
Хуманитарната дейност на СЖББ е възможна благодарение на подкрепата на множество 

дaрители: фирми, организации и физически лица. За 2017 г. средствата, получени в 

резултат от фондонабиране, възлизат на 137 396,45 лв.. От тях паричните дарения са в 

размер на 6 756,03 лв. или 5%, предметните дарения са на стойност 130 640,42 лв. или 95% 

от цялата набрана сума на даренията. Обработени са 282 дарения, от които 251 от 

индивидуални дарители и 31 от фирми и организации.  Даренията от фирми/организации 

възлизат на 113 416,90 лв. или 83% от общата сума, набрана през годината; даренията от 

индивидуални дарители възлизат на 23 979,55 лв. или 17% от общата сума на даренията. 

Най-големия обем дарения са получени през месец август, което се дължи на подкрепата 

на най-големия дарител на СЖББ за 2017 г. – LDS Charities, на стойност 58 726,24 лв.. Най-

ниска е сумата на набраните дарения през месец  юли. 

През изминалата 2017 г. Програмата за хуманитарна подкрепа работеше благодарение на 

следните дарители и предоставените от тях дарения: 

 

LDS Charities. Християнската благотворителна организация направи материално дарение 

от хранителни пакети, хигиенни и козметични пакети, продукти за бебета и нови дрехи, на 

обща стойност 58 491,24 лв., което бе раздадено на бежанци и търсещи закрила в трите 

РПЦ и семействата, настанени на външни адреси в град София. От август до края на 

декември 2017 г. са разпределени 900 хранителни и хигиенни пакета. Според конкретните 

нужди са раздадени дрехите и бебешките продукти. 

 „Обувки за България“. Немската гражданска организация „Обувки за България“ избра за 

втори път СЖББ за свой партньор и получател на даренията, които традиционно събира 

през есента. На 01.11.2017 г. бе приет камион с 12 тона дарения за бежанците и търсещите 

закрила, сред които: дрехи, обувки, кухненска посуда и уреди, спално бельо, детски 

книжки и играчки, бебешки аксесоари, ученически принадлежности и пр. В акцията по 

разтоварването след обучение и инструктаж се включиха 30 доброволци, сред които и 

бежанци. С дарените продукти СЖББ периодично подпомага нуждаещите се домакинства. 

Мат Стар – БГ ЕООД. През лятото на 2017 година фирма Мат Стар – БГ ЕООД 

предостави на СЖББ 1400 чифта мъжки, дамски и детски летни обувки на обща стойност 

23417,36 лв.. 

Американски колеж в София. Акция на студенти и преподаватели от Американски 

колеж в София събра 3 200,00 лв. в подкрепа на каузата на СЖББ. По воля да дарителя, 

средствата бяха изразходвани: 1) за отбелязване на Световния ден на бежанеца (20 юни) 

сред пребиваващите в трите РПЦ в София, 2) за покриване на медицински нужди 

(прегледи, изследвания, лекарства, ортопедични средства), 3) за закупуване на стоки за 

бебета и деца (адаптирани млека, каши,  шишета, гърнета). 

Ареал ООД. Асеновградската фирма Ареал ООД направи дарение от детски пижами, 

детско и дамско бельо на стойност 3 444,00 лв.. 



Гражданска инициатива #HvashtamGorata. В началото на месец юни двудневна акция 

на младежите от гражданската инициатива #HvashtamGorata събра от индивидуални 

дарители  дрехи, обувки ,детски и бебешки стоки, продукти за дома, оценени на 2 215,00 

лв.. Те бяха разпределени сред бежанците и търсещите закрила в кратки срокове, а 

инициативата се радваше на медиен интерес. 

Дарителска акция „Приятели без граници“,  15 – 30.05.2017. Акцията се проведе в 105-

то СУ „Атанас Далчев“, гр. София сред учениците от I.г клас и бе подкрепена от 

родителите и ръководсвтото на училището. Децата събраха учебни пособия, книги, 

играчки, дрехи, обувки, спортни стоки за своите връстници, както и продукти, необходими 

за отглеждането на най-малките – бебетата и децата до 3 години. Събраните дарения са 

оценени на 1 668,68 лв.. 

Лавена АД. Дарение на бебешка и детска козметика и козметика за бременни и кърмещи 

жени на стойност 1 664,07 лв. от продуктовата гама на Лавена АД позволи на СЖББ да 

подкрепи 80 деца на възраст от 0 до 3 години, както и техните майки. 

Холософско общество в България. Организацията подкрепи дейността на СЖББ 

неколкократно през годината с различни дарения, чиято стойност възлиза на 1 255,00 лв.. 

Мексон ООД. По запитване на СЖББ производителя на битова химия Мексон ООД дари 

1200 опаковки течен перилен препарат, обезмаслител и универсален почистващ препарат, 

на обща стойност 999,28 лв. – продукти, с които са подпомогнати бежанските семейства 

със статут в грижата им за техните домове. 

Икотекс ООД. Смолянската фирма Икотекс ООД отдели от своята продуктова гама 

чорапи и чорапогащи, с които СЖББ разпределя сред деца и младежи от бежанската 

общност. Дарението възлиза на стойност около 300,00 лв.. 

Г. Бозвелийска. Индивидуалната дарителка подкрепяше дейността на СЖББ, както с 

целеви парични дарения, така и с предметни дарения в продължение на цялата година. 


