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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ „ЕДИНЕН ДАРИТЕЛСКИ НОМЕР”
Единен дарителски номер е регистрирана търговска марка, разработена за първи път в
Чехия в партньорство от Чешкия дарителски форум, Vodafone, Telefonica и T-Mobile в Чехия.
В България проект стартира през май 2007 година и се осъществява в партньорство от
Български дарителски форум и Фондация "Помощ за благотворителността в България" и
предоставя възможност за дарения чрез SMS на абонати на трите мобилни оператора GLOBUL, VIVACOM и M-Tel - в България. дава възможност за едновременното провеждане
на неограничен брой кампании на частни лица, организации и институции, които да набират
средства чрез SMS. Набраните суми се изразходват целенасочено и единствено за различни
каузи и инициативи, като подобряване на здравословното състояние или спасяването на
живота на български граждани, инвестирането в дейности, насочени към решаването на
значими обществени проблеми от социален, екологичен или друг характер. Проектът се
управлява от Съвет, който се състои от представители на двете организации, трите мобилни
оператора, на медии, рекламни и медийни специалисти.
DMS, като система за дарение има следните предимства:
 Гарантира предоставянето на обратна връзка на дарителите за набраната сума и
изразходваните средства;
 Предоставя на легитимни неправителствени организации и публични институции в
България възможност да набират средства с благотворителна цел;
 Предоставя възможност за набиране на средства на физически лица, които имат
нужда от средства за лечение, независимо от възрастта;
 Въвежда единни критерии за достъп на организациите, институциите и физическите
лица;
 Налага единен номер за всички благотворителни кампании и за всички участващи
мобилни оператори;
 Налага единна цена на дарителския SMS, еднаква за всички кампании и участващи
оператори. Всеки изпратен SMS на номер 17 777 ще бъде таксуван с 1,20 лв. с ДДС;
 Гарантира прозрачност и отчетност на кампаниите чрез централен информационен
портал;
 Дава възможност за извършване на кампании за набиране на средства през цялата
година.
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НОВИ ТЕНДЕНЦИИ ПРЕЗ 2010 ГОДИНА В ПРОЕКТ „ЕДИНЕН ДАРИТЕЛСКИ
НОМЕР“
1. 2010 е годината с най-голям брой набрани смс-и – техният брой надхвърля сумарно
общият брой на смс-ите през всички предходни години, откакто проект „Единен
дарителски номер“ съществува;
2. Нараства броят на хората и организациите, които ползват платформата за набиране
на средства за своите каузи – през 2010 пикът беше през ноември, когато броят на
активните кампании беше 125;
3. 2010 е годината, през която има най-голям брой кампании, организирани от общини
– общо 5, като 2 от тях са на столична община, а останалите три са на общините
Харманли, Русе и Сатовча;
4. През 2010 за първи път към системата се обърнаха за помощ популярни и известни
лица – Георги Найденов от „Тоника“, Миро от „Мери Бойс Бенд“ и актьора Андрей
Баташов. Общият брой на събраните от тях дарителски смс-и е приблизително 35% от
общият брой на смс-те, изпратени в подкрепа на индивидуални лица;
5. Като най-добър канал за популяризиране на каузите се очертават най-популярните
шоуто по телевизиите – при участието си в такова неправителствена организация
успя да набере над 40 000 дарителски смс-а в рамките на двадесет минути;
6. За първи път през 2010 година в системата на „Единен дарителски номер“ се
включват кампании, организирани съвместно между бизнес организации и
граждански сдружения – такива са кампаниите на VIVACOM и „Зелени Балкани“
(Стара Загора) и мащабната инициатива на Райфайзенбанк „Избери за да помогнеш“.
В тази инициатива за първи път в ДМС средства набират и социални структури с
търговско участие - Военномедицинската академия, Клиниката по нефрология в ИСУЛ
и др.
7. За съжаление, броят на празните/грешни смс-и продължава да е приблизително1/3
от общият брой на дарителските смс-и (близо 170 000 за 2010). Като тенденция вече
се очертават нови проблеми, различен от грешното изписване на кодовите думи или
езикът, на който те са написани. Един най-значителните е „водещият“ език на
софтуеъра, зададен от потребителя, който автоматично за почва да изпраща на
водещия език смс-и, които биват препращани. Така, при изпратен първоначален
правилен смс на латиница, при телефон с водещ език на кирилица, системата
автоматично за почва да изпраща следващите смс-и на водещия език, които са
грешни и не отиват за каузата, за която се предназначени.
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1. КАМПАНИИ ПРЕЗ 2010 ГОДИНА
1. 1. Обща статистика за кампаниите през 2010 година:


Общ брой на кампаниите в рамките на 2010 година, участвали в проект „Единен
дарителски номер в България”: 147



Общ брой на нови кампании, включени през 2010 година в проект „Единен
дарителски номер в България”: 76



Общ брой кампании, приключили участието си през 2010 година в проект „Единен
дарителски номер в България”: 29



Общ брой кампании, продължаващи участие през 2011 година в проект „Единен
дарителски номер в България”: 118

1.2. Характеристика на кампаниите през 2010 година:


Общ брой кампании на граждански организации, участвали в проект „Единен
дарителски номер в България” в рамките на 2010 година: 24
Организатор

Име на
кампанията
Разходите на
българската
държава

Код

1

Институт за пазарна
икономика (ИПИ)

IPI

2

Сдружение “Да
подарим надежда
за малките”

Да подарим
надежда за
малките

MALKITE

3

Фондация „Деца с
проблеми в
развитието”

DECA

4

Фондация
„Ейнджълс”

„Благодаря” помогни на
децата с
проблеми в
развитието
„Дари усмивка”

5

Сдружение
„Прегърни ме”

Прегърни ме

ATELIE

6

Радио Magic FM

Приказка без
край... Чудото си
ти!

MAGIC

ANGELS

Кратко описание/цел на кампанията
Целта на кампанията е да се наберат
средства за подкрепа на усилията на ИПИ
за повишаване прозрачността,
ефективността и отчетността на
държавните разходи.
Целта на кампанията е да подпомогне
набирането на средства за осигуряване
годишния бюджет на Център от семеен
тип, който възлиза на 90 000 лв.
„Целта на кампанията е на средства за
безплатна рехабилитация и издръжка на
Медицински център „Деца с проблеми в
развитието”.
Основната цел е да се осигурят средства
за подобрение на качеството на живот на
деца и подрастващи лишени от
родителски грижи, както и на възрастни
от домове за стари хора.
Целта е да подпомогне събирането на
средства, необходими за дейността на
ателие за деца в неравностойно
положение, където те рисуват, шият,
тъкат.
Набране на средства за закупуване на
диагностична апаратура за
Специализираната болница за лечение на
деца с онкохематологични заболявания.
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Организатор

Име на
кампанията
Детство без
агресия

Код

7

Фондация
„Изкуството да
живееш”

8

Каритас - Русе

Фонд за
юридическа
подкрепа на хора
жертви на трафик

ANTITRAFIK

9

"Българското
сдружение на
пациентите с
Фенилкетонурия и
техните семейства"

Да дарим добър
живот на хората с
фенилкетонурия

PKU

10

Фондация "За
хората"

България не е
само код +359 Заедно да
сътворим
българска
градина в Лондон

359

11

WWF

WWF кампания за
осиновяване на
животни

WWF

12

Фондация И АЗ
МОГА

Аз-Ти-ХаиТи

HAITI

13

Фондация „Петя
Иванова”
Сдружение
„Монтана Мото
Спорт”

Бебе за теб

INVITRO

Дари по хубав
повод

IVANPETROV

14

ZDRAVE

Кратко описание/цел на кампанията
Целта да научи децата на възраст между 8
и 15 години как ефективно да се
освобождават от стрес и негативни
чувства и емоции като страх, гняв, агресия
и др. Програмата стимулира развитието
на самоуважение, увереност и
толерантност към другите.
Целта на кампанията е да се подсигури
възможност чрез привличане на
финансови средства за осигуряването на
качествена правна защита на пострадали
от трафик на хора. Фондът ще помогне на
пострадалите от тази тежка форма на
престъпление - трафик на хора да
потърсят по подходящ начин, гарантиращ
успех, своите конституционни права.
Целта на кампанията е да се осигурят
средства за обучение на родителите по
отношение на правилното хранене и
възпитания на децата с фенилкетонурия и
да се закупуват вносни храни и
медикаменти за профилактика.
Творческата идея на проекта се завърта
около международния код на България за
набиране от чужбина +359. Така се
заражда образът на една малка, но
симпатична градина от 359 керамични
съда с български цвета, разположени на
35,9 кв.м. За осъществяване на проекта
Христо Йорданов разчита на помощта на
съмишленици и български творци, които
безвъзмездно застават зад идеята да
върнат позабравения имидж на България
като страна, дала едни от най-добрите
градинари на Европа в края на 19 и
началото на 20 век. Инвестицията
необходима за проекта възлиза на 160
000 евро.
Кампанията цели да набере средства за
опазването на 4 редки и застрашени
животински вида, за които WWF работи в
България – рис, лалугер, пеликан и
морски орел.
Инициативата цели набиране на средства,
в помощ на Хаити и бързото
възстановяване на нормалния начин на
живот в държавата.
Набиране на средства за извършване на
инвитро процедури.
Набиране на средства за пътуванията на
Иван Петров – първият европейски
шампион на България – за европейския
шампионат по мотокрос.
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Организатор

Име на
кампанията
Фенклубът на
Левски помага на
добрите каузи –
сега помагаме на
Георги
Помогни на диво
животно в беда:
Помогни ми да
порасна!
Втори шанс за
дивите животни

Код

15

Фен клуб на
привържениците на
„Левски”

16

СНЦ "Зелени
Балкани"

17

СНЦ "Зелени
Балкани"

18

Фондация
"Биоразнообразие"

Изпрати един sms
- спаси 1 кв.м.
природа"

PRIRODA

19

Фондация „Дико
Илиев”

Кампания
„Дунавско хоро”

HORO

20

Сдружение
„Отворена младеж”

Шофирай
отговорно

SHO

21

Фондация „Заедно с
теб”

Заедно с теб

ZAEDNO

22

Обществен
дарителски фонд Стара Загора
Фондация „Утре за
всеки”

Да спасим гората

ZAGORATA

Утре за всеки

UTRE

Фондация „Сийдър”

Да насърчаваме
България да
спазва правата на
българските деца
и младежи с
увреждания

DOM

23

24

Кратко описание/цел на кампанията

LEVSKI

Набиране на средства за бъбречна
трансплантация на фена на «Левски»
Георги Василев Николов от град София.

OREL

Набиране на средства за подпомогне
отглеждането на самотните бебета птички
и тяхното последващо завръщане в
естествената им среда.
Набиране на средства за лечение,
рехабилитация и отглеждане на
бедстващите диви животни, постъпващи
на лечение в Спасителния център за диви
животни на Зелени Балкани.
Набиране на средства за закупуване на
ценни природни територии (ливади,
пасища, гори, блата), които са частна
собственост, за да се гарантира
дългосрочното опазване на
биоразнообразието в тях.
Цел на кампанията е набиране на
средства за построяване на паметник на
Дико Илиев на стойност 15 000 лв. и
поставянето му в Борисовата градина в
град София.
Набиране на средства за организиране и
осъществяване на превантивни кампании
за пътна безопасност в пет областни града
в България.
Набиране на средства за изграждане на
Социален център за работа с деца от
аутистичният спектър, които изостават в
нервно - психическото си развитие и имат
говорно - комуникативни нарушения.
Набиране на дарения за залесяване на
засегнатите от пожарите територии в
регион Стара Загора
Набиране на средства за създаването на
Дневен център за провеждане на
комплексно лечение на рак на гърдата.
Събиране на средства за разкриването на
нови, алтернативни услуги за децата и
младежите от Дома в село Горна Козница.

OREL
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Общ брой кампании на индивидуални лица, участвали в проект „Единен дарителски
номер в България” в рамките на 2010 година: 105

3

Име на кампанията
Дай шанс на
Александър
Помощ за Александър
Помогни на
Александър

Лице
Александър
Воденичаров
Александър Цолов
Александър
Александров

4

Помогни на Алтанай

Алтънай Чортанов

ALTA

5

Помогни на Амелия

Амелия Асенова

AMELIA

6

Помогни на Ани
Подкрепи Ангел

Анна Бородкина

ANA
ANGEL

1
2

7
8
9

Код
ALEX
ALEKSANDAR
ALEXANDЕR

Помогни на Анибел
Помогни на Атанас

Ангел Ангелов
Анибел Белчева
Атанас Георгиев

ANIBEL
ATANAS

10

Помогни на Борислав

Борислав Антов

BOBI

11

Помогни на Боян

Боян Йорданов

BOYAN
BETY

12
13
14

Помогни на Бети
Помогни на Цветелина
Помогни на Даниела
Помогни на Дани

Бригита Момчева
Цветелина Вълкова
Даниела Димитрова

CVETI
DANIELA

Йордан Николов
Деян Любенов

DANI
DEIAN

Деспина Кънева

DESI

Помогни на Динко
Помогни на Добри

Димитър Пейчев
Динко Димитров
Добри Николов

MITKO
DINKO
DOBRI

Дай шанс на Емо
Помогнете на Елена
Помогнете на
Елеонора

Eмил Харизанов
Елена Димитрова
Елеонора
Кременарова

EMO
ELENA

15
16

Да подкрепим Деян
Помогни на Деси

17
Помогни на Димитър
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27

Набиране на средства за:
Протезиране със специални
вакуумни протези
Трансплантация на бъбрек
Експериментално лечение. и
терапия в Есен, Германия
Трансплантация на стволови
клетки
Лечение в клиниката за
Биокорекция в Израел
Лечение с експериментално
лекарство
Лечение по индивидуална
програма в клиника "Неуровита"
Бъбречна трансплантация
Бъбречна трансплантация
Поставяне на миоелектрична
протеза
Химиотерапия и трансплантация
на стволови клетки
Операции на гръбначния стълб и
гръбначния мозък в Германия
Присаждане на стоволви клетки
Помогни на Даниела
Лечение на хиперактивност с
аминокиселини
Бъбречна трансплантация
Закупуване на инсулинова
и консумативи за 12 месеца
трансплантация на собствени
стволови клетки в X-Cell-Center,
Кьолн, Германия
Бъбречна трансплантация
Костно-мозъчна трансплантация
Лечение в специализиран
параплегичен център
Трансплантация на тънко черво
Химиотерапия в Турция

ELI

Елина Драганова
Елисей Иванов
Габриела Желева
Георги Георгиев
Георги Найденов от
"Тоника"

ELINA
ELISEI
GABI
GEORGI

28

Помогни на Елина
Помогни на Елисей
Помогни на Габи
Помогни на Георги
Помогнете на Гого от
"Тоника"

29
30
31

Помогни на Христина
Помогни на Илиан
Помогни на Христо

Христина Георгиева
Илиан Панов
Христо Христозов

HRISTINA
ILIAN
HRISTO

3 – 4 курса терапия в клиника за
биокорекция в Израел от
телевизионен репортаж
Ретинопатия - операция на очите
Операция на тумор в Израел
Операция на главата
Вливания на стволови клетки

GOGO
Експериментално лечение в
Китай
Рехабилитация в Германия
Бъбречна трансплантация
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32
33
34
35
36
37
38

Име на кампанията
Помогни на ИвайлаМария
Да помогнем на Иван
Дай шанс на Иван

Лице
Ивайла-Мария
Кермидчиева
Иван Иванов
Иван Карабелски

Код
IVAILA
IVAN
IVAN1

Помогни на Ирина
Помогни на Ивана
Дай шанс на Ивета

Ирина Казанджиева
Ивана Миланова

IRINA
IVANA

Ивета Ивайлова
Живко Боев

IVETA
JIVKO

KAMELIA
KORNELIA

39
40

Помогни на Живко
Да дадем шанс за
пълноценен живот на
Камелия
Помогни на Корнелия

41

Шанс за Карамфилка

Камелия Шкодрова
Корнелия Маринова
Карамфилка
Смилянова

42
43

Помогни на Красимир
Помогни на Криси

Красимир Върбанов
Кристиян Кръстав

KRASI
KRISI

44

Помогни на Крум

Крум Четкушев

KRUM

45

Помогни на Кремена

Кремена Илиева

KREMENA

46
47
48
49
50

Помогни на Любов
Помогни на Лъчезар
Помогни на Марио
Помогни на Марсело
Помогни на Мехмед

Любов Маданска
Лъчезар Христов
Марио Шуманов
Марсело Васков
Мехмед Ибрахимов

LUBOV
LUCHO
MARIO
MARSELO
MEHMED

51

Помогни на Михаела

Михаела Петрова

MIHAELA

52

Помогни на Михаил

Михаил Кашидов

MISHO

53
54

Помогни на Милена
Дай шансна Мими

Милена Денева
Мария Георгиева

MILENA
MIMI

55

Помогни на Спасимира
Помогнете на Миро от
Мери Бойс Бенд
Помогни на
Мирослава

Спасимира Христова

MIRA

Мирослав Мутафчиев

MIRO

Мирослава Димова

MIROSLAVA

Помгони на Наталия
Помогни на Надежда

Наталия Цветанова

NATALIA

Надежда Хаджиева
Недка Колева

NADEJDA
NEDKA

Николай Банков

NIKI

Атанас Атанасов

NASKO

56
57
58
59
60
61

62

Помогнете на Недка
Помогни на Ники
Помогни на Наско

Набиране на средства за:
Лечение в клиниката за
Биокорекция в Израел
Бъбречна трансплантация
Поставяне на зъбни импланти и
протези
Рехабилитация в чужбина
Присаждане на стоволви клетки
Стимулиране на мозъчната
дейност (неврофиидбек).
Присаждане на стволови клетки

Присаждане на стоволви клетки
Помогни на Корнелия
Бъбречна трансплантация

KARAMFILKA
2 курса химиотерапия и
операция
Рехабилитация в Украйна
Едногодишно лечение в
немската клиника в Мюнстер,
Германия.
Операция на тумор в тумор в
гръбначен мозък.
Операция на интрамедуларен
тумор на гръбначния мозък

Бъбречна трансплантация
Присаждане на стволови клетки
Рехабилитация в Израел
Операция на окото в Германия
Лечение в клиниката за
Биокорекция в Израел
Лечение в клиниката за
Биокорекция в Израел
Лечение в Израел на Сарком на
Юинг
Бъбречна трансплантация
Имплантиране на Вагус Нерв
Стимулатор – VNS
Лечение на остра форма на
левкемия във Франция
Преливане на стволови клетки в
Москва
Лечение в клиниката за
Биокорекция в Израел
Операция на гръбначния стълб в
чужбина
Бъбречна трансплантация
Преливане на стволови клетки в
Москва
Трансплантация на стволови
клетки и поставяне на
козметична мембрана за
затваряне на черепа
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Лице
Анелия Чуканска

NELI

64
65

Име на кампанията
Помогни на Анелия
Да продължим да
помагаме на Николай
Помогни на Николинка

Николай Костадинов
Николина Кадикянова

NIKOLAI
NINA

66
67

Помогни на Паола
Помогни на Патриция

Паола Павлова
Патриция Илиева

PAOLA
PATI

68

Помогни на Петър

Петър Узунски

PETAR

69

Да помогнем на Пенчо

Пенчо Добрев

PENCHO

70

Дай шанс на Петко

Петко Георгиев

PETIO

71

Помогни на Петко
Помогни на Пламен

Петко Петков
Пламен Войков

PETKO

Дай шанс на Пламен

Пламен Кавръков

63

72

PLAMEN

73

PLAMI
Помогни на Радослав

Радослав Георгиев

74
75
76

Код

RADO
Радосвета Петкова
Рафаил Стоянов
Райна Маджарова

77
78

Помогни на Радосвета
Помогни на Рафаил
Да върнем зрението на
Райна
Шанс на Роси

Росица Симеонова

RAINA
ROSI

79

Помогни на Ромина

Ромина Хараланова

ROMINA

80

Помогни на Ружди
Помогни на Росина

Ружди Ружди
Росина Русева

RUJDI

Помогни на Руми
Подкрепи Александър

Румяна Георгиева
Александър
Александров
Сандра Младенова

81
82
83

Помогни на Сандра
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

Помогни на Силвия
Помогни на Стефан
Помогни на Стиви
Помогни на Стоян
Помогни на Светомир
Помогни на Таня
Помогни на Тани
Помогни на Татяна
Помогни на Теодор

Силвия Андреева
Стефан Блажев
Стойчо Ангелов
Стоян Божилов
Светомир Янаров
Татяна Мишченко
Стоянка Рачева
Татяна Великова
Теодор Пенков

RADOSVETA
RAFAIL

ROSINA
RUMI

Набиране на средства за:
Протези на краката
Бъбречна трансплантация
Бъбречна трансплантация
Операции на очите в Турция,
ретинопатия
Трансплантация в Германия
Разходи за прегледи, обувки и
поставяне на ортези в Германия.
Рехабилитация в клиниката в Bad
Windsheim, Германия
Трансплантация на стволови
клетки в Анадолския
медицински център „Джон
Хопкинс” в Истанбул
Закупуване на два медикамента,
които не се отпускат без
заплащане от държавата –
MabThera и Ribomustin
Ежемесечна терапия чрез
хемотрансфузия
Трансплантацията на стволови
клетки
Имплантиране на титанови
мрежи на черепа
Извършване на
животоспасяваща операция
Операция на очите
Операция за частично съсяване
на зрението
Бъбречна трансплантация
Операция на двата крака,
рехабилитация и поставяне на
ортези в Германия
Лечение със стволови клетки в
клиниката XCell Centre в Кьолн,
Германия
Лечение в болницата „Хадаса” в
Израел
Бъбречна трансплантация
Лечение с Adalimumab/ Humira

SASHO
SANDRA
SILVIA
STEFAN
STIVI
STOIAN
SVETOMIR
TANIA
TANI
TATYANA
TEDI

Трансплантация на стволови
клетки от неродствен донор
Присаждане на стволови клетки.
Операция на колянна става
Химиотерапия и лъчетерапия
Операция на тумор в Израел
Бъбречна трансплантация
Присаждане на стволови клетки
Костномозъчна трансплантация
Лечение с Caelyx
Трансплантацията на стволови
клетки
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Име на кампанията
Помогни на Теодора
Да помогнем на Тодор

Лице
Теодора Нетова
Теодор Андонов

Помогни на Антон
Помогни на Валентина
Помогни на Валери
Да помогнем на Ваньо

Антон Златанов
Валентина Димитрова
Валери Пешев
Иван Добрев Иванов

Помогни на Ванко

Иван Иванов

Помогни на Венцеслав
Помогни на Видьо

Венцеслав Вълков
Видьо Нанев

Дай шанс на Вики

Виктория Предева

103
104

Помогни на Златин

Златин Михайлов

VIKI
ZLATIN

105

Помогни на Юксел

Юксел Ахмедов

YUKI

94
95
96
97
98
99
100
101
102



Код
TEODORA
TODOR
TONITO
VALENTINA
VALERI
VANIO
VANKO
VENCESLAV
VIDIO

Набиране на средства за:
Лечение на тумор в Турция
Възстановяване на зрението му с
алопланти
Рехабилитация, будна кома
Две операции на очите в Русия
Протези на краката
Експериментално лечение на
ДЦП
Рехабилитация
на DSB стимулатор в клиника в
Кил, Германия
Трансплантация на стволови
клетки
Трансплантацията на стволови
клетки
Операция на тумор в Белгия
Химиотерапия в онкологичната
клиника в гр. Истанбул (Турция)

Общ брой кампании на държавни/общински структури, участвали в проект „Единен
дарителски номер в България” в рамките на 2010 година: 5
Организатор

Име на кампанията

Код

1

Дирекция социални
дейности към
Столична община

Да събудим хората в
будна кома

BUDNI

2

Столична община

В подкрепа на децата с
церебрална парализа

SVETLINA

3

Община Сатовча

„С един лев в помощ на
болните деца от община
Сатовча”

SATOVCHA

4

Община Харманли

Сърдечен жест от
всички нас за града ни

HARMANLI

5

Община Русе

Кампания „Комари“

KOMARI

Кратко описание/цел на
кампанията
Кампанията цели събирането на
средства за лечение в Израел на
петима души в състояние на будна
кома, както и да запознае отблизо
обществото с проблемите на хората
в това състояние.
Целта на кампанията е да се
наберат средства за лечение и
рехабилитация на деца, страдащи
от церебрална парализа и да
запознае широката общественост с
техните проблеми.
Целта на кампанията е да се
наберат повече средства по
сметката на Фонда и да се
подпомогнат повече български
граждани от община Сатовча до 18
годишна възраст, нуждаещи се от
лечебни процедури в страната и
чужбина
Набиране на средства за
осъществяването на програмата,
посветена на 500-та годишнина от
основаването на Харманли.
Целта на кампанията е да се
наберат средства за закупуване на
препарати за пръскане против
комари, поради липсата на бюджет.
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Общ брой кампании, реализирани от църковни настоятелства, участвали в проект
„Единен дарителски номер в България” в рамките на 2010 година: 1

Организатор
Църковно
настоятелство към
храм „Възкресение
Христово

Име на
кампанията
Възкресение

Код
HRAM

Кратко описание/цел на кампанията
Кампанията цели събирането на средства за
доизграждане на нови пристройки към храма и
ремонтни дейности.

•
Общ брой на други кампании, участвали в проект „Единен дарителски номер в
България” в рамките на 2010 година: 1 организатор (16 кампании)
Организатор

Име на
кампанията
Избери, за да
помогнеш

Райфайзенбанк

Код

УСБАЛ Педиатрия

PEDIATRIA

Военномедицинска
академия (ВМА)

VMA

Национален онкологичен
медицински център

ONKO

Група за реформа в
услугите за деца с детска
церебрална парализа

DZP

Фондация Х. Степич –
Благотворителност за ЦИЕ
за Центърът за
обществена
подкрепа, гр. Добрич
Каритас

DOBRICH

Министерство на
отбраната

MO

1

2

3

4

5

CARITAS

6

Кратко описание/цел на кампанията
През месец октомври 2010 стартира
активната дарителска кампания във
второто издание на ИЗБЕРИ, ЗА ДА
ПОМОГНЕШ на Райфайзенбанк
(България), която подкрепя различни
проекти и каузи.
Целта на кампанията е набиране на
средства за закупване на инфозумати
за нуждите на болницата
Целта на кампанията е набиране на
средства за закупване на
специализирани инвалидни столове за
обслужване на тежко болни
пациенти.
Целта на кампанията е набиране на
средства за осъществяване на
профилактичен скрининг на рака на
млечната жлеза.
Целта на кампанията е набиране на
средства за осъществяване качествена
грижа за децата с церебрална
парализа.
Целта на кампанията е набиране на
средства за подпомагане дейността на
Центъра за обществена подкрепа.

Целта на кампанията е набиране на
средства за подпомагане на
националната програма „Домашни
грижи” .
Целта на кампанията е да се
подпомогне каузата на “Децата на
Българската армия” –
Средставата ще подпомогнат децата
на военнослужещи, загинали при
изпълнение на служебния си дълг

7
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Организатор

Име на
кампанията

Код

Кратко описание/цел на кампанията

Българска асоциация на
сляпо-глухите хора

AUDIO

Фондация “За нашите
деца”

DETSTVO

Благотворително
дружество "Донка
Паприкова" (Хоспис
“Милосърдие”)
Природен парк Рилски
манастир.

HOSPIS

Природен парк Шуменско
плато

SHUMEN

Спасителен център за
диви животни („Зелени
Балкани”, Стара Загора)

OREL

Фондация „Сирак”

SIRAK

Национално читалище на
слепите „Луи Брайл 1928”

BRAIL

Фондация Ден Гри - Х

DENGRI

Клиниката по нефрология
в ИСУЛ

ISUL

Целта на кампанията е набиране на
средства за закупуване на аудиометър
за измерване на слуха при сляпо-глухи
хора.
Целта на кампанията е набиране на
средства за функционирането на
„Детска къща”.
Целта на кампанията е набиране на
средства за основните дейности на
клуба за възрастни хора „Сребърна
есен”.
Целта на кампанията е набиране на
средства за изграждане на екопътека По следите на рилския ревен и
рилската иглика
Целта на кампанията е набиране на
средства за укрепителни дейности на
скалните манастири на шуменското
плато.
С даренията ще бъдат закупени и
изградени клетки, басейни и
специализирани помещения за
настаняване и лечение на птиците.
Целта на кампанията е набиране на
средства за осигуряване на стипендии
за ученици и студенти без родители.
Целта на кампанията е набиране на
средства за отпечатване на аудио
книги.
Целта на кампанията е набиране на
средства за пронеждане на деветото
издание на Лятна театрална академия
за деца в риск – с. Широка Лъка.
Целта на кампанията е набиране на
средства за закупване на апарат за
плазмафере за нуждите на болницата.
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1.3. Активност на кампаниите през 2010 година:


Най – голям брой активни кампании в рамките на един календарен месец през 2010
година: 125 (през ноември)



Най – малък брой активни кампании в рамките на един календарен месец през 2010
година: 59 (през февруари)



Среден брой активни кампании за един календарен месец през 2010 година: 86
2010

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

61

59

65

71

81

81

88

93

85

111

125
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2. КРАТКИ ТЕКСТОВИ СЪОБЩЕНИЯ (СМС) СРЕДСТВА ПРЕЗ 2010 ГОДИНА
2.1. Обща информация за всички набрани смс-и през 2010 година:


Общ брой набрани смс-и по всички активни кампании през 2010 година: 738 485



Общ брой набрани смс-и за граждански организации през 2010 година: 53 636



Общ брой набрани смс-и за индивидуални лица през 2010 година: 682 435



Общ брой набрани смс-и за общини през 2010 година: 2 409



Общ брой набрани смс-и за църковни настоятелства през 2010 година: 5



Общ брой на смс-и в „Общ фонд” за 2010: 175 862



Най-голям брой смс-и, получени по активни кампании за един календарен месец
през 2010 година: 295 989 (през април)



Най-малък брой смс-и, получени по активни кампании за един календарен месец
през 2010 година: 4 987 (през февруари)



Среден брой смс-и, получени по активни кампании за един календарен месец
през 2010 година: 61 540



Кампания на гражданска организация с най-голям брой набрани смс-и през 2010:
„Благодаря” на фондация “Деца с проблеми в развитието”: 43 979, набрани за осем
месеца участие.



Кампания на индивидуално лице с най-голям брой набрани смс-и през 2010:
„Помогни на Гого от Тоника”: 174 935, набрани за девет месеца участие.
Месец

Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември

Общо кампании
61
59
65
71
81
81
88
93
85
111
125
118

Получени смс-и
13420
4987
7632
295989
59687
69315
29629
33612
23349
47319
97509
56037
738485
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2.2. Обща информация за набраните средства през 2010 година:


Общ брой набрани средства по всички активни кампании през 2010 година: 693
741.20 лева



Най-много набрани средства по активни кампании за един календарен месец
през 2010 година: 266 137.8 лева (през април)



Най-малко набрани средства по активни кампании за един календарен месец
през 2010 година: 4 848.48 лева (през февруари)



Средно набрани средства по активни кампании за един календарен месец през
2010 година: 61 540 лева

Месец
Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември

Общо кампании
61
59
65
71
81
81
88
93
85
111
125
118

Набрани средства в лева
13051.64
4848.48
7407.48
266137.8
58167.08
67310.68
28320.16
31866.48
21320.8
45468
94664.8
55177.72
693741.2

3. EЛЕКТРОНЕН ПОРТАЛ НА ПРОЕКТА
Месец

Посещения

Уникални

Импресии

М.О

Декември 2010

12 894

12 094

42 458

76

Ноември 2010

12 976

12 479

44 081

108

Октомври 2010

11 371

10 949

31 922

106

Септември 2010

6 073

5 805

18 183

19

Август 2010

9 634

9 155

28 508

45

Юли 2010

7 071

6 685

23 357

51

Юни 2010

6 637

6 347

22 033

117

Май 2010

10 195

9 833

34 251

44

Април 2010

15 536

15 014

47 979

236

Март 2010

5 313

5 077

13 255

26
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Февруари 2010

5 358

5 142

11 929

32

Януари 2010

6 460

6 210

16 510

41

Легенда:
 Посещения: Общ брой потребителски сесии (за сесия се счита посещение на сайта, което продължва
до 1 час след последната активност на потребитля).
 Уникални: Брой посещения на различни потребители в рамките на денонощие 00-24ч.
 Импресии: Брой зареждания на страницата (презареждания).
 MO: Максимален брой (пик) он-лайн потребители отчетени за деня.

4. ПРИКЛЮЧИЛИ КАМПАНИИ ПРЕЗ 2010 ГОДИНА.
23.12.2010
Кампанията на Вики Троянска приключи успешно!
“Здравейте. Казвам се Цветан Троянски и съм баща на Виктория Троянска. С вашата
безценна помощ успяхме да съберем необходимите средства за операция на очичките на
нашата дъщеря. Пиша това писмо за да благодаря на всички които се отзоваха на нашият зов
за помощ. А именно на екипите на save-darina, zachatie.org, DMS, ICN ltd, 74-СОУ, НУКнежица (град Кнежа), Бългаско национално радио, save-smile, на колегите от
мотоциклетните форуми.
И най-големите ни благодарности са за хората с големи сърца, които не познаваме, с които
най-вероятно никога няма да се запознаем... без чиято помощ каузата ни беше е обречена.
Хиляди благодарности на всички Вас! „
07.12.2010
Кампанията на VIVACOM и Animal planet в подкрепа на дивите животни приключи.
DMS кампанията на VIVACOM и Animal planet „В помощ на дивите животни в беда“ за
набиране на средства за лечение, рехабилитация и отглеждане на бедстващите диви
животни, постъпващи в Спасителния център на „Зелени Балкани” – Стара Загора, приключи.
За периода на кампанията бяха изпратени общо 2878 дарителски смс-а, средствата от които
ще бъдат насочени за адаптационни волиери - удобно и сигурно убежище за пострадалите
животни по време на тяхното лечение в Спасителния център.
03.12.2010
С огромна скръб и болка Ви съобщаваме, че Петко Георгиев от Бургас, който се бореше с
рака ни напусна на 30.11.2010г.
„Един лъчезарен млад човек си отиде в разцвета на живота си и остави в сърцата ни
разкъсваща болка и болезнени спомени.
За краткият си земен път, Петьо показа на всички нас , как да живеем, да се борим и да
посрещаме трудностите и болката с усмивка. Да умеем да се радваме на дребните неща и
да бъдем по-добри. Имаше прекрасни мечти и огромно желание за живот. Бори се геройски
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и не се предаде нито за миг до последния си час.
Ще ни липсва усмивката му, чувството му за хумор, добротата му, неговото очарование и
обаятелност.“
Неусвоените средства от кампанията на Петко ще покрият разходите от последното лечение
в София.
29.11.2010
Андрей Баташов ни напусна.
Тази сутрин, в 9.45 часа, във Военномедицинска академия почина актьорът Андрей Баташов.
Причина за смъртта е полиорганна недостатъчност - част от жизненоважните му органи не
функционираха. От петък Андрей Баташов бе в кома, а последните кръвни изследвания
показаха, че е болен от ку-треска. 45-годишният актьор бе поставен и на апарат, който
компенсира донякъде функциите на черния дроб и пречиства кръвта от токсините. Андрей
Баташов бе транспортиран за лечение във ВМА в понеделник, след като на 6 ноември бе
приет в кома в болница „Токуда" в София. Впоследствие името му спешно бе вкарано в
списъците на Изпълнителната агенция по трансплантация.
Към момента от дарителски смс-и в системата на „Единен дарителски номер“ са събрани
над 42 000 лева за лечението на актьора. Какво ще стане със средствата ще решат найблизките роднини на Андрей, но най-вероятно ще бъдат изразходвани за да се покрият
разходите по престоя и лечението на актьора в болница "Токуда".
26.11.2010
Кампанията за Биляна приключва успешно!
Момиченцето с най-сладките трапчинки вчера каза с непривична за 5-годишно дете
сериозност: „Ще оздравея!”
Сумата (50 000 евро), необходима за лечението на Биляна, се събра и незабавно беше
преведена на Университетска клиника Мюнстер. За по-малко от месец, кампанията на
Биляна набра 12 997 дарителски смс-а, а заедно с финансовата подкрепа от други дарения,
сумата, необходима за лечението бе събрана!
Билянка заминава за Мюнстер още следващата седмица. Ще ви информираме редовно как
протича лечението й.
25.10.2010
Кампанията на Александър Александров приключи
С огрмна мъка ви съобщаваме, че Александър Александров от Бургас, които набираше
средства за лечение в чужбина, ни напусна.
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Екипът на „Единен дарителски номер” се присъединява към скръбта на семейството и
близките на Сашо.
По желание на близките на Алексъндър, набраните средства по неговата кампания ще бъдат
разпрадалени между всички хора, които набират средства за лечение в систевата на
„Единен дарителски номер”.

14.09.2010
Кампанята на Нина Колева приключи успешно!
Кампанията на Нина Колева в „Единен дарителски номер” приключи повече от успешно! За
три месеца кампанията „Помогни на Нина” успя да събере 5018 дарителски смс-а, които
покриват сумата от 4 800 лева, от която се нуждаеше Нина.
Средствата са необходими за подмяната на ликводрениращата клапа, която е поставена на
страдащата от хидроцефалия млада жена преди 10 години.
18.08.2010
Кампанията „Да помогнем на Боян” приключи, родителите на Боян даряват събраните
средства на кампаниите на индивидуални лица в проект „Единен дарителски номер”.
Въпреки събраните средства в подкрепа на кампанията „Да помогнем на Боян”, след
операцията в Турция, организма на Боян не издържа и на 07.08.2010 младият мъж ни
напусна.
Боян Йорданов от Костенец страдаше от злокачествено раково заболяване и събираше
средства за лечение в болницата „Анадолски медицински център”, Истанбул. За времето си
в проект „Единен дарителски номер” кампанията набра общо 8 449 дарителски смс-а.
Неусвоените средства от набраните дарителски смс-и, семейството на Боян реши да
разпредели между кампаниите на индивидуални лица в проект „Единен дарителски
номер”..
11.08.2010
Кампанията на Теодора Нетова приключи успешно!
Кампанията „Помогни на Теодора” приключи успешно! На 28 юли 2010, след преглед на
резултатите от изследванията в Анадолския център от проведеното лечение, лекуващия
лекар на Теди е съобщил добрата новина – няма наличие на туморни клетки в организма на
момичето! През ноември предстои контролен преглед, който трябва да потвърди добрите
резултати!
За времето си в проект „Единен дарителски номер” кампанията на Теодора успя да набере
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общо 883 дарителски смс-а, средствата от които бяха използвани за лечението на Теди в
Турция.
29.06.2010
Кампанията на Мирослава Димова приключи.
Кампанията „Помогни на Мирослава” в проект „Единен дарителски номер” приключи.
Причината е, че наложеното обезщетение от 60 000 лева на шофьора, блъснал Мирослава, е
преведено на родителите на момичето и по този начин те вече имат необходимата сума за
лечение.
Малката Мирослава набираше 49 450 лева за лечение в клиниката „Нейровита” в Москва,
след като през месец април 2007 беше блъсната от заспал шофьор и получи множество
увреждания.
За времето си в „Единен дарителски номер” кампанията на Мирослава събра общо 189
дарителски смс-а.
08.06.2010
Кампанията на Мими приключи.
По желание на роднините на Мария Георгиева от Берковица, кампанията „Дай шанс на
Мими” в проект „Единен дарителски номер” приключи. Мими набираше средства за
бъбречна трансплантация, а за времето си в проект ДМС нейната кампания набра общо 135
дарителски смс-а.
19.05.2010
Кампанията на Петър Узунски приключи успешно – Петър замина за болницата в Ашау!
С много радост и удовлетворение ви съобщаваме, че средствата, необходими на Петър
Узунски за 1 година лечение в ортопедичната болница в Ашау, Германия, са събрани!
Петър страда от детска церебрална парализа и набираше средства за за поредното лечение
в Ашау, Германия. Необходимата сума включваше 17 850 лв. разходи за прегледи, обувки и
ортези и 4 000 лв. за три пътувания и престой.
Благодарение на кампаниите на Петър в www.save-darina.org и в системата на „Единен
дарителски номер” необходимата сума бе събрана.
За времето си в „Единен дарителски номер” кампанията „Помогни на Петър” събра общо
504 дарителски смс-а.

9.05.2010
Кампанията на Кристиян Кръстев приключи успешно!
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С удоволствие ви съобщаваме за още една успешно приключила кампания – тази за малкия
Кристиян Кръстев!
Благодарение на кампаниите в www.save-darina.org и в системата на „Единен дарителски
номер”, в края на март детето проведе поредния курс рехабилитация в клиниката в
Трускавец, Украйна. Освен това, вече близо 2 месеца се упражнява вкъщи с колело за горни
и долни крайници и със специална проходилка, което стана възможно отново благодарение
на вашата неизменна подкрепа. А сега си има и нова, много по-комфортна и подходяща
количка.
За времето си в „Единен дарителски номер” кампанията „Помогни отново на Криси” събра
общо 779 дарителски смс-а
19.05.2010
Кампанията на Анелия Чуканска в проект „Единен дарителски номер” приключи.
Кампанията „Помогни на Анелия” приключи – по желание на семейството на Нели
кампанията в „Единен дарителски номер” се прекратява.
Анелия Чуканска е на 22 години и живее в град Червен бряг. На 01.11.2008 година Нели
претърпява злополука с влак, вследствие на което са й ампутирани двата крака. За да се
върне към предишния си начин на живот, на младата жена трябва да се направят протези.
Нели има получена оферта за протезиране от клиника в Германия, в град Дуденщат. Сумата
която е необходима е 43 000 евро, в които се включва трикратно посещение на клиниката и
протезиране.
За времето си в системата на „Единен дарителски номер” кампанията „Помогни на Анелия”
получи общо 199 дарителски смс-а.

04.05.2010
Кампанията на Паола приключи повече от успешно!!!
Успешно приключи кампанията на Паола Павлова. Само за една седмица с помощта на ДМС
платформата, Паола събра необходимата сума за операция в Турция на стойност 3 180 евро.
Към момента получените в нейна подкрепа смс-и са общо 32 996, което гарантира, че ще
има достатъчно средства и за следващи медицински процедури, ако се наложи в бъдеще да
има такива.
Паола е родена преждевременно и след ред манипулации й е поставена диагноза
ретинопатия. До момента на Паола са направени 6 операции. Тя започва да реагира на
светлина и да различава по-големи силуети.
В момента Паола е в Турция, където й е направена 7ма поред операция, която ще й даде
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шанс да сложи очила и ще може да вижда.

04.05.2010
Кампанията на Карамфилка приключи.
Кампанията на Карамфилка Смилянова "Шанс за Карамфилка" приключи своето участие в
проект "Единен дарителски номер". Както екипа научи от синът й, Карамфилка е била
успешно трансплантирана миналата седмица и в момента състоянието и е добро. За
времето си в проекта кампанията на Карамфилка успя да набере общо 711 дарителски смс.

27.04.2010
Паола успя да набере необходимата за лечението й сума!
За пет дни кампанията „Помогни на Паола” успя да получи подкрепа под формата на 11 823
дарителски см-а в системата на „Единен дарителски номер”. Малката Паола страда от
ретинопатия и се нуждаеше от средства за операция в Германия. Необходимата сума е 3 180
евро, а набраните средства я надвишават значително.
Набраните средства, които са в повече ще бъдат отделени за по-нататъшното лечение на
Паола, което ще бъде назначено след успешното извършване на операцията.

16.03.2010
Кампанията на Роси приключи успешно!
Кампанията „Шанс за Роси” приключи успешно – Росица Симеонова бе успешно
трансплантирана на 20 януари в болница „Лозенец” в София!!! В момента Роси се чувства
добре и се възстановява.
За времето си в проект „Единен дарителски номер” кампанията „Шанс за Роси” набра 10 628
дарителски смс-а.

11.02.2010
Кампанията „Бебе за теб” приключи.
Кампанията „Бебе за теб” на фондация „Петя Иванова” в „Единен дарителски номер”
приключи. Кампанията набира средства за подкрепа на семействата с репродуктивни
проблеми и осигуряване на ин витро процедури.
За трите си месеца участие в проект „Единен дарителски номер” кампанията успя да набере
259 дарителски смс-а.
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08.02.2010
Кампанията „Възкресение” приключи.
Кампанията „Възкресение” бе инициирана от Църковно настоятелство на храм „Свето
Възкресение Христово”, град София. Целта на кампанията е набиране на средства за
преустройство, реконструкция, ремонт и цялостно саниране на храма.
За времето си в „Единен дарителски номер” кампанията успя да набере 379 дарителски смс.
08.02.2010
”Да спасим гората” приключи своето участие в DMS.
Инициативата "Да спасим гората!" приключи своето участие в проект „Единен дарителски
номер”. Целта на кампанията, организирана от Обществен дарителски фонд - Стара Загора,
бе набиране на дарения за залесяване на засегнатите от пожарите територии в регион Стара
Загора. Средствата са необходими за закупуване на фиданки, терасиране и обработка на
почвата, както и за храна и транспорт за доброволците, които ще засаждат дръвчетата.
За времето си в проект „Единен дарителски номер” кампанията „Да спасим гората” набра
общо 232 дарителски смс-а.

04.02.2010
Кампанията „Не ме изоставяй” приключи.
Кампанията на фондация "За нашите деца" цели да предотврати изоставянето на бебета на
ниво родилен дом и да информира обществеността за последиците от изоставянето на деца
в социални институции.
Организацията набираше средства за да назначи социални работници във всички родилни
отделения в София, за ремонтни дейности, за закупуване на мебели за бебетата, храна и
дрехи, както и пари за обучения на социалните работници и на родителите на бебетата.
За времето си в „Единен дарителски номер” кампанията „Не ме изоставяй” набра 9 899
дарителски смс-а.

03.02.2010
Кампанията на Ани Бородкина приключи успешно!
Кампанията "Помогни на Ани" приключи - щастливи сме да ви съобщим, че средствата,
необходими за лечението на Ани с експериментално лекарство, са събрани! Тя ще
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продължи да приема експерименталното лекарство през следващите 2 години по схема,
назначавана на всеки 4 месеца от "Genome", съобразно имунния й статус.
Основно средствата за закупуването на лекарството бяха събрани благодарение на дарители
чрез сайта „Спаси, дари на...”, а за времето си в проект „Единен дарителски номер”
кампанията на Ани получи 559 дарителски смс-а.

21.01.2010
Кампанията на Георги Длъгацев в „Единен дарителски номер” приключи.
Кампанията «Подкрепи на Жоро» приключи успешно – Георги Длъгацев от град София е
успял да набере необходимата сума от 1750 лева, с която са закупени и поставени
американските транспланти на краката.
За времето си в "Единен дарителски номер" кампанията успя да събере общо 186
дарителски смс-а.

14.01.2010
Кампанията на Радо в проект „Единен дарителски номер” приключи.
По желание на Радо и неговите родители кампанията „Помогни на Радослав” бива
прекратена.
Кампанията на Радо в проект „Единен дарителски номер” стартира на 29 април 2009 година,
а към 8 юни в подкрепа на кампанията бяха изпратени 5 888 дарителски смс-а. Сумата от тях
и средствата от други дарители успяха да осигурят близо 11 000 лева, които бяха достатъчни
за закупуването на титановите мрежи за операцията на Радослав, който претърпя тежка
катастрофа през месец юни 2008 година.
Общо за времето си в „Единен дарителски номер” кампанията успя да събере 6 875
дарителски смс-а.
Днес Радо е в много по-добро състояние и на 19.01.2010 заминава за рехабилитация в
Чехия, като след това ще продължи своето възстановяване в България.
Екипът на „Единен дарителски номер” и Радослав благодарят на всички, които го
подкрепиха и дариха средства за неговата кауза.
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