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МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ 

за получени и разходвани дарения,  

постъпили по дарителската сметка на БДФ  

в подкрепа на украинските граждани в България 

 

(14 март – 27 април 2022 г.) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

От началото на войната в Украйна множество компании и индивидуални дарители се обърнаха към 

екипа на Българския дарителски форум със запитване за актуална информация относно граждански 

организации и доброволчески инициативи, които оказват подкрепа на търсещи закрила в България 

украински граждани. 

На базата на изградени отношения и предходни успешни партньорства в кризисни ситуации и в 

отговор на хуманитарната криза, на 14 март 2022 г. БДФ откри сметка за набиране на дарения от 

компании, фондации и индивидуални дарители за оказване на подкрепа на украинските граждани, 

бягащи от войната в Украйна. 

 

Настоящият документ има за цел да предостави междинна отчетна информация за получените и 

разходвани дарения, постъпили по дарителската сметка на БДФ в подкрепа на украинските бежанци. 

 

  

 

 

I. МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВА 

На 14.03.2022 г. Управителния съвет (УС) на БДФ прие вътрешни правила по структуриране на 

механизъм за откриване на дарителска сметка и разходване на получени дарения в подкрепа на 

украинските граждани, бягащи от войната в Украйна. Механизмът се управлява от БДФ с основната 

задача да се окаже спешна и непосредствена подкрепа на украинските граждани, търсещи закрила у 

нас. Тази подкрепа се реализира чрез насочване на доброволно предоставен частен дарителски 

ресурс за справяне със спешната хуманитарна криза и за оказване на дългосрочна подкрепа на 

уязвимите украински граждани, които имат желание да се установят в България. Решенията за 

начина, по който се разходват даренията, се взимат от комитет от трима представители на УС на 

 

Български дарителски форум изказва благодарност  

на всички дарители и доброволци, които даряват 

 лични средства, време и труд в помощ на украинските граждани,  

пострадали от войната и търсещи подкрепа в България! 

 

Благодарение на обединените усилия на доброволчески екипи, граждански 

организации, дарители и институции в страната хиляди украински граждани,  

в т.ч. и най-уязвимите от безпрецедентната хуманитарна криза – жени и деца, 

получават своевременна помощ и грижа  

за преодоляване на травмите от войната.   
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БДФ с мнозинство 2/3. В състава на комитета влиза и изпълнителният директор на БДФ със 

съвещателна роля. Комитетът провежда срещи за взимане на решения за насочване на дарителски 

ресурс текущо, на базата на проучени потребности сред гражданските организации, които 

предоставят услуги в подкрепа на украинските бежанци, както и след консултация с 

доброволческите екипи, които работят на терен в обособените ситуационни центрове за подкрепа в 

страната. 

Основните принципи, на база на които се взимат решения от Комитета, са: 

I. Изричната воля на дарителя, в случай че такава е посочена и спрямо размера на дарението 

е възможно да бъде реализирана; 

II. Директно заплащане на разходи за нуждите в подкрепа на украинските граждани, след 

изпратена заявка и координиране с екипите и доброволците, които работят на терен в 

центровете за оказване на подкрепа в страната;  

III. Директно договаряне на дарителска подкрепа към гражданска организация (ЮЛНЦ, 

регистрирано в обществена полза според ЗЮЛНЦ) след заявка за необходимост от 

дарителски финансов ресурс от организация, която е била идентифицирана като 

предоставяща хуманитарна помощ на потърсилите помощ и убежище лица, бягащи от 

войната в Украйна. 

 

 

II. ПОСТЪПИЛИ ДАРЕНИЯ 

 

 Общо постъпили дарения (за периода 14 март – 27 април 2022 г.): 47 954,96 лева 

 Брой дарители: 162 - от тях: 

o Индивидуални дарители (физически лица): 158  

 с обща стойност на даренията: 33 831,64 лева 

o Институционални дарители (компании, други юридически лица): 4  

 с обща стойност на даренията: 14 123,32 лева 

 

 Изрична воля на дарителите: 

o 109 дарители, са посочили като основание  подкрепа на украинските бежанци в 

България;  

o 52 дарители са направили дарение в подкрепа на работата с украински граждани в 

Центъра за подкрепа в Спортния дворец във Варна; 

 Общата стойност на даренията на тези дарители е: 24 216, 91 лв. 

o 1 дарител е подкрепил кампанията на „Мати Украйна“; 

 Общата стойност на дарението е 50 лв. 

 

 

III. ИЗРАЗХОДВАНИ ДАРЕНИЯ  

 

На базата на проучените потребности сред организации и доброволчески екипи в страната и имайки 

предвид принципите за взимане на решения за разходване на получените дарения, към 27 април 2022 

г. са изразходвани дарителски средства, както следва:  

 

 Обща сума на изразходваните средства към 27 април 2022 г.: 9 603,60 лв.,  

 От тях: 

o 5 000 лева за осигуряване на хляб и хлебни изделия за спешни хуманитарни нужди 

на украинските бежанци, получаващи подкрепа в Центъра във Варна; 

o 600 лева за превоз на украински граждани от Варна до местата за настаняване;  
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o 4 000 лева за гориво за транспортиране на украински граждани (от границата до 

Варна, от Варна до местата за настаняване);  

o 3,60 лева банкови такси за направените преводи. 

 

През месец април бяха наети 5 човека за координационни и логистични задачи в директната работа 

с украинските граждани към Центъра във Варна, с което се цели разширяване капацитета на 

организацията на място.   

 

Предвид очакваната последваща вълнà от украински граждани, пристигащи в България, както и 

нуждата от координация за настаняване и достъп до публични услуги – социални, здравни, 

образователни, достъп до пазара на труда в цялата страна, БДФ ще продължи да администрира 

финансовата подкрепа, осигурена от дарителите в откритата за целта дарителска сметка. 

 

 

 

 

Изготвил: 

 

 

  Теодора Бакърджиева 

  Изпълнителен директор 

  Български дарителски форум  
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