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КОНКУРС Доброволческа инициатива 2015 

Списък на номинираните инициативи по реда на тяхното подаване 
 

 Инициатива Изпълняваща 
организация 

Населено 
място 

Контакти Номинирал 

1 Национална инициатива за 
почистване на “ Втори обект” на 

концлагера, на остров “ 
Персин” в гр. Белене. 

Културен 
център 

“Евгений 
Босилков” – 
гр. Белене   

Белене  Паоло Кортези  
Михаил Маринов 

гр. Белене 5930 
ул. Страцин 2 
тел. 0658 3 5255 

www.bosilkov.com 
 

Михаил Маринов  
гр. Белене 5930 

ул. М. Василев 4 
тел. 0887 426704 
mihailmarinov@abv.bg 

 

2 Неразказаните приказки 
 

Повече деца от домовете в 
България да бъдат зарадвани и 
да усетят вниманието и 

любовта, които един чужд 
човек им е дал. 

Не е посочено Самоков Любомир Стамболийски 
гр. Самоков 

0884585451, 
uaapaa11@gmail.com  
Мелани Пиргона, 

гр.Самоков, 0894320532, 
melani.mel@abv.bg  

Славейка Георгиева 
гр. Самоков 

0878725079 

3 „Цветен Свищов“ 
 

Целта на инициативата бе 
подобряване на градската 
среда и местата за отдих в 

града. Къщички за книги в 
градските градинки. Изградена 

площадка за отдих и игра от 
рециклирани материали в 
двора на СОУ „Димитър Благоев 

Ученически 
съвет при СОУ 

„Димитър 
Благоев“ – гр. 
Свищов 

Свищов Красимира Кирчева 
Крумова 

СОУ „Димитър Благоев“ 
гр. Свищов 
ул. „Петър Ангелов“ 17 

тел. 0887295350 
0631 / 60591 

krrass@abv.bg  
www.blagoevschool.org  

Училищно 
настоятелство при СОУ 

„Димитър Благоев“ – гр. 
Свищов 
Любомира Петрова, гр. 

Свищов 
ул. „Петър Ангелов“ 17 

0887723270 
liubomira.sv@abv.bg  

http://www.bosilkov.com/
mailto:mihailmarinov@abv.bg
mailto:uaapaa11@gmail.com
mailto:melani.mel@abv.bg
mailto:krrass@abv.bg
http://www.blagoevschool.org/
mailto:liubomira.sv@abv.bg
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4 „Грижа чрез изкуство” 
 
Събиране на средства, с които 

да се осигури обяд на ученици 
в социално неравностойно 

положение 

Интеракт клуб 
в СОУ „Св. 
Паисий 

Хилендарски” 
– гр. Златица  

към  Ротари 
клуб - Пирдоп 

Златица Кина Буюклиева 
гр. Златица 
ул. Васил Левски 2 

моб. тел.: 0884853324 
buyuklieva.k@abv.bg  

 

Донка Славчева 
Гр. Златица 
ул. Васил Левски 2 

моб. тел: 0889 270401 
dkirovska@abv.bg  

5 Архитектурна работилница по 
опазване на архитектурното и 
културно наследство 

Мещра – 
традиционни 
знания и 

занаяти 

с. Долен, 
община 
Сатовча 

и 
Беглика 

арх. Стефан Стоянов 
гр. София 1142 
район Средец 

ул. Л. Каравелов №28 
0889 685 285 

stefan_stoyanov@hotmail.c
om  
https://www.facebook.com

/meshtra  

Антонина Димитрова 
Тритакова 
гр. Варна 

ж.к. Възраждане 
бл. 66, ет.16, ап. 91,  

тел. 0878 350 973,  
a.tritakova@gmail.com  

6 Информационен център 

 
Целта на инициативата е да 

създадем устойчива общност в 
местност Витоша- Вец 
Симеоново. Разработване на 

био-градини 
 

Био Град 

София 

София Петър Вълчовски  

Улица Славянска 23А/29 
0890 100 211 

pearvalchovski@gmail.com 

http://biogardenvitosha.or
g/  

Десислава Добрева 

Петрова 
София 

ул. Христо Белчев 24 
0899 265 044 
d.petrova@gmail.com  

7 Проект Бежанци 
Подкрепа на възрастни и деца 

търсещи убежище и бежанци, 
чрез организиране на 
образователни занимания и 

културни дейности 

Каритас София 
и Си Ви Ес-

България 

София Зоуи Холидей 
Катерина Стоянова 

therefugeeproject@gmail.c
om  
http://refugeeproject.eu  

0884766459  

Надежда Даниелова 
Христова 

Nadezhda.d.hristova@gm
ail.com  
0889101071 

mailto:buyuklieva.k@abv.bg
mailto:dkirovska@abv.bg
mailto:stefan_stoyanov@hotmail.com
mailto:stefan_stoyanov@hotmail.com
https://www.facebook.com/meshtra
https://www.facebook.com/meshtra
mailto:a.tritakova@gmail.com
mailto:pearvalchovski@gmail.com,
http://biogardenvitosha.org/
http://biogardenvitosha.org/
mailto:d.petrova@gmail.com
mailto:therefugeeproject@gmail.com
mailto:therefugeeproject@gmail.com
http://refugeeproject.eu/
mailto:Nadezhda.d.hristova@gmail.com
mailto:Nadezhda.d.hristova@gmail.com
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8 „Страженци  в помощ на 
православната църква ” 
 

Събиране на средства и ремонт 
на църквата в село Стража 

Народно 
читалище 
„Развитие-

1926” 

село Стража Илияна Николова Петрова 
с.Стража, ул.”Георги 
Сарджев” №34;  

0894612877; 
ilianapetrova1958@abv.bg  

Илияна Николова 
Петрова с.Стража, 
ул.”Г.Сарджев” №34  

0894612877; 
ilianapetrova1958@abv.b

g  

9 Продаване на книги 

 
Целта на инициативата е да се 
съберат пари за спешния шкаф 

на Старчески дом "Семейство 
Д-р Калинкови" - гр. Самоков 

Доброволчески 

клуб "Мечтите 
стават 
реалност" - гр. 

Самоков 

Самоков Силвия Димитрова 

гр. Самоков,  
кв. "Възраждане", бл. 3, 
ет. 4, ап. 13 

0882703073 
silviqq_dimitrovaa@abv.bg  

https://www.facebook.com
/profile.php?id=100001033
372193  

Цветина Бармова 

Ул. Еленин връх №4, гр. 
Самоков 
089 42 29 094 

tzveti16@abv.bg  

10 Творческа работилница 
„Българска мартеница” 

 
Подкрепа на кампания за 

закупуване техника за 
прожекции в Лятно кино 
Карлово 

 

Народно 
читалище 

„Васил 
Левски-

1861г.”- 
Карлово 

Карлово Стефан Христев 
Мутафчиев 

гр. Карлово, 
площад „20 юли”,  

Народно читалище „Васил 
Левски-1861г.” 
тел. и факс 0335/9 33 91; 

GSM 0877804113, 
ch_karlovo@abv.bg  

Мирослав Николов 
Колев- директор на 

Общинска библиотека 
4300 Карлово 

площад „20 юли” 
0335 / 54 559 

11 „МОНТ УЕБ“ 
 

Да бъдат обучени безплатно 
младежи на възраст до 29 
години в изработката на 

софтуерни продукти, да 

СНЦ 
„МЛАДЕЖКИ 

СЕВЕРОЗАПАД“ 
- МОНТАНА 

Монтана Сибил Огнянов Бойчев 
гр. Монтана 

ул. „Извора“ № 9 
вх. В, ет. 4, ап. 28 
тел. 0896 11 82 26 

sibil_boychev@yahoo.com  

РБ “Гео Милев” – 
Монтана 

директор Кети 
Костадинова 
montanalib@gmail.com  

тел. 096 300 407 

mailto:ilianapetrova1958@abv.bg
mailto:ilianapetrova1958@abv.bg
mailto:ilianapetrova1958@abv.bg
mailto:Silviqq_dimitrovaa@abv.bg
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001033372193
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001033372193
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001033372193
mailto:tzveti16@abv.bg
mailto:ch_karlovo@abv.bg
mailto:sibil_boychev@yahoo.com
mailto:montanalib@gmail.com
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подпомогнат безвъзмездно 
дейността на  институциите и 
организациите, които развиват 

нестопанска дейност в 
обществена полза 

 

12 ПОдЛЕЗНО – творческо 
обновяване и добавяне на нови 

функции в подлезните 
пространства.  
 

Проект на 2015 г.: Музикален 
подлез „ЖЕНдоВ“. 

Ремонт на подлези, 
изработването и монтирането 
на „Оргафон“ – иновативен 

музикален инструмент, 
направен от водопроводни 

тръби, на който се свири с 
джапанки 

Младежка 
неформална 

група 
„ПОдЛЕЗНО“ 

София Ивайло Неделчев, 
0894612848, 

гр. София, 1700 
ж.к. „Студентски град“ 
бл. 33, вх. Б, ст. 126 
podlezno@gmail.com  
www.podlezno.com  
www.facebook.com/podlezno  

Денислав Иванов 
гр. Плевен 

ж.к. „Сторгозия“ бл. 92 
0884397990 
denislav_ivanov13@abv.

bg  

13 ЗАЕДНО ДА ПАЗИМ ДЕЦАТА НА 
ПЪТЯ 
 

Да насочи вниманието на 
водачите към повече 

отговорност и толерантност на 
пътя. Боядисване на цветни 
пешеходни пътеки и слагане на 

светлоотразителни перли на 
опасните кръстовища около 

училищата в Хисаря. 

БМЧК Хисаря, 
МКБППМН, 
ЦОП и РУ на 

МВР Хисаря 

Хисар Даниела Николова 
ул. „Генерал Гурко” №14 
0337/62180; 0884900629 

факс.0337/62030 

Общинска комисия за 
борба срещу 
противообществените 

прояви на малолетни и 
непълнолетни  и „БМЧК 

Хисаря”. 
Даниела Николова  
Град Хисаря 

бул. „Генерал Гурко” 14 
GSM 0884900629; 

nikolova74s@abv.bg  

mailto:podlezno@gmail.com
http://www.podlezno.com/
http://www.facebook.com/podlezno
mailto:denislav_ivanov13@abv.bg
mailto:denislav_ivanov13@abv.bg
mailto:nikolova74s@abv.bg
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14 Помощ към дом за деца с 
увреждания „Бялата лястовица” 
 

Закупихме за децата перилни 
препарати и канцеларски 

материали, тъй като повечето 
от тях посещават училище, но 
им липсват неща от първа 

необходимост като тетрадки, 
моливи, химикали. 

Интеракт клуб-
Силистра 

Силистра Боян Валериев Стоянов 
Ул. „Н. Й. Вапцаров” 3 
бл. Одрин 1, ет. 7, ап. 19 

0898497218 
bobostoyanov@abv.bg  

https://www.facebook.com
/InteractClubSilistra  

Интеракт  клуб-
Силистра 
Боян Валериев Стоянов 

bobostoyanov@abv.bg  

15 Светът на различните деца 
 

Укрепване на самочувствието и 
развиване на творческия 
потенциал на деца-роми и със 

СОП; провокиране на интерес 
както сред самите участници и 

техните родители, така и сред 
цялата общественост. 

Училищен 
съвет на 

децата/УСД/ 
към СОУ „Иван 
Вазов” – град 

Вършец 

Вършец Албена Цветкова 
гр. Вършец 3540 

обл. Монтана 
ул. “Цар Иван Асен II” 19 
095272157; 0899855436 

sou_varsh@abv.bg  

beni_c@abv.bg  

 

Албена Георгиева 
Цветкова 

ментор на УСД 
гр. Вършец 
0899855436 

 

16 „Щастливи деца с премахване 
на ограничения” 
 

Цел - подобряване живота и 
емоционалното състояние  на 

децата с различни увреждания, 
посещаващи  ДЦДУ ”Св. Врач” и 
подпомагане разширяването на 

социалните контакти за 
постигане на по-добра 

интеграция в обществото. 

ДИ ЕЙЧ ЕЛ 
ЕКСПРЕС 
БЪЛГАРИЯ 

ЕООД – 
ДИВИЗИЯ 

ФРЕЙТ 

София Калоян Стефанов – 
Управител 
Мария Петкова – лице за 

контакт 
гр. София 

ул.  Източна тангента 94 
тел. 0889712508 
maria.petkova@dhl.com  

ДЦДУ ”Св.Врач” 
Гр. София 
ж.к.Сердика 

ул. Гюешево бивше 72 
ОДЗ 

Сузан Йешели – 
Директор 
GSM:0889677640 

dcdu_sv.vrach@abv.bg  
 

mailto:bobostoyanov@abv.bg
https://www.facebook.com/InteractClubSilistra
https://www.facebook.com/InteractClubSilistra
mailto:bobostoyanov@abv.bg
mailto:sou_varsh@abv.bg
mailto:beni_c@abv.bg
mailto:maria.petkova@dhl.com
mailto:dcdu_sv.vrach@abv.bg
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17 Доброволческа инициатива: 
„Умносръчковци: Вход – 
достъпен!“ 

 
Главната цел е да се обогати и 

допълни образованието на 
децата посредством: арт 
занимания, научни 

експерименти, занимателно 
поднесени теми по история, 

география, математика, 
астрология и т.н.  

Фондация“Еко 
училище 
Слънчев лъч“ 

Пловдив Фондация “Еко училище 
Слънчев лъч“ 
Силвия Тодорова - 0887 

66 82 76 
Бул“Александър 

Македонски“ 5Ж 
гр.Пловдив 
slanchevlach2015@gmail.com  

Юлия Михайлова 
Ул. “Иларион 
Макариополски“112 

тел. 0887287804  
ustas@abv.bg  

18 Заедно за устойчиво развитие 
на Дунавските острови 
 

Проучване на замърсеността, 
събиране на необходимата 

информация и провеждане на 
акции по почистване на 
островите. 

Сдружение 
„Туристическо 
дружество – 

ПРИСТА“ 

Русе Весела Михова 
гр. Русе 
ул. Княжеска 1 

+359887 107 142; 
prista.islandsproject@gmail.co
m  
td-prista.org/project.php  
facebook.com/DanubeIslands  

Мариана Цветанова 
Тотева 
Ул. Сърнена гора 5,  

вх. 3, ет. 8 
7005 гр. Русе 

0889 186162 
wsoxo@yahoo.com  

19 Изграждане на приют за 
бездомни животни 

Да се намали популацията на 
бездомни кучета, които 

понякога нападат деца и 
възрастни, преносители са на 
различни болести и стават 

жертва на недобросъветни 
граждани, които ги ловят и 

малтретират. 

Център за 
работа с 

доброволци 
СОУ „Св. П. 

Хилендарски”, 
Хасково 

Хасково Мария Кунчева  
Гр. Хасково 

ул.” Кресна” 1  
 0894403568 

kun4eva@abv.bg  

Мария Кунчева 
педагогически 

съветник, ръководител 
на центъра за работа с 

доброволци Св. „П. 
Хилендарски” 
0894403568 

kun4eva@abv.bg  

mailto:slanchevlach2015@gmail.com
mailto:ustas@abv.bg
mailto:prista.islandsproject@gmail.com
mailto:prista.islandsproject@gmail.com
mailto:wsoxo@yahoo.com
mailto:kun4eva@abv.bg
mailto:kun4eva@abv.bg
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20 „Business in Practice“ / 
„Бизнесът в действие“ 
 

Платформа, която изгражда 
мост между бизнеса и 

студентите. Той продължава да 
поставя основата за кариерно 
развитие на много млади хора и 

да ги убеждава, че има защо и 
къде да се развиваш в 

България. 
 

Национално 
студентско 
сдружение за 

образователен 
обмен 

„АИЕСЕК-
България“ 

София, Варна, 
Пловдив, Русе, 
Свищов 

Станислав Малчев, 
тел: 0896216860 
02/987 16 81 

stan.malchev@gmail.com 

bulgaria@aiesec.net  

http://aiesec.bg  

Станислав Миленов 
Малчев 
гр. София 

ж.к. „Студентски град“ 
бл. 57Б, ап. 619 

тел: 0896216860 
stan.malchev@gmail.com  

21 „Global Citizen for Bulgarian 
Education“/ „Граждани на света 
за българското образование“ 

 
AIESEC Bulgaria стартира 

проекта „Global Citizen for 
Bulgarian Education“, занимаващ 
се с културното многообразие, 

където младежи доброволци от 
различни части на света имат 

за цел да занимаят българските 
деца с този проблем. Този 

проект цели да повиши 
информираността сред децата 
за различни култури, традиции 

и ценностни системи. 
 

 

Национално 
студентско 
сдружение за 

образователен 
обмен 

„АИЕСЕК-
България“ 

София, Варна, 
Пловдив, Руси 
и Велико 

Търново 

Станислав Малчев, 
тел: 0896216860 
02/987 16 81 

stan.malchev@gmail.com 

bulgaria@aiesec.net  

http://aiesec.bg  

Станислав Миленов 
Малчев 
гр. София 

ж.к. „Студентски град“ 
бл. 57Б, ап. 619 

тел: 0896216860 
stan.malchev@gmail.com 

mailto:stan.malchev@gmail.com
file:///C:/Users/Mira/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Temp/bulgaria@aiesec.net
http://aiesec.bg/
file:///C:/Users/Mira/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Temp/stan.malchev@gmail.com
mailto:stan.malchev@gmail.com
file:///C:/Users/Mira/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Temp/bulgaria@aiesec.net
http://aiesec.bg/
file:///C:/Users/Mira/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Temp/stan.malchev@gmail.com
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22 „Подари ми  история!” 
запис на аудиокниги от 
доброволци.  

 
Целта е създаване на достъпна 

онлайн аудиобиблиотека, която 
да се попълва регулярно от 
любители на книгата и да се 

ползва от хора с нарушено 
зрение. 

 

Неформална 
група от 
доброволци от 

гр. София 

София Александър Велков 
Гр. София 
бул. Европа 138 

бл. 3, вх. А, ет. 3, ап. 9 
Моб. Тел: 0899010114 

podariistoria@gmail.com  

https://podarimiistoria.wor
dpress.com  

Фондация „Институт за 
социални услуги в 
общността“ 

София 1202 
ул. „Г.С.Раковски“ 61 

ет. 3, ап. 8 
Стели Петева –директор 
Тел. 0884 459 427 

icssbg@gmail.com  

23 „Обединението започва на 

игрището” 
 
Спортни празници с деца 

беженци и доброволци 

Екипът на 

българските 
младежки 
делегати към 

ООН 

София Анина Йовкова – 

Български младежки 
делегат към ООН  
София, ул. „Проф. Никола 

Михайлов“ 2 
Тел. 02/9434318 

office@una.bg  
https://www.facebook.com
/bgyouthdelegate/  

Български младежки 

делегати към ООН 
Анина Йовкова 
София, ул. „Проф. 

Никола Михайлов“ 2 
Тел. 02/9434318 

office@una.bg  

24 „Островът на съкровищата” – 
вечер в библиотеката 

 
Чрез интересни викторини 

свързани с книгите за деца, под 
формата на много игри, децата 
се забавляваха и споделяха 

интересни неща за своите 
любими герои от книгите. 

 

Библиотека 
при 

НЧ”Светлина -
1929г” с. Труд 

и Център за 
работа с 
доброволци 

С. Труд Светла Божилова  
с. Труд  

ул.”Н. Петков” 34 
тел. 03126 / 22-00; 

0789/66 77 81 
bibl.trud@abv.bg  

Ирина Станева 
обл. Пловдив 

общ. Марица, 
с.Труд 

ул. Ангел Кънчев 4 
GSM: 0888 52 52 89 
pishini@abv.bg  
pishini@gmail.com  

mailto:podariistoria@gmail.com
https://podarimiistoria.wordpress.com/
https://podarimiistoria.wordpress.com/
mailto:icssbg@gmail.com
mailto:office@una.bg
https://www.facebook.com/bgyouthdelegate/
https://www.facebook.com/bgyouthdelegate/
mailto:office@una.bg
mailto:bibl.trud@abv.bg
mailto:pishini@abv.bg
mailto:pishini@gmail.com
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25 Летни читални на открито 
 
Децата да изпитат 

удоволствието от четене на 
книги, а чрез участие в 

творческите работилнички : 
работа в екип, толерантност, 
опознаване на чужди култури. 

 

Библиотека 
при НЧ „ 
Светлина – 

1929г.”с. Труд 
и Център за 

работа с 
доброволци 
към НАРД при 

читалището 

С. Труд Светла Божилова  
с. Труд  
ул.”Н. Петков” 34 

тел. 03126 / 22-00 ; 
0789/66 77 81 

bibl.trud@abv.bg  

Валентина Арабаджиева 
– студентка в ПУ 
„Паисий Хилендарски” 

гр. Пловдив и 
доброволец-фотограф в 

Център за работа с 
доброволци към НАРД 
при НЧ „ Светлина-

1929г.”с. Труд 
Адрес : с. Труд 

ул.Климентина 4 
тел. 0895664644 
magiosni4kata_@abv.bg  

 
 

26 Подобряване на условията, 
възможностите и качеството на 

живот на деца със увреждания 
и техните родители. 
Даряване на обич и топлина! 

 

Дамски клуб 
Inner Wheel  - 

гр.Ботевград 
 

Ботевград Незабравка Първанова 
2140, гр.Ботевград 

ул.”Боженишки Урвич” 2Б 
ет.  1, ап. 2  
0887 40 30 34 

nezabravka_2000@abv.bg   
 

Не е посочено 

27 Пърформанс „Кървавата страна 
на животновъдната индустия” -  

пърформанс против насилието 
над животните, изобразяващ 
кървавата реалност на бизнеса 

с добив на кожи. 
 

 

Българско 
вегетарианско 

общество 

неясно Ивет Лолова 
0889-82-82-94 

bvo@vegebg.org  
 

http://vegebg.org/  

 

Ивет Лолова  
bvo@vegebg.org 

0889-82-82-94 

mailto:bibl.trud@abv.bg
mailto:magiosni4kata_@abv.bg
mailto:nezabravka_2000@abv.bg
mailto:bvo@vegebg.org
http://vegebg.org/
mailto:bvo@vegebg.org
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28 Кампания за провеждане на 
Фестивал “Модерно е да си в 
“зелено” 

 
Стимулиране на младите хора 

за дейности, посветени на 
Европейската седмица за 
намаляване на отпадъка. 

Младежки дом 
Сливен и 
ПМГ”Добри 

Чинтулов” 

Сливен Анелия Иванова 
Гр Сливен 
ул Д-р К. Стоилов” 12 

тел. 044663151 
факс 044625366 

Моб. 0878891006 
anelis@abv.bg  
 

Василена Жечева-
ученичка от 12 кл в ПМГ 
“.Д. Чинтулов” 

Ул. Великокняжевска 1 
Директор: тел/факс.: 

(++359 44 ) 62 30 17 
Пом.-директор: тел.: 
(++359 44 ) 62 37 64 

29  TELUS Ден на Подкрепа в гр. 
София в училище за незрящи 

деца „Луи Брайл“. 
 

Целта на инициативата бе да 
финализира започнатото 
през първия Ден на Подкрепа 

през 2013, а именно 
преобразяване на 

училищната база, с цел по 
адаптирани условия за 
децата с увреждания 

 
 

TELUS 
International 

Europе 
 

София  
 

Десислава Рангелова  
Европейски Бизнес 

Център  
бул. Цариградско шосе 

115К, сграда Б, ет. 2  
София 1784 
Тел: 02 931 73 30/31; 

факс: +359 2 931 73 75  
desislava.rangelova@telusi

nternational.com 
www.telusinternational-
europe.com   

 

Г-жа Елка Белокапова  
Директор  

СОУ за деца с нарушено 
зрение „Луи Брайл“  

София 1229  
бул. Ломско шосе 177  
тел. : +359 2 898 1264  

udnzsofia@yahoo.com   
http://soudnzsofia.bg/   

30 TELUS Ден на Подкрепа, гр. 

Пловдив 
 

Труд на над 150 доброволци и 
бюджет от 30000 лв. за 
ремонтирането на защитената 

детска къща в кв. Коматево, в 
която се отглеждат 15 деца в 

риск и е към Комплекс за 

TELUS 

International 
Europе 

 
 

Пловдив Десислава Рангелова  

Европейски Бизнес 
Център  

бул. Цариградско шосе 
115К, сграда Б, ет. 2  
София 1784 

Тел: 02 931 73 30/31; 
факс: +359 2 931 73 75  

desislava.rangelova@telusi

Комплекс за Социални 

услуги за деца и 
семейства, гр. Пловдив  

Недка Петрова  
Ул. Неофит Бозвели 38 
Пловдив 4000 

тел. 032 658 152  

mailto:anelis@abv.bg
mailto:desislava.rangelova@telusinternational.com
mailto:desislava.rangelova@telusinternational.com
http://www.telusinternational-europe.com/
http://www.telusinternational-europe.com/
mailto:udnzsofia@yahoo.com
http://soudnzsofia.bg/
mailto:desislava.rangelova@telusinternational.com


Д о б р о в о л ч е с к а   и н и ц и а т и в а  2 0 1 5 

 

Стр. 11 

 

социални услуги за деца и 
семейства, гр. Пловдив и по-
специално къща в кв. 

 

nternational.com 
www.telusinternational-
europe.com 

31 Полагане на доброволен труд в 

социална кухня към храм „СВ. 
Пророк Илия” в ж.к. „Дружба2” 

в София; 
 
Участие в заниманията на 

неделното училище при храма; 
 

Изграждане на „Площадка за 
забравени игри” в двора на 
храма. 

 

Клуб за 

филантропия 
при 105 СОУ 

„Ат. Далчев гр. 
София 

София Цветанка Костадинова –

директор 
Ул. Св.Пимен Зографски 7 

Тел. 02 8683528 
sou105@abv.bg 
www.sou105.eu  

105 СОУ „Ат. Далчев” 

София 
Цветанка Костадинова-

Директор 
Нина Серкова 
0878939710  

Снежка Плачкова 
0889030858 

sneja55@abv.bg  

32 Приказна седмица 

 
Във всеки един приказен ден 

деца и родители от общността 
имаха възможността да се 
потопят в света на приказките, 

чрез създадената от 
доброволци обстановка.  

 
Дворът беше цветно и 
тематично украсяван според 

избраната за седмицата 
приказка. 

 

СНЦ „ Бъдеще 

за децата” 

Казанлък Владислава Бумбалова 

гр. Казанлък 
ул. „Войнишка” 25 

0876766020 
vladislavabumbalova@gmai
l.com  

Владислава Бумбалова 

гр. Казанлък 
ул. „Войнишка” 25 

0876766020 
vladislavabumbalova@gmail.
com 

mailto:desislava.rangelova@telusinternational.com
http://www.telusinternational-europe.com/
http://www.telusinternational-europe.com/
mailto:sou105@abv.bg
http://www.sou105.eu/
mailto:sneja55@abv.bg
mailto:vladislavabumbalova@gmail.com
mailto:vladislavabumbalova@gmail.com
mailto:vladislavabumbalova@gmail.com
mailto:vladislavabumbalova@gmail.com
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33 Проект „Приятели на деца и 
младежи с проблеми от 
аутистчния спектър” 

 
Намаляване на отхвърлянето на 

хората с аутизъм чрез 
изграждане на емпатия и 
увеличаване на толерантността 

на младите хора, в частност 
доброволците, към състоянието 

аутизъм, разчупване на 
стереотипа „В училище- 
терапии-вкъщи- самота”. 

БЧК, Фондация 
„Помощ на 
лица с 

проблеми в 
развитието” 

София Милена Никифорова 
Кънчева 
Гр. София 

ж.к. Младост-1 
бл. 30, вх. А, ет. 5, ап. 16 

0894 77 57 03 
grr_autism@abv.bg  
http://www.helpdevelopmentbg.
com/  
www.facebook.com/ГРАЖДАН
СКО-ДВИЖЕНИЕ-Помощ-на-
лица-с-проблеми-в-
развитието-
150468735011393/?fref=ts  
 

Милена Никифорова 
Кънчева, майка на 
аутист 

milena.kuncheva@gmail.
com  

34 Да помогнем на хората в 
неравностойно положение 

 
Чрез съпричастност, 
солидарност и човечност към 

хората в неравностойно 
положение, да направим техния 

ден по ведър, по различен и по 
добър.  

 
Инициативата е насочена към 
хората с увреждания от  

Центъра за настаняване от 
семеен тип - село Хърсово, 

община Самуил. 
 

Народно 
читалище 

„Слънчев лъч-
1902г.” с. 
Островче 

Хърсово Хриса Цонева Гамишева  
с. Островче, 7238 

общ. Разград 
ул. „Юрий Гагарин” 5 
тел. 0886394519 
gami6eva@abv.bg  

Народно читалище 
„Слънчев лъч-1902г.” 

с. Островче 
общ. Разград 
ул. „Г. С. Раковски” 2 

тел.  0886089519 
libostrovche@abv.bg  

www.razgrad.wix.com/os
trovchechit  

mailto:grr_autism@abv.bg
http://www.helpdevelopmentbg.com/
http://www.helpdevelopmentbg.com/
http://www.facebook.com/ГРАЖДАНСКО-ДВИЖЕНИЕ-Помощ-на-лица-с-проблеми-в-развитието-150468735011393/?fref=ts
http://www.facebook.com/ГРАЖДАНСКО-ДВИЖЕНИЕ-Помощ-на-лица-с-проблеми-в-развитието-150468735011393/?fref=ts
http://www.facebook.com/ГРАЖДАНСКО-ДВИЖЕНИЕ-Помощ-на-лица-с-проблеми-в-развитието-150468735011393/?fref=ts
http://www.facebook.com/ГРАЖДАНСКО-ДВИЖЕНИЕ-Помощ-на-лица-с-проблеми-в-развитието-150468735011393/?fref=ts
http://www.facebook.com/ГРАЖДАНСКО-ДВИЖЕНИЕ-Помощ-на-лица-с-проблеми-в-развитието-150468735011393/?fref=ts
mailto:milena.kuncheva@gmail.com
mailto:milena.kuncheva@gmail.com
mailto:gami6eva@abv.bg
mailto:libostrovche@abv.bg
http://www.razgrad.wix.com/ostrovchechit
http://www.razgrad.wix.com/ostrovchechit


Д о б р о в о л ч е с к а   и н и ц и а т и в а  2 0 1 5 

 

Стр. 13 

 

35 Проект FUNFIN /финансово 
ограмотяване/ 
 

Целта на FUNFIN е да повишава 
финансовата грамотност сред 

подрастващото население, а 
именно децата 3-12 клас. 

Библиотека 
при 
НЧ”Светлина – 

1929г.”, ЦРД 
/център за 

работа с 
доброволци/ 
към НАРД при 

НЧ с. Труд 

Труд Светла Божилова, 
библиотекар при НЧ „ 
Светлина – 1929г.”с. Труд 

и координатор на ЦРД 
към НАРД при читалището 

svet_bojilova@abv.bg  
bibl.trud@abv.bg  
03126 / 22 00; 

0879 66 77 81  
 с. Труд, 4199 

ул.”Н. Петков” 34  
 

Светла Кабамитова – 
Илиева  - гражданин –
родител 

гр. София, 1618 
ул.”Бяло поле” 29 Ж 

36 Нощ/Пловдив, 2015 
 
Целта на събитието е да 

провокира динамика в 
културната сфера и да поощри 

интереса на аудиторията към 
изкуство. 
 

Фондация 
„Отворени 
изкуства“ 

Пловдив Веселина Сариева 
ул. Отец Паисий 36 
Пловдив, 4000 

0888 52 03 75, 
office@openarts.info   

http://openarts.info/  

http://www.night.bg/  

Василена Панчарова 
ул. Отец Паисий 36 
Пловдив, 4000 

0885 78 73 06 
info@openarts.info  

37 Отиди на гости на дете от дом и 
стани приятел/ментор на едно 

от тях. 
 

От няколко години доброволци 
на Подарете книга посещават 
домове за деца, лишени от 

родителска грижа, в цялата 
страна. 

 

Фондация 
„Подарете 

книга“ 

 Благовеста Пугьова 
0897443204 

blagovesta@podaretekniga
.org  

http://www.podaretekniga.
org/  

http://podarivreme.org/  

https://www.facebook.com
/podarete.kniga/  

Елена Дамянова Събева 
0893634703 
esabewa@yahoo.com  

mailto:svet_bojilova@abv.bg
mailto:bibl.trud@abv.bg
mailto:office@openarts.info
http://openarts.info/
http://www.night.bg/
mailto:info@openarts.info
mailto:blagovesta@podaretekniga.org
mailto:blagovesta@podaretekniga.org
http://www.podaretekniga.org/
http://www.podaretekniga.org/
http://podarivreme.org/
https://www.facebook.com/podarete.kniga/
https://www.facebook.com/podarete.kniga/
mailto:esabewa@yahoo.com
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38 Форум „Кариера в България. 
Защо не?“ 

Сдружение 
„Тук-Там“ и 
Фондация 

„Идентичност 
за България“ 

София Юлия Георгиева, 
Ул. Бенковски 11, ет. 3 
София 1000 

0878 606 320 
yuliya@tuk-tam.bg  

hey@tuk-tam.bg  

http://karieravbulgaria.co
m  

http://tuk-tam.bg  

 

Юлия Георгиева,  
ж.к. Дианабад 
бл. 19, вх. В, ап. 47 

София, 1172 
0878 606 320 

yuliya@tuk-tam.bg  

39 Благотворителна изложба СОУ „Христо 
Ботев“ гр. 

Девин 

Девин Гергана Тюфекчиева  
geri_st3@abv.bg  

Фондация 
„Международна награда 

на херцога на Единбург 
- България“ 
Ива Кръстанова – 

0888823920 
iva.krastanova@intaward

-bg.org 
 

40 Благотворителна изложба ОУ „Иван 
Вазов“ гр. 
Горна 

Оряховица 
 

Горна 
Оряховица 

Михаела Трънкова 
гр. Горна Оряховица 
тел. 0889610747 
mihaela.trankova@gmail.com 

Фондация 
„Международна награда 
на херцога на Единбург 

- България“ 
Ива Кръстанова – 

0888823920  
iva.krastanova@intaward
-bg.org 

 

 

 

mailto:yuliya@tuk-tam.bg
mailto:hey@tuk-tam.bg
http://karieravbulgaria.com/
http://karieravbulgaria.com/
http://tuk-tam.bg/
mailto:yuliya@tuk-tam.bg
mailto:geri_st3@abv.bg
mailto:iva.krastanova@intaward-bg.org
mailto:iva.krastanova@intaward-bg.org
mailto:mihaela.trankova@gmail.com
mailto:iva.krastanova@intaward-bg.org
mailto:iva.krastanova@intaward-bg.org

