BG 

 

Екатерина Анчева 

Старши мениджър „Комуникации 

и корпоративна култура” 

УниКредит Булбанк  

Тел. 02/92 64 963 

0894 518 193 

Ekaterina.Ancheva@UniCreditGrou

p.BG 

 

1-ви Юни 

 

Доброволците подготвят и изнасят 

театрално представление. Целта на 

инициативата е да се представи празникът 

по повод 1 юни по един по забавен начин 

пред децата и клиентите на ЦОП.  

 

 

Център за обществена 

подкрепа 

 

Съединение 

 

Яна Булкина 

Съединени 

пл. „Съединение” 

Тел. 0318/2-23-16 

bulkina.yana@gmail.com  

 

Център за обществена подкрепа  

Съединение  

Тел. 0318/2-23-16 

avramska.cop@gmail.com  

 

Празник на виното и любовта село 

Баячево 14.02.2013 г. 

 

Заедно празнуване на празниците Трифон 

Зарезан и Ден на влюбените – 14 

февруари. В рамките на инициативата 

имаше: ритуално зарязване на лозя, 

конкурс за най-добро вино, снимки за 

влюбени, почерпка и дискотека. 

 

 

Народно читалище  

„Будител – 1927”  

с. Баячево 

 

с. Баячево 

общ. Търговище 

 

Албена Недева 

с. Баячево 7745 

ул. „В. Левски”44 

Тел. 0885151990 

albenanedeva@abv.bg  

 

Народно читалище  

„Будител – 1927”  

с. Баячево  

общ. Търговище 
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„Да бъда доброволец” 

 

Целта на инициативата бе популяризиране 

на доброволчеството сред младите хора от 

15-29 г. на територията на община 

Димитровград. Основната работа на 

доброволците беше да посещават децата в 

Детско отделение на МБАЛ „Св. 

Екатерина”, където играеха с тях, четяха 

приказки, рисуваха, оцветяваха, 

апликираха. 

Фондация „Подари усмивка” Димитровград Наталия Делчева 

Димитровград 6400 

бул. „Трети март” 19-Г-2 

Тел. 0885 77 97 42 

givesmile@abv.bg 

http://givesmile.ngobg.info/ 

Фондация „Подари усмивка” 

Димитровград 6400 

бул. „Трети март” 19-Г-2 

Тел. 0885 77 97 42 

givesmile@abv.bg 

http://givesmile.ngobg.info/ 

„Приеми ме на село” 

 

Целта бе насърчаване на общуването и 

опознаването между поколенията и 

стимулиране на толерантност, 

разбирателство, взаимодействие и диалог 

между тях. Създаден бе модел на 

„Приемно село” в България и бе поставяно 

началото на мрежа от „Приемни села”. 

Дванадесет „внучета назаем“ на възраст 

между 16 и 25 г., бяха настанени от 1 до 5 

септември в пет къщи в с. Новаковци при 

приемни баби и дядовци. 

Община Габрово Габрово Таня Христова  

Кмет на Община Габрово 

Габрово 

Пл. „Възраждане” 3 

Тел. 066/818 303 

t.hristova@gabrowo.bg 

www.gabrovo.bg   

Вероника Йосифова 

Габрово 

ул. „Ген. Дерожински” 66 

Тел. 0878997040 

veronika1992@abv.bg 

 

Изготвяне на личен проект с младежи 

от институции 

 

С подкрепата на доброволци на 

фондацията 48 младежи от три институции 

– за младежи, лишени от родителски 

грижи, за младежи с увреден слух и за 

младежи с ментални увреждания, 

подготвиха своя личен проект, вкл. 

определяне на цели, работа, контакти, 

умения за живот след напускането на 

институцията. 

Фондация „Голям брат, 

Голяма сестра” 

Пловдив Златка Драгнева - консултант 

Тел. 0888 831 657 

zlatka.dragneva@gmail.com  

Златка Драгнева - консултант 

Тел. 0888 831 657 

zlatka.dragneva@gmail.com 

mailto:givesmile@abv.bg
http://givesmile.ngobg.info/
mailto:givesmile@abv.bg
http://givesmile.ngobg.info/
mailto:t.hristova@gabrowo.bg
http://www.gabrovo.bg/
mailto:veronika1992@abv.bg
mailto:zlatka.dragneva@gmail.com
mailto:zlatka.dragneva@gmail.com
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„Аз пазя града ни чист. А ти?” 

 

На влизане в гр. Опака има кът за отдих с 

монтирани детски съоръжения и игрище, 

който преди няколко години сдружение 

СИДУРО обособи като такъв. През пролетта 

доброволците от Центъра за работа с 

доброволци решиха да подготвят и 

реализират еднократна инициатива, която 

обаче да има по-дългосрочен ефект, като 

почистят и освежат площадката. 

Инициативата беше посветена на Деня на 

Земята и включена в Общинския план за 

развитие на младежките дейности за 2013 

г. 

Сдружение СИДУРО Опака 

обл. Търговище 

Диана Якимова 

Председател и координатор на 

ЦРД 

Опака 

ул. „България” № 76 

Тел. 0894 682870 

siduro@abv.bg 

 

Анета Русева 

Опака  

ул. „Руси Минков” № 45 

Тел. 0894 682873 

aneta_ruseva@abv.bg  

 

„И после работа” 

 

С инициативата си „И после работа” 

фондация „Подарете книга” има за цел да 

осигури професионални курсове за 

младежи от Дом за деца лишени от 

родителски грижи на възраст от 16 до 18 

години, за да могат да се запознаят с 

живота, който ги очаква и да могат да се 

реализират успешно. 

 

Фондация „Подарете книга” София Благовеста Пугьова 

Тел.: 0897 443204 

blagovesta@podaretekniga.org  

http://www.podaretekniga.org  

http://www.facebook.com/podar

ete.kniga  

 

Силвия Шопова 

доброволец 

Тел.: 0886 731 766 

silvia@podaretekniga.org  

s_shopova@mail.bg  

 

 

Детска европейска шампионска лига 

FARE 2013- част от "FARE Action 

Weeks" 2013 

 

Доброволците към Центъра за работа с 

доброволци организираха и подготвиха 

футболен турнир в ОУ „Св. св. Кирил и 

Методий” за учениците от втори до осми 

клас. В турнира участваха 6 отбора.  

 

 

Център за работа с 

доброволци към  

ОУ „Св. св. Кирил и Методий” 

Хасково 

 

Хасково 

 

Иванка Стоянова 

Координатор на Центъра за 

работа с доброволци към  

ОУ „Св. св. Кирил и Методий”  

Хасково 

Тел. 0885135159 

vivi_70@abv.bg  

 

Иванка Стоянова 

Координатор на Центъра за 

работа с доброволци към  

ОУ „Св. св. Кирил и Методий”  

Хасково 

Тел. 0885135159 

vivi_70@abv.bg 

mailto:siduro@abv.bg
mailto:aneta_ruseva@abv.bg
mailto:blagovesta@podaretekniga.org
http://www.podaretekniga.org/
http://www.facebook.com/podarete.kniga
http://www.facebook.com/podarete.kniga
mailto:silvia@podaretekniga.org
mailto:s_shopova@mail.bg
mailto:vivi_70@abv.bg
mailto:vivi_70@abv.bg


9 

 

 

Помощ за хора с трайни физически 

увреждания и лежащо болни 

 

В рамките на една седмица 8 доброволци - 

служители на AIG, подпомагаха хора с 

трайни физически увреждания. Оказана бе 

помощ в домакинството и почистване на 

стаята на лежащо болен. Транспортирани 

бяха двама души с физически увреждания 

до Център за социална рехабилитация и 

интеграция за провеждане на двигателна 

рехабилитация. Доброволците помогнаха 

за боядисване на зала, в която се 

предоставят услуги за хора с увреждания.  

AIG София Марина Първанова 

Главен координатор 

София 1113 

жк „Изток” 

ул. „Николай Хайтов” 3 А,бл. 8 

ет. 4  

marina.parvanova@aig.com 

www.aig.bg  

Фондация „Светлина за живот” 

Мария Терзиева 

София 

кв. „Гоце Делчев”, бл. 250, вх. А, 

ет. 1 ап. 2 

Тел. 087898 40-78 

02/ 959-83-11 

lightforlife@abv.bg  

 

Един екологичен, фантастичен и много 

динамичен фестивал – RACycle в парка 

 

Основната задача е да повиши 

информираността и подбуди интереса на 

деца, младежи и по-възрастните жители на 

града към разделно събиране на отпадъци, 

опазване на околната среда и проява на 

отговорно отношение към природата и 

самите нас. 

Ротаракт клуб Русе Русе Теодора Стойчева 

Русе 

ул. Плевен 2, вх.4 

Тел. 0883 453 901 

teodora.stoicheva92@gmail.com 

http://racyclefest.org/display.ph

p 

Теодора Стойчев 

Русе 

ул. Плевен 2, вх.4 

Тел. 0883 453 901 

teodora.stoicheva92@gmail.com 

„Погледни през Розови очила” 

 

Оздравително училище „д-р Н. Димитров“, 

Варна е на пансионен принцип и в него 

през седмицата живеят около 30 ученици 

от 1-ви до 8-ми клас, повечето от тях са 

без родители и през уикенда са връщани в 

социални домове. Тъй като в повечето 

следобеди децата нямат никакви 

занимания, ние организирахме ателиета по 

музика, рисуване и игри и освен че ги 

запознахме с различните форми на 

изкуство, заедно се позабавлявахме.  

Доброволческа група 

 „Розови очила” 

Варна Мая Донева  

Тел. 0888076913 

wild_hag@yahoo.com  

Гергана Манова 

hi@pinkglasses.org  

www.pinkglasses.org   

 

Мая Донева  

Тел. 0888076913 

wild_hag@yahoo.com 

mailto:marina.parvanova@aig.com
http://www.aig.bg/
mailto:lightforlife@abv.bg
mailto:teodora.stoicheva92@gmail.com
http://racyclefest.org/display.php
http://racyclefest.org/display.php
mailto:teodora.stoicheva92@gmail.com
mailto:wild_hag@yahoo.com
mailto:hi@pinkglasses.org
http://www.pinkglasses.org/
mailto:wild_hag@yahoo.com
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„Бъди добър с по-нежните от теб” 

 

5 доброволчески инициативи, насочени 

към деца, ползващи социални услуги в гр. 

Ямбол. В продължение на 3 месеца 

функционираше „Ателие на доброволеца” в 

Център за обществена подкрепа, в което 

децата и доброволците изработваха арт-

произведения и подготвиха и осъществиха 

5 празника.  

 

Сдружение „Ръка за ръка” Ямбол Атанаска Бонева 

Ямбол 

Ул. „Търговска” 120 

Тел. 046/ 622 056 

Centar_deca@abv.bg  

Сдружение „Ръка за ръка” 

Ямбол 

Ул. „Търговска” 120 

Тел. 046/ 622 056 

Centar_deca@abv.bg 

 

Акция „Да опазим природата, земята 

да спасим” 

 

Екоклуб „Зелено човече” организира акция 

„Пазители на природата - всеки ден” за 

събиране на вторични суровини: хартия, 

пластмасови изделия, найлон и други 

суровини. В рамките на акцията бяха 

почистени улици, тротоарни площи, 

дворове, районите около 

административните сгради, градини и 

други места. 

 

Народно читалище 

 „Развитие - 1926” 

с. Стража 

 

с. Стража 

общ. Търговище 

 

Илияна Петрова 

с. Стража 7738 

общ. Търговище 

ул. „Георги Марков” №6 

Тел. 0894612877; 0886213190 

ilianapetrova1958@abv.bg  

 

Народно читалище „Развитие – 

1926” 

с. Стража 7738 

общ. Търговище 

ул. „Георги Марков” №6  

Тел. 0894612877 

0886213190 

ilianapetrova1958@abv.bg 

 

Извънкласно съботно училище с деца 

от ромски произход от 5 до 12 години 

 

Целта на инициативата е децата да бъдат 

задържани в училище и да получат 

подкрепа в подготовката на уроците. Има 

организирани интерактивни дейности, 

игри, награди за активност и топъл обяд. 

Заниманията се провеждат периодично 

всяка събота от 12:00 до 14:00 ч. Участват 

15 деца между 5-12 год. 

 

Читалище „Искра -1944 г.” 

 

Сливен 

 

Енчо Христов 

Народно читалище „Искра – 

1944 г.” 

Сливен 8800  

ул. „Княз Борис Търновски” 

N17  

Тел. 0894670923 

enchohristov@gmail.com  

 

Народно читалище „Искра – 1944 

г.” 

Енчо Христов 

Сливен 8800  

ул. „Княз Борис Търновски” N17  

Тел. 0894670923 

enchohristov@gmail.com 

mailto:Centar_deca@abv.bg
mailto:Centar_deca@abv.bg
mailto:ilianapetrova1958@abv.bg
mailto:ilianapetrova1958@abv.bg
mailto:enchohristov@gmail.com
mailto:enchohristov@gmail.com
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Реновиране на училищно футболно 

игрище 

 

Идеята е да бъде възстановено и обновени 

съоръженията на игрището , за да се 

създадат съвременни условия за 

спортуване и утвърждаване на траен 

интерес към колективните спортове. 

Инициативата е насочена към учениците от 

1 до 8 клас и към младежите от селото. До 

игрището ще имат свободен достъп всички 

желаещи да спортуват. 

Основно училище „Светлина” 

с. Тополица 

обл. Бургас 

с. Тополица 

обл. Бургас 

Тодорка Русинова 

Директор  

ОУ „Светлина”  

с. Тополица 8549, обл. Бургас 

Тел./факс: 05532 /2265 

ou_swetlina@abv.bg 

www.ousvetlina.com 

Мехмед Хикмет Иляз 

с. Тополица, обл. Бургас 

Тел. 0894648805 

mero_77@abv.bg  

Дни на доброволното четене 

 

Целта на инициативата е да бъде облекчен 

престоя на децата в специализираните 

клиники за лечение на деца с бъбречни 

заболявания. Посещенията в болничните 

заведения пряко влияят върху 

емоционалното състояние на децата и 

родителите като развиват игрови, 

творчески, социални и образователни 

умения у децата. 

Сдружение „Асоциация на 

родители на деца с бъбречни 

заболявания“ 

София Веселина Джамбазова 

Тел. 0885602042 

office@rdbz.org 

http://www.rdbz.org/  

Веселина Джамбазова 

Тел. 0885602042 

vesigeorgievadz@abv.bg  

 

Работилница за ръчно изработени 

предмети 

 

Ръчно изработване на различни предмети с 

цел набиране на средства за промяна на 

интериора на ресурсния кабинет в ЦДГ № 7 

„Снежанка” и обогатяването му с 

дидактични материали за работа с деца със 

специални образователни потребности. 

Изработване на коледни играчки и украса 

за децата от Училище за деца с увреден 

слух „Св. Иван Рилски” – Търговище. 

Целодневна детска градина 

№7 „Снежанка” 

Търговище Даниела Райкова  

ЦДГ №7 „Снежанка” 

Търговище 7700 

кв. „Запад”-1 

Тел.: 0601 / 64819 

0894451228  

cdg_07@abv.bg  

Петранка Георгиева,  

Търговище 

кв. „Запад”, бл. 36, вх. А, ап. 12 

Тел.: 0895660392 

georgieva.70@abv.bg  

 

mailto:ou_swetlina@abv.bg
file:///C:\Users\Adi\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\QNXZAUOM\www.ousvetlina.com
mailto:mero_77@abv.bg
mailto:office@rdbz.org
http://www.rdbz.org/
mailto:vesigeorgievadz@abv.bg
mailto:cdg_07@abv.bg
mailto:georgieva.70@abv.bg
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Лятна читалня 

 

Доброволците четяха разкази, 

стихотворения и приказки на останалите 

деца в селото. На по-малките помагаха да 

разглеждат  книжки с интересни картинки. 

Канеха своите приятели, познати да 

посетят библиотеката и да открият нови 

възможности и начини за прекарване на 

времето си полезно и приятно. 

Народно Читалище  

„Светлина 1927” 

с. Давидово 

общ. Търговище 

Марияна Колева 

с. Давидово 7700 

общ. Търговище 

ул. „Земеделска” №9 

Тел. 0601/ 6 76 18 

mariqna_koleva@abv.bg  

Невена Маджарова,  

Клуб на нестопанските 

организации 

Търговище 

ул. „30 януари” № 1 

Тел. 0601/ 6 34 25 

clubngo@abv.bg 

Ваканция в Библиотеката 

 

Целта на инициативата бе децата и 

младежите от с. Труд, посещаващи 

Библиотеката през лятната ваканция, да 

бъдат въвлечени в творчески занимания, 

игри и обучения  и всички да почувстват, 

че това е тяхната библиотека и трябва да 

се грижат за нея. Бяха организирани 

приятни и полезни дейности по интереси: 

театър, приложни изкуства, ,изобразителни 

дейности, гледане на филми. 

Център за работа с деца към 

Народно Читалище 

„Светлина – 1929 г.”  

с. Труд 

обл. Пловдив 

Светла Божилова - 

координатор на ЦРД  

с. Труд 

ул. „Никола Петков” №34  

Тел. 03126/ 22 00 

0887 57 10 65 

bibl.trud@abv.bg  

Народно Читалище 

„Светлина – 1929 г.”  

с. Труд 

Ул. „Никола Петков” №34 

Тел. 03126/22-00 

chitalishte_svetlina@mail.bg  

 

Подобряване на условията, 

възможностите и качеството  на живот 

на деца с увреждания 

Целта на инициативата е приобщаване на 

децата в неравностойно положение, 

отглеждани в семейството, и повлияване на 

местната общност за приемане на 

различните. Бяха организирани тържества 

по повод „Ден на детето”, Коледа и Нова 

година и др. за деца в неравностойно 

положение, които са отглеждани в семейна 

среда.  

 

Дамски клуб Inner Wheel  

 

 

Ботевград 

 

Незабравка Първанова 

Ботевград 2140  

ул. „Боженишки Урвич” №2Б, 

ет. 1 ап. 2  

Тел.: 0887 40 30 34 

nezabravka_2000@abv.bg 

 

 

Незабравка Първанова 

Ботевград 2140  

ул. „Боженишки Урвич” №2Б, ет. 

1 ап. 2  

Тел.: 0887 40 30 34 

nezabravka_2000@abv.bg 

 

mailto:mariqna_koleva@abv.bg
mailto:clubngo@abv.bg
mailto:bibl.trud@abv.bg
mailto:chitalishte_svetlina@mail.bg
mailto:nezabravka_2000@abv.bg
mailto:nezabravka_2000@abv.bg


13 

 

 

 

„Пъзел от любов” 

 

Целта на инициативата беше да се 

отпразнува 14 февруари, изграждане на 

толерантност и позитивно мислене на 

децата и популяризиране на 

доброволчеството и работата за обща кауза 

сред младите хора. На всеки клас беше 

раздадено парченце от пъзел. На него 

всеки клас трябваше да напише своето 

позитивно послание отправено към 

съучениците. След като събрахме и 

подредихме всички парчета от пъзела се 

получи едно голямо сърце с размери 2 на 2 

метра , което седмица красеше училищния 

коридор.  

 

Местен център за работа с 

доброволци в Професионална 

гимназия по електротехника и 

електроника 

Пловдив 

 

Пловдив 

 

Райна Айвазова  

Пловдив  

ул. „Войнишка слава” 21  

Тел. 0898645226 

rainaa@gbg.bg 

 

Райна Айвазова  

Тел. 0898645226 

rainaa@gbg.bg 

 

„Елха с професия” 

 

Целта на организираната от нас 

инициатива беше да представи и 

популяризира изучаваните специалности в 

професионалните гимназии в гр. Пловдив. 

На всички професионални гимназии в 

града беше предоставена по една елха, 

която да украсят с подръчни материали, 

така че да представят чрез нея красотата и 

спецификата на изучаваните в гимназията 

професии. След украсяването им елхите 

бяха поставени на главната улица в града 

в рамките на 1 седмица. 

 

 

Местен център за работа с 

доброволци в Професионална 

гимназия по електротехника и 

електроника 

Пловдив 

 

Пловдив 

 

Райна Айвазова  

Пловдив  

ул. „Войнишка слава” 21  

Тел. 0898645226 

rainaa@gbg.bg 

 

Райна Айвазова  

Тел. 0898645226 

rainaa@gbg.bg 

mailto:rainaa@gbg.bg
mailto:rainaa@gbg.bg
mailto:rainaa@gbg.bg
mailto:rainaa@gbg.bg
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ПраВодач 

 

Целта на инициативата бе повишаване на 

правната култура на учениците между 16 и 

18 годишна възраст чрез неформално 

обучение, насочено към развиването на 

практическите умения и на студентите, и 

на учениците. Осъществяване на контакт 

между студенти по право и ученици и 

споделяне на опит. 

 

Обединени идеи за България София Живко Желязков 

София 1463 

ул. „Бузлуджа” 57 

j.jeliazkov@dundee.ac.uk 

https://www.facebook.com/prav

odach 

 

Живко Желязков 

София 1463 

ул. „Бузлуджа” 57 

j.jeliazkov@dundee.ac.uk 

 

„Ползата от подлеза“ 

 

Целта на инициативата е да покаже чара 

на уличното изкуство като едновременно 

обедини различни млади артисти - графити 

райтъри, художници, автори на стенописи 

и хора с любов към рисуването, а също 

така да разкраси градската среда. В 

рамките на инициативата са нарисувани 

изцяло два подлеза в град Варна. Единият 

е с тема „Подводен свят”, а другият - 

„Варна и Европа”, с акценти от 

исторически места във Варна и значими 

европейски символи. 

 

Младежка организация „Идеа” Варна Мирослава Милева 

Варна 

бул. „Ал. Батенберг” 47 ап. 1 

Тел.: 0883466114 

miroslavamileva@abv.bg 

 

ИДЕА 

Мирослава Милева 

Варна 

бул. „Ал. Батенберг” 47 ап. 1 

Тел.: 0883466114 

miroslavamileva@abv.bg 

 

„Подари час по гушкане” 

 

Целта на инициативата бе да бъдат 

събрани средства, които да подпомогнат 

продължаването на проект за 

преодоляване на психо-емоционални 

дефицити сред децата от Дом за деца 

лишени от родителска грижа „Асен 

Златаров” – Враца. Бяха организирани 

поредица от арт-занимания и работилници 

на открито. 

Сдружение „Надежда за нас - 

2008” 

София Гаврил Стефанов 

София 

Ул. „Ангел Кънчев” №5 ет.2 

Тел.: 0897 961 750 

office@hopeforus.net 

www.hopeforus.net 

ФИЦЕ – България 

София 1000 

ул. „6-ти септември” № 33, ет. 6 

тел.: 02/ 950 17 10 

ficebg@prolink.bg 

mailto:j.jeliazkov@dundee.ac.uk
https://www.facebook.com/pravodach
https://www.facebook.com/pravodach
mailto:j.jeliazkov@dundee.ac.uk
mailto:miroslavamileva@abv.bg
mailto:miroslavamileva@abv.bg
mailto:office@hopeforus.net
http://www.hopeforus.net/
mailto:ficebg@prolink.bg
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„Поглед към Карлово, Асеновград и 

Тополово – едно успешно 

партньорство” 

 

Инициативата е естествено продължение 

на едногодишната работата на 

доброволците към Центъра за работа с 

доброволци в Градска библиотека 

Асеновград, част от мрежата на НАРД. 

Целта й бе да се направи проучване на 

културно-историческото наследство на 

трите населени места чрез използване на 

различни методи: изготвяне на материали, 

създаване на филми и тяхното 

популяризиране. 

 

Общинска библиотека в   

Карлово 

Градска библиотека „П. 

Хилендарски” в Асеновград 

Библиотека в Тополово 

 

Карлово 

Асеновград 

Тополово 

 

Милена Марковска  

Асеновград 

ул. „Цар Иван Асен II” 24 

Тел. 0331 68165 

0876840836 

m_markovska@abv.bg  

 

 

Градска библиотека „П. 

Хилендарски” 

Милена Марковска 

Асеновград 

ул. „Цар Иван Асен II” 24 

Тел. 0331 68165 

0876840836 

m_markovska@abv.bg   

 

Благотворителна гаражна 

разпродажба, проведена на 29.09.2013 

г. в гр. София 

 

Целта на инициативата бе събиране на 

средства за „Мобилен център за помагане 

на деца, младежи и семейства”. Включваше 

събиране на материални дарения – нови 

или втора употреба, сортиране, опаковане, 

оценяване на събраното. Подреждане и 

продаване в деня на самото събитие. 

Изготвяне на рекламни брошури и 

съобщение до медиите.  

http://fdbm.org/bg/news_article_76.html 

 

Фондация „Движение на 

българските майки” 

 

София 

 

Росица Букова  

София 1111 

ул. „Постоянство” 1 

Тел.: 0894 606 188 

dvbgm@yahoo.com  

www.fdbm.org 

 

Каролина Шойлева  

София 1404 

ж.к. „Гоце Делчев”, бл. 106, вх. 

Б, ап. 18 

Тел: 0894 606 175 

karoldj@abv.bg 

mailto:m_markovska@abv.bg
mailto:m_markovska@abv.bg
http://fdbm.org/bg/news_article_76.html
mailto:dvbgm@yahoo.com
http://www.fdbm.org/
mailto:karoldj@abv.bg
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Гореща телефонна линия за 

пострадали от насилие /ГТЛ/ 02/ 981 

76 86 

 

Предоставяне на достъп до помощ на хора, 

преживели насилие, чрез телефонно 

консултиране в условия на анонимност и 

поверителност, партниране за вземане на 

решение, насочване към институции и 

услуги в общността. От създаването си, 

програмата се обслужва от доброволци 

консултанти, които дават дежурства по 

предварително изготвен график.  

Фондация 

„Асоциация Анимус” 

София Надежда Стойчева 

София 1000 

ул. „Екзарх Йосиф” №85 

Тел. 02/ 983 52 05 

animus@animusassociation.org 

www.animusassociation.org  

Фондация „Асоциация Анимус” 

София 1000 

ул. „Екзарх Йосиф” №85 

Тел. 02/ 983 52 05 

animus@animusassociation.org 

www.animusassociation.org 

 

Почистване и озеленяване на уличната 

мрежа, поляни и паркове в с. Момино, 

община Търговище и околностите 

 

Целта на инициативата бе да се почистят 

сухите дървета и храсти по тротоарите, от 

поляната в центъра на селото, парка и 

двора на читалището. Доброволците 

изсякоха и извозиха изсъхналите дървета и 

храсти. Изчистиха и засяха нови дървесни 

видове на тяхно място. Засети бяха 

дървета по тротоарите пред някои от 

домовете на живеещите в селото. 

Младежки доброволчески 

център към НЧ „Успех -1921” 

с. Момино 

с. Момино 

общ. Търговище 

Виладан Хасанова  

с. Момино 

общ. Търговище 

Тел. 0896554790 

chitalishte_momino@abv.bg  

Бонка Петкова  

Председател на Читалищното 

настоятелство 

НЧ „Успех -1921” 

с. Момино 

ул. „Изгрев” №3 

b.petkova@ccb-sila.com  

Инициатива „Малък жест, голяма 

промяна” 

 

Инициативата има за цел да привлече 

общественото внимание към малките 

жестове, които всеки от нас може да 

предприеме в ежедневието си, за да 

направи света по-добър. Тя е насочена към 

широката общественост, с фокус върху 

младите хора. 

Сдружение „ГЛОУ” В. Търново Маргарита Калейнска 

В. Търново 

бул. „България” №24 

Тел. 062/ 605060 

office@bgglow.com  

www.bgglow.com  

Маргита Колчева 

Тел. 0896 388 125 

margitakolcheva@gmail.com  

mailto:animus@animusassociation.org
http://www.animusassociation.org/
mailto:animus@animusassociation.org
http://www.animusassociation.org/
mailto:chitalishte_momino@abv.bg
mailto:b.petkova@ccb-sila.com
mailto:office@bgglow.com
http://www.bgglow.com/
mailto:margitakolcheva@gmail.com
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Изработване на тракийски фолклорни 

костюми за Танцова формация 

„Партньори” от гр. Кюстендил 

 

Целта на инициативата бе да се даде 

възможност за сценично представяне на 

танци от тракийска етнографска област, 

които се изпълняват от танцьорите на ТФ 

„Партньори”. Това е любителска танцова 

формация, която работи изключително 

много в посока съхраняване, изучаване и 

разпространение на традиционни 

български фолклорни танци от различни 

етнографски региони на страната. 

 

 

Танцова формация 

„Партньори” 

Кюстендил 

 

Кюстендил 

 

Веска Миланова 

с. Слокощица 2533 

Общ. Кюстендил 

ул. „Теменужка” №8 

Тел. 0882885359 

partners_kn@abv.bg 

mveska@abv.bg 

http://partnyori.com/ 

http://partnerskn.weebly.com/ 

 

Сдружение „Партньори – 

Кюстендил”  

с. Слокощица 2533 

Общ. Кюстендил 

ул. „Теменужка” №8 

Тел. 0882885359 

partners_kn@abv.bg 

 

 

„Да помогнем на хижа Тъжа” 

 

Целта бе осигуряване на дърва за огрев за 

хижа Тъжа, разположена на билото на 

Стара планина (1520 м н.в.) с капацитет 60 

места. В рамките на инициативата бяха 

превоз на 240 бр. чували със смет от х. 

Тъжа до кв. Острец. Инициативата е 

насочена към всички туристи и гости, 

посещаващи хижата - няколко хиляди 

човека всяка година. 

 

Туристическо дружество 

„Приста” - Русе 

 

Русе 

 

Сашо Попов 

Русе 7000 

ул. „Княжеска” №1 

Тел. 0888221234 

факс 082/ 822240 

speleo.prista@gmail.com  

http://td-prista.org 

 

Туристическо Дружество 

„Приста” 

Русе 7000 

ул. „Княжеска” №1 

Тел. 0888221234 

082820272 

speleo.prista@gmail.com  

 

mailto:partners_kn@abv.bg
mailto:mveska@abv.bg
http://partnyori.com/
http://partnerskn.weebly.com/
mailto:partners_kn@abv.bg
mailto:speleo.prista@gmail.com
http://td-prista.org/
mailto:speleo.prista@gmail.com
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Национален ден на природните 

паркове 

 

Инициативата е насочена към опазване и 

почистване на 11-те уникални природни 

парка на България, които са най-голямата 

защитена територия в страната. Целта е да 

се привлекат голям брой посетители от 

всички възрасти и доброволци в конкретни 

дейности по защита и поддръжка на 

парковете като почистване, изграждане 

и/или поддръжка на инфраструктурата, 

предназначена за посетители, разполагане 

на информационни табели и др. 

 

 

GLOBUL съвместно с WWF 

 

София 

 

Ива Караиванова 

София 

ж.к. „Младост 4“, Бизнес Парк 

София, сграда 6 

Тел. 02/ 415 4347  

IKaraivanova@globul.bg 

http://www.globul.bg 

http://globulgreen.bg/ 

 

GLOBUL 

Ива Караиванова 

София  

ж.к. „Младост 4“, Бизнес Парк 

София, сграда 6 

Тел. 02/ 415 4347  

IKaraivanova@globul.bg 

 

„Живеем заедно” 

 

Основната цел на инициативата е 

подобряване на условията за живот, отдих 

и социално общуване в градска среда чрез 

развитие, опазване и благоустрояване на 

зелената система в лесо-парк Княжевска 

гора и сплотяване на местната общност 

чрез създаване на условия за 

доброволчество. 

 

 

Асоциация за устойчиви 

практики „Нашият квартал” 

 

София 

 

Ирена Събева  

София  

кв. „Княжево“ 

ул. „Див кестен” 1, ет. 3 

nashiatkvartal@gmail.com 

http://jiveemzaednoobshnostenp

roekt.blogspot.com/p/what-is-

living-together.html  

 

Асоциация за устойчиви 

практики „Нашият квартал“ 

София  

кв. „Княжево“ 

ул. „Див кестен” 1, ет. 3 

nashiatkvartal@gmail.com 

mailto:IKaraivanova@globul.bg
http://www.globul.bg/
http://globulgreen.bg/
mailto:IKaraivanova@globul.bg
mailto:nashiatkvartal@gmail.com
http://jiveemzaednoobshnostenproekt.blogspot.com/p/what-is-living-together.html
http://jiveemzaednoobshnostenproekt.blogspot.com/p/what-is-living-together.html
http://jiveemzaednoobshnostenproekt.blogspot.com/p/what-is-living-together.html
mailto:nashiatkvartal@gmail.com
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Старопланински жалони - 2013-11-01 

 

Превръщане на туристическата маркировка 

по европейския трансграничен 

туристически пешеходен маршрут „Е-3” в 

участъка от Каменната порта под връх 

Вежен до Троянски проход в еталон за 

планините на България. Поставени са нови 

16 метални маркировъчни стълба, 

ремонтирани 8 стълба, поставени нови 3 

маршрутно-информационни табла, 26 

указателни стрелки, 42 бр. специални 

цветни информационни стикери, 850 знака 

лентова маркировка. Общо са проведени 9 

акции в периода от 20.04. до 28.09.2013 г. 

от общо 26 души изпълнители. 

 

Спортно туристическо и 

природозащитно дружество 

„Академик” Русе 

 

Русе 

 

мс инж. Стефан Георгиев 

Русе 7017  

ул. „Студентска” 8 

Русенски университет к-с 6.114 

Тел.: 0882 966 369 

082/ 888 660 

факс 082/ 845 708 

sgeorgiev@uni-use.bg 

http://academic.uni-ruse.bg  

 

Михаил Михов 

Действащ международен 

планински водач  

Русе  

ул. „Муткурова” Nо 37 

Тел.: 0889 620 483 

mihail_mihov@abv.bg 

http://www.mihov-bg.com/misho  

 

 

Khan Academy в България 

 

Достъп до образование от световно ниво за 

всички и безплатно. Това ще стане чрез 

локализиране на Khan Academy, 

образователна платформа, създадена в 

САЩ и разпространяваща се в момента в 

Латинска Америка. Съдържанието е 

насочено най-вече към началния и средния 

курс на обучение. Дейностите са свързани 

най-вече с превод на субтитри, на глас и 

на графично съдържание на клипове с 

образователна тематика. 

 

Khan Academy в България – 

група от доброволци 

 

 

 

Иван Господинов, 

Тел. 0889 915 835 

khanacademy.bg@gmail.com 

http:// bg.khanacademy.org 

 

 

Даниел Чолаков 

Доброволец в„Khan Academy в 

България” 

+1-717-490-2191 

d.cholakov@gmail.com 

mailto:sgeorgiev@uni-use.bg
http://academic.uni-ruse.bg/
mailto:mihail_mihov@abv.bg
http://www.mihov-bg.com/misho
mailto:khanacademy.bg@gmail.com
http://bg.khanacademy.org/
mailto:d.cholakov@gmail.com
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Осветяване на двора на 

Професионална гимназия по туризъм 

„Д-р Васил Берон” - Велико Търново с 

LED осветление 

 

Учебна компания BOYAR DREAMS спечели 

награда от Национално състезание по 

Бизнес етика, организирано от Джуниър 

Ачийвмънт България в благотворителна 

дейност. С Решение на Общото събрание на 

компанията е взето решение, паричната 

награда да бъде инвестирана за осветяване 

на спортните площадки по волейбол и 

баскетбол в двора на училището, в което 

учат създателите на компанията. По този 

начин, ще спортуват по-дълго в дните на 

зимния сезон, ще се опазва училището, 

дворът на училището ще се ползва и от 

децата от квартала за безопасни игри. 

 

Учебна компания BOYAR 

DREAMS 

 

Велико Търново 

 

Славка Проданова 

ПГТ „ Д-р Васил Берон”  

Велико Търново 

ул. „Цанко Церковски” 10 

Тел. 0883306165 

slavqna@gmail.com  

https://www.vtpgt.com  

https://www.facebook.com/Boya

rDreams  

 

Мариана Петрова 

Бургас 

Ж.к. „Лазур”, бл. 75 

Тел. 0887 428768 

m.meriden@gmail.com  

 

Кауза „БГ мъдрост в действие” 

 

Целта на „БГ мъдрост в действие” е да 

интегрираме българската мъдрост в 

обществено-полезни дейности. Нейната 

идея е да преоткрием пословицата 

„Бащина поука – синова сполука”. Това ще 

рече да се вслушаме в поуките на нашите 

баби и дядовци и намерим начини, с които 

тези поуки носят сполуки за нас, техните 

внуци.  

 

Общност „Каузи и Начинания”  

Благоевград 

 

Благоевград 

 

Димитър Татарски 

Благоевград  

ул. „Дойран” 7 

Тел. 0877 731 236 

0882 752 723 

nachinanie.bulgaria@gmail.com 

 

 

Общност „Каузи и Начинания” 

Димитър Татарски 

Благоевград 

ул. „Дойран” 7 

Тел. 0877 731 236, 0882 752 723 

nachinanie.bulgaria@gmail.com 

 

mailto:slavqna@gmail.com
https://www.vtpgt.com/
https://www.facebook.com/BoyarDreams
https://www.facebook.com/BoyarDreams
mailto:m.meriden@gmail.com
mailto:nachinanie.bulgaria@gmail.com
mailto:nachinanie.bulgaria@gmail.com
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„Подарък от сърце” 

 

Целта на инициативата бе да се подкрепят 

социално слаби семейства с хранителни 

продукти за празниците Коледа и Нова 

година чрез инициативността и с прякото 

участие на младежите - доброволци към 

организацията ни. Да се стимулира 

обществената солидарност към съдбата на 

хора в затруднено социално положение, 

като се мотивират и въвлекат младежи и 

ученици да бъдат преките изпълнители на 

самата кампания. 

 

 

Клуб на нестопанските 

организации 

 

Търговище 

 

Н. Маджарова, Председател 

Цветелина Ганева,  

координатор ЦРД 

Търговище 

ул. „30 януари” № 1 

Тел. 0601/6 34 25 

clubngo@abv.bg 

www.clubngo.org  

 

 

Дорина Костадинова 

Сдружение „Децата на 

Търговище” 

Търговище 

ул. „Капитан Данаджиев” 3 А 

Тел. 0878441914 

 

mailto:clubngo@abv.bg
http://www.clubngo.org/

