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N. Nikolova N. Drenska V. Bakalova

От основателите

Фондация "Нашите недоносени 
деца" се роди заедно с нашите 
деца, дошли на този свят много 
по-рано отколкото очаквахме. Не 
предполагахме пред колко битки ще 
ни изправи съдбата в отглеждането 
им, нито колко битки предстои да 
водим ние като организация, бореща 
се за правата на преждевременно 
родените бебета и техните 
семейства.  С годините не само, 
че не става по-лесно - напротив, 
последните две години изправиха 
хиляди семейства в България пред 
още сериозни предизвикателства. 
В работата си всеки ден се 
сблъскваме с нови и нови спиращи 
дъха истории, а тези малки бойци и 
техните родители, ни дават сили 
да продължаваме да даваме всичко 
от себе си, заслужават най-добрите 
възможни грижи от първия ден, в 

който се раждат, независимо в коя 
точка на България се случва това. 
Днес сме щастливи, че към екипа ни 
се обръщат все повече семейства, 
търсещи необходимата им подкрепа 
в тези така трудни за тях първи 
моменти, след като се сблъскат 
с преждевременното раждане, а и 
дълго след това, през годините на 
израстване и развитие на техните 
деца. Горди сме, че фондацията се 
разраства и че благодарение на 
експертизата и професионализма на 
екипа ни, успяваме да подкрепим все 
повече деца с различни трудности 
в развитието. И разбира се, 
благодарим сърдечно на всички наши 
безценни партньори, дарители и 
приятели, които правят работата 
ни възможна през всички тези 
години.

Има преживявания, които превръщат болката 
в мисия, а мъката и изплаканите сълзи в 
двигател на значими каузи!

Всяка година в България се раждат 
над 6000 недоносени бебета, които 
се нуждаят от специални грижи и 
внимание, за да растат пълноценно, а 
родителите им да се чувстват  спокойни 
и информирани. Подкрепата на ранното 
детско развитие на преждевременно 
родените деца не се изчерпва до 
изписването им от неонатологичното 
отделение - обезпечаването на 
последващото проследяване на тяхното 
физическо, когнитивно и психо-
емоционално развитие е от централно 
значение за пълноценното им детство и 
нарастваща автономност.  

Преждевременно родените бебета и 
новородените с влошено здравословно 
състояние се намират в по-висок 
статистически риск от развитие 
на различни по тежест и изява 
трудности в развитието и здравословни 
усложнения.  

Периодът на ранното детство 
е ключов от гледна точка на 
възможностите за преодоляване на 
трудности в развитието, асоциирани 
с недоносеността, тъй като именно в 
първите години от живота на човек, се 
развиват над 90% от невронните връзки 
в детския мозък. 

Затова и фондация "Нашите недоносени 
деца" е концентрирала усилията си в 
няколко основни направления, които 
далеч надхвърлят даряването на 
апаратура в неонатологичните звена,  
а именно:  
 
 Подобряваме болничната среда, чрез 
даряване на медицинско оборудване, 
изграждане на кътове за кенгуру-грижи, 
семейни стаи, даряване на средства, 
осигуряващи комфорта на бебето;  
 
 Подкрепяме семействата, 
чрез осигуряване на информация 
и терапевтични услуги за деца и 
възрастни; 

 Застъпничество за качествено 
майчино и детско здравеопазване. 

Благополучието на всяко недоносено 
бебе, както и дете със специални 
потребности, е най-висшата ценност  
за нас като организация. 

2021 година беше година изпълнена с предизвикателства, но 
остава чувството за удовлетвореност от многообразието 
на дейностите, които успяхме да изпълним в подкрепа за най-
малките герои и техните семейства.

Въведение
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Екип
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Тук е мястото да 
благодарим и на 
отдадените екипи 
на всички отделения 
по неонатология в 
страната, които 
полагат ежеминутни 
грижи в името на 
съхранението на 
живота и здравето на 
най-малките герои. 

Доверието и 
подкрепата, които ние 
от Фондация “Нашите 
недоносени деца” и 
Център за детско 
развитие “Малки 
чудеса” усещаме всеки 
ден, са източник на 
неизчерпаема сила 
и решителност в 
следването на мисията 
ни за гарантиране на 
достъп до достойна 
грижа и подкрепа за 
всички новородени, 
нуждаещи се от 
интензивни грижи, 
деца с трудности в 
развитието и техните 
семейства.  
 
Благодарим ви!

Какво 
постигнахме през 
2021 година?

И през 2021 г. Фондация “Нашите 
недоносени деца” и Център за детско 
развитие “Малки чудеса” останаха 
верни на мисията си - да гарантират 
комплексна и своевременна подкрепа 
на семействата, чиито бебета 
се раждат преждевременно или с 
влошено здравословно състояние, 
да бъдат надежден източник на 
информация за родителите, които 
имат необходимост да обсъдят 
своите въпроси и притеснения 
относно грижата за детското 
развитие, както и да застанат рамо 
до рамо със семействата, нуждаещи 
се от подкрепа в преодоляването 
на трудности в развитието на 
техните бебета и деца.

Вярваме, че само информираният 
човек е в състояние да взема 
обмислени решения, които да 
насърчават увереността в 
собствените му възможности, а 
това е от изключителна важност, 
когато човек встъпва и в своята 
родителска роля. 

Ето защо екипът на Фондацията 
и Центъра, с подкрепата на 
експерти и специалисти в различни 
области, както и благодариние на 
стотиците си безценни доброволци, 
полага ежедневни усилия в това 
да поднасят научно достоверна и 
актуална информация на възможно 

повече семейства посредством 
информационните си канали. 
През 2021 година успяхме да 
подкрепим повече от 1600 
семейства на недоносени деца и 
деца, родени с влошено здравословно 
състояние и деца със специални 
потребности чрез предоставяне 
на информация и информационни 
материали, дарения и осигуряване 
на терапевтична подкрепа и 
консултации със специалисти.  
 
Общо 1290 семейства от 27 
отделения в страната получиха 
"Дневник за герои", за да отбелязват 
в него важните моменти от 
развитието на своето недоносено 
бебе.  
 
Център "Малки чудеса" успя да 
подкрепи общо 280 семейства с 
цели 1340 терапевтични сесии 
и 450 безплатни дистанционни 
консултации. Групите ни за 
подкрепа бяха посетени от 60 
семейства, а проектът ни със СЗО 
успя да обхване още 10 семейства 
на недоносени деца. Социалната 
ни програма успя да подкрепи 20 
семейства с 354 терапевтични 
часа, благодарение на подкрепата на 
нашите дарители. 

В същото време нашите 
доброволци работиха 
неуморно. Нито едно от 
над 1500-те плетива и 
покривала за кувьози 
нямаше да съществува и 
да достигне до бебето, за 
което е предназначено, 
без отдадеността на 
стотиците доброволци от 
инициативата “Да плетем 
и шием за недоносените 
бебета”. 

Вярваме, че болничната среда 
може да съдържа в себе си нужния 
уют, който да помогне както на 
семействата в преодоляването 
на първоначалния шок от 
преждевременното раждане, 
така и на бебето в плавното 
адаптиране към живота извън 
утробата. Именно тук е ролята 
както на ръкоделията на 
доброволците на Фондацията, 
така и на семейните стаи, 
изграждани в неонатологичните 
отделения. 
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Подобряване на грижата 
в болнична среда за 
преждевременно родените 
бебета
Дарихме 10 пулсоксиметъра, 6 перфузора и 1 мобилно устройство за 
пречистване на въздух в 7 неонатологични отделения в страната:

Дарението осигури качествено 
лечение на повече от 1300 
недоносени бебета годишно, 
които преминават през 
отделенията, благодарение на 
съвместната инициатива със 

социално 
отговорната 
компания 
TELUS 
International 
Bulgariа.

 МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД, гр. Кърджали

 МБАЛ Търговище, гр. Търговище

 Първа САГБАЛ „Света София“, гр. София

 СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ ЕООД, гр. Варна

 УМБАЛ „Д-Р Г. Странски“ ЕАД, гр. Плевен

 МБАЛ „Д-Р Иван Селимински“ АД, гр. Сливен

 Термолегло, което поддържа телесната температура, за 

отделението по неонатология във Великотърновската болница. 

 2 броя пациентски монитора за следене на жизнените 

показатели на бебето за отделението за рискови новородени към 

ДМСГД, гр. Плевен. 

 1 брой система за пречистване на вода чрез обратна осмоза и 

1 брой лампа за фототерапия VarioLux за Неонатологичното 

отделение на УМБАЛ „Пловдив“.

Успяхме да дарим още жизнено необходима апаратура за най-малките 
пациенти:

Дарението се осъществи благодарение на кампанията на фондация 
„Нашите недоносени деца“ в Платформата за набиране на средства 
на медицинска апаратура.

1300 
бебета/
годишно
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„Дневник за герои“ –  
незаменим помощник в грижата за 
недоносените деца, след тяхното изписване

Екипът на Фондация „Нашите недоносени деца“ разработи „Дневник 
за герои“ – специално за нуждите на родителите, чиито бебета са 
родени твърде рано или имат нужда от медицински грижи. В него 
има важна информация, разработена съвместно с един от водещите 
неонатолози в страната Доц. Д-р Ралица Георгиева, завеждащ 
неонатологично отделение към СБАЛ „Проф. Д-р Иван Митев“. 

Информацията включва подробен график за необходимите консултации 
в периода 0 – 7 годишна възраст на детето.

150 
семейства

400 
семейства

740 
семейства

Благодарение на партньорите ни с огромни сърца IT компанията 
Chaos и Ingram Micro Bulgaria, „Дневник на герои“ достигна до 150 
семейства на преждевременно родени бебета.

По повод Световния ден на недоносените деца предоставихме дневника 
на 400 семейства, благодарение на подкрепата на AstraZeneca 
Bulgaria.

През декември, в навечерието на Коледните празници, над 740 
семейства получиха този специално създаден за тях Дневник, 
благодарение на подкрепата на Бош Инженеринг Център София.
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2021 година ни донесе едно ново 
партньорство – с Бош Инженеринг 
Център София, които са част от 
„Роберт Бош“ ЕООД. Наричаме ги 
партньори, но в тях виждаме много 
повече – съмишленици, за които 
семейството също е основна ценност и 
заедно с нас подкрепят преждевременно 
родените бебета и техните семейства. 
Подпомагайки дейността ни, заедно 
с тях създаваме една по-добра среда 
за медицинска грижа и лечение на 
недоносените деца, както и подкрепа 
на родителите за справяне със 
ситуацията, изпълнена с трудности 
и тревоги.

През 2019 г. Фондация „Нашите недоносени деца“ внесе в Министерство 
на здравеопазването проект на Национална програма за проследяване 
на развитието на недоносени деца от 0 до 7 г. Поради липса на отклик 
и ангажираност от страна на институциите по темата, през 2021 г. 
Фондацията стартира собствена пилотна програма за следене здравето, 
растежа и развитието на недоносените бебета, която се реализира с 
подкрепата на БОРИКА АД. 

Програмата обхваща семейства с доход под минималния за страната, като 
всички услуги и консултации със специалисти са напълно безплатни за тях. 
В рамките на 12 месеца, по предварително установен график, семействата 
могат да се консултират с неонатолог, детски рехабилитатор, детски 
психолог, специалист по ранна детска интервенция, консултант по кърмене 
и ерготерапевт. Консултациите се осъществяват в Център за детско 
развитие „Малки чудеса“.

Дневниците бяха доставени до 
27 неонатологични отделения 
в цялата страна. 

Програма за проследяване  
проследяване на развитието на 
преждевременно родени бебета в периода 
от 0 до 1 година.
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При 50% от децата, включени 
в програмата за проследяване, 
след проведените първични 
консултации с неонатолог и 
рехабилитатор бе установено 
изоставане в двигателното 
развитие, което доведе до 
насочване за индивидуална 
терапия с цел преодоляване 
на идентифицираните 
затруднения. 

При едно от децата, родено 
в 29 гестационна седмица, 
изоставането бе преодоляно в 
изключително кратки срокове, с 
подкрепата на кинезитерапевт, 
което беше отбелязано в 
последваща консултация по 
програмата. 

При останалите деца, родени 
между 30-35 гестационна 
седмица, бе наблюдаван значим 
прогрес в компенсирането на 
двигателното изоставане, 
който се дължи преди всичко 
на навременното установяване 

на забавянето в развитието и 
непосредственото включване 
на подкрепа от специалист 
по двигателно развитие 
в ежедневната рутина на 
семействата.

Статистиката показва, че 
при 30% от недоносените 
бебета може да се получат 
тежки увреждания като детска 
церебрална парализа, загуба 
на зрение, тежки белодробни 
проблеми и др. 

Прозорецът през първите 
12 месеца от живота на 
преждевременно родените 
бебета дава възможност за 
най-успешно преодоляване 
на трудности в развитието 
от различен характер поради 
интензивното развитие на 
мозъка и нервната система в 
посочения период. 

В края на годината Киези България 
също подкрепи Програмата за 
проследяване, което даде възможност 
в нея да се включат повече деца и през 
2022 г.

„Никога не сме си представяли, че грижата за 
развитието на едно недоносено бебе може толкова 
да се различава от тази за бебе, родено на термин. 

Ако не беше информацията и консултациите по 
Програмата, които получаваме от Фондацията, 
щяхме, със сигурност, да пропуснем голяма част 
от срещите със специалисти, просто защото не 

знаехме, че е нужно да се правят. 

Нашата принцеса беше изостанала леко в 
двигателното си развитие около четвъртия 

месец, но, слава богу, точно тогава имахме втора 
консултация с кинезитерапевта по Програмата и 
през следващия месец, когато беше време за среща 
с неонатолога и специалиста по детско развитие, 

вече бяхме преодоляли трудностите почти напълно 
и то само защото бяхме започнали да работим по 

проблема навреме.”
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Изграждане на семейни стаи 
за повече щастливи бебета и родители

През месец май бе открит семеен кът към Отделението по 
неонатология на МБАЛ – Пазарджик, който осигурява спокойна и 
уютна среда, в която медицинските специалисти и родителите 
да обсъждат значими моменти около грижата за бебетата.

„С Фондация „Нашите недоносени деца“ работим 
заедно от 2 години. Те активно ни помагат, за да 
може да обгрижваме нашите недоносени бебчета. 

Последното дарение от тях е обзавеждане за 
стаята за изписване на новородени, от която 

имахме изключително много нужда. Представители 
на фондацията избраха мебелите, дадоха идеи за 
това как да изглежда и помогнаха за подредбата. 

Ние сърдечно им благодарим и се надяваме да 
продължим да работим по този начин с тях…“  

Здравка Пиронова,  
началникът на неонатологично  

отделение, гр. Пазарджик

18

Годишен доклад 2021



Изграждане на кътове за 
кенгуру-грижи

Успяхме да изградим кътове 
за кърмене и практикуване на 
кенгуру-грижи, като дарихме 
столове за кърмене и кенгуру-
грижа, шкафове и матрачета 
за повиване на новородените 
бебета в 10 неонатологични 
отделения на болници и звена за 
грижа на недоносени в страната. 
Осъществихме го благодарение 
на съвместната ни кампания 
с Pampers Bulgaria и със 
съдействието на магазини  
dm България.

 МБАЛ Силистра, гр. Силистра

 УМБАЛ Бургас, гр. Бургас

 МБАЛ “Д-р Тота Венкова”, гр. Габрово

 МБАЛ Шумен, гр. Шумен 

 МБАЛ „Д-р Братан Шукеров”, гр. Смолян

 СБАЛ по Детски Болести „Проф. Д-р Иван Митев“, гр. София

 МБАЛ “Пулс”, гр. Благоевград

 „Многопрофилна болница за активно лечение „Майчин дом“, гр. Варна 

 Втора Специализирана АГ Болница “Шейново”, гр. София 

 ДМСГД Варна, гр. Варна 
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Събития

Създадохме училище за родители 
на преждевременно родени деца 
„Готови да бъдем заедно“ с мисъл 
именно за тези от вас, на които им 
предстои да посрещнат малките 
си герои у дома съвсем скоро. В 
рамките на един месец трима 
лектори взеха участие в уебинари 
(с лекционна и дискусионна част), 

свързани с първите месеци от 
грижите за бебето, както и да 
зададете своите въпроси към 
всеки един лектор в индивидуална 
среща – Д-р Бояна Петкова, лекар, 
Христина Янева, консултант по 
кърмене и Ния Коновска, фамилен 
терапевт.

С нас се свързаха 25 семейства от градовете София, Пловдив, 
Варн, Бургас, Благоевград, Русе, Ямбол, Добрич, Плевен. 

Изключително съм доволна от начина, по който беше 

организирано и проведено училището. Присъствала 

съм на десетки уебинари, но тук нивото беше много 

по-високо. Благодаря за възможността за задаване на 

конкретни въпроси и за лични консултации. Беше ми 

много полезно. Дори нашият татко участва в няколко 

лекции :) Поздравления!

1. Недоносеното бебе у дома през първите 3 месеца  

• Грижи у дома
• Колики
• Грижи у дома
• Рефлукс
• Запек
• Респираторни инфекции
• Алергии
• Млечница
• И всичко друго останало, което вълнува родителите

 
2. Грижи за недоносеното бебе в неонатологичното 
отделение - за пътя на възстановяването

3. Съхраняване на лактацията и хранене с кърма на 
недоносеното бебе

4. Отражение на думите и психичните преживявания 
на родителите върху общуването с бебето и неговото 
поведение

Лекционни теми

Благодаря много затова, че ме приехте да участвам 

в това училище! Бяхте ми изключително полезни! 

Всичко бе изключително балансирано и крайно 

полезно. Продължавайте все така. 
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Още събития

Лятна работилничка

Благотворителни тетрадки и пособия

01.

02.

03.

В разгара на лятото организирахме работилничка за правене на 
хартиени сладоледи и лятна среща с „Малки чудеса“ в Северния 
парк в София, където специалистите на Център за детско 
развитие „Малки чудеса“ организираха арт работилнички и 
спортни забавления. 

Направихме подготовката за учебната година по-цветна 
и вълшебна с благотворителни тетрадки и учебни пособия, 
които можеха да бъдат закупени на благотворителния 
базар в "Сердика Център". 

Купата на героите

Взехме участие в Купата на героите – доброволческото 
състезание на училищата в България, където разказахме 
за нашата кауза.

Организирахме онлайн пресконференция, посветена на грижите при 
недоносените деца в сезона на респираторно-синцитиалния вирус
инфекциозен агент, който се размножава само вътреклетъчно в партньорство 
с Astra Zeneca Bulgaria и по повод Световния ден на недоносените деца – 17 
ноември. 

Респираторно-синцитиалният вирус (РСВ) е вторият най-чест причинител 
на дихателни инфекции при бебетата и малките деца след грипния вирус. 
Според Световната здравна организация 1/3 от 12,2 млн. смъртни случая 
на деца под 5-годишна възраст са причинени от остри инфекции на долните 
дихателни пътища. В пресконференцията взе участие доц. д-р Ралица 
Георгиева, която сподели:

Респираторно-синцитиалният вирус е вторият най-чест 
причинител на дихателни инфекции при бебетата

„Недоносените деца са рискова група за по-тежко 

протичане на инфекцията, причинена от РСВ. 

При бебетата, родени преди 36-а гестационна 

седмица, има 3 пъти по-висок риск да бъдат 

хоспитализирани за РСВ, отколкото при родените 

на термин деца. При недоносените бебета, родени 

преди 32-а седмица, този риск е близо 7 пъти по-

висок. Причината за това е, че недоносените 

бебета имат недоразвити бели дробове, което е 

рисков фактор за често повтарящи се дихателни 

инфекции в ранна детска възраст.“

25 24

Годишен доклад 2021



Инициативи &
    кампании

Световен ден на кенгуру-грижата

Световен ден на прееклампсията

Световна седмица на кърменето

17 ноември – Световния ден на 
недоносените деца

И през 2021 г. 
Фондация "Нашите 
недоносени деца" 
отбеляза няколко 
международни дни 
за повишаване на 
обществената 
осведоменост по 
значими теми с 
информационни 
кампании:

01.

02.

03.

04.

По повод Световния ден на 
кенгуру-грижата, 19 отделения 
от цялата страна се включиха 
в инициативата „Прегръдка 
в писмо“ – която предостави 
възможност на родителите да 
подкрепят възстановяването 
на бебетата си и да засилят 
усещането за близост, чрез 
кратки лични послания (писма, 
аудио записи), адресирани до тях.

Кампанията „Реагирай навреме – 
изследвай се рано“ е инициирана от 
Европейската фондация за грижа за 
новородените (EFCNI). Прееклампсията 
е усложнение на бременността, 
което засяга бременните жени след 
20 гестационна седмица. Може да 
предизвика проблеми с растежа и 
развитието на бебето, често води 
до преждевременно раждане, но ако 
състоянието не бъде овладяно навреме, 
може да бъде и животозастрашаващо 
както за майката, така и за бебето.

Под мотото "Да съхраним 
кърменето: Споделена 
отговорност" отбелязахме 
Световната седмица на 
кърменето. Инициативата 
се фокусира върху това как 
кърменето допринася за 
оцеляването, здравето и 
благополучието на всички бебета, 
както и върху необходимостта 
от мерки кърменето да бъде 
подкрепено.

Отбелязахме 17 ноември с емоционална 
инициатива #БезРаздяла | „Гласът 
лекува“, насочена към връзката между 
родителите и техните недоносени 
бебета и новородени, които се нуждаят 
от болнично лечение. Инициативата 
насърчава семействата да изпратят 
аудио послание до техните бебета, чрез 
което да ги накарат да усетят обичта и 
топлината в думите на своите родители, 
което ще се реализира със съдействието 
на медицинските екипи. 

Световен ден на кенгуру-грижите

Световен ден на 
прееклампсията

Световна седмица на
кърменето

Световния ден на 
недоносените деца

15 май

22 май 1-7 август 17 ноември
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Фондация „Нашите недоносени деца“ проведе собствено изследване, 
засягащо достъпа на родителите до неонатологичните звена във 
време на пандемия, както и промените в организацията на грижата 
за бебетата, нуждаещи се от интензивно лечение. Изследването 
регистрира тревожни данни както около невъзможността 
семействата да бъдат с бебетата си, така и около разпада на 
семейно – ориентираните грижи, свързани с използването на доказано 
ползотворни практики като метода кожа-до-кожа, кърменето и 
храненето с майчина кърма по време на болничното възстановяване 
на бебетата.

Фондация „Нашите недоносени деца“ проведе и собствено изследване 
"За една безкрайна пандемия и една безкрайна раздяла", засягащо 
достъпа на родителите до неонатологичните звена във време 
на пандемия, както и промените в организацията на грижата за 
бебетата, нуждаещи се от интензивно лечение.

21% 14%40% 25%

Веднъж 
седмично

Ежедневен 
достъп

Без  
достъп

През 
няколко дни

Без раздяла.  
Заедно за по-добра грижа!

Констатациите във всички 
научни текстове през 
последните две години 
категорично подкрепят 
липсата на раздяла с 
родителите и насърчават 
близостта с бебето, дори по 
време на пандемия, както и 
оценяват потенциалните 
рискове за здравословното 
състояние на бебетата в 
следствие на раздялата като 
много по-високи в сравнение  
с тези, асоциирани с 
COVID-19. 

01

02

03

04

Обзор на нормативните промени, засягащи 
свижданията (юни-октомври 2021 г.)

Родителски остъп (юни-октомври 2021)

Поглед "отвътре" - нива на умората при 
медицинските екипи

Изводи и препоръки

Анализ на достъпа на родители до неонатологичните 
отделения в България по време на пандемия

Изследването засяга следните теми и аспекти 
от грижата за недоносените бебета по време на 
пандемия:

29 28

Годишен доклад 2021



Застъпничество

Тревожни данни за организацията 
на болничния престой при майките, 
родили преждевременно в България 

1. През февруари 2021 г. Фондация 
„Нашите недоносени деца“ проведе 
онлайн проучване сред 582 майки, 
родили преждевременно, за да събере 
информация за организацията на 
болничния им престой и отражението 
върху психо-емоционалното им 
състояние. Данните от изследването 
разкриват съществена липса на 
практики, вземащи под внимание 
преживяванията на преждевременно 
родилите жени, при планиране на 
болничния им престой.

Световно проучване "Без раздяла! 
Заедно за по-добра грижа" 

2. В периода август – ноември 2020 
г. Европейската фондация за грижа 
за новородените (EFCNI), на която 
Фондация „Нашите недоносени деца“ 
е дългогодишен партньор, проведе 
световно проучване сред 2103 родители 
на новородени, нуждаещи се от 
интензивни неонатологични грижи, в 56 
страни по света, сред които и България.  

Целта му бе да изследва родителската 
перспектива и преживявания във 
връзка с рестрикциите и промяната в 
участието на семействaтa в периода на 

Отворено писмо до МЗ и 
Изпълнителната агенция по 
лекарствата във връзка с липса на 
жизненонеобходими медикаменти  

3. Фондация „Нашите недоносени 
деца“ изпрати отворено писмо до 
Министерство на здравеопазването и 
Изпълнителна агенция по лекарствата 
във връзка с продължителната 
и задълбочаваща се липса на 
два медикамента, от жизнена 
необходимост за лечението на тежки 
възпаления на дихателните пътища 
при недоносени бебета и деца със 
специфични здравни нужди – Вентолин 
(бронходилататор) и Пулмикорт 
(кортикостероид).

Отворено писмо до МЗ и 
Изпълнителната агенция по 
лекарствата във връзка с липса на 
жизненонеобходими медикаменти  

4. Фондация „Нашите недоносени 
деца“ изпрати отворено писмо до 
Министерство на здравеопазването и 
Изпълнителна агенция по лекарствата 
с апел за: спешно осигуряване на 
достатъчна наличност от медикамента 
Синагис в аптечната мрежа и 
включването му в забранителния списък 
за износ на медикаменти с цел превенция 
на недостига за нуждите на бебетата и 
малките деца в България.Медикаментът 
се прилага при недоносени деца, родени 
преди 35 г.с., както и деца с хемодинамично 
значимо вродено сърдечно заболяване, 
до 2-годишна възраст, във връзка с 
превенция на респираторни заболявания 
във високорисковия есенно-зимен период 
на разпространение на респираторно-
синцитиалния вирус (РСВ) .

Награди "Човек на годината" 2021 за 
постижения в застъпничеството 
за по-добри медицински грижи и 
информираност за правата на 
недоносените бебета и техните 
семейства  

5. Фондация „Нашите недоносени 
деца“ бе отличена с подгласна награда 
от журито в наградите „Човек на 
годината“ 2021 за постиженията 
й в застъпничеството за по-
добра медицинска грижа, подкрепа 
на близките и повишаването на 
обществената информираност за 
правата на недоносените бебета 
и техните семейства. Наградата 
е посветена на всички онези герои 
„онези, най-мънички човечета, 
чиято ръчичка е колкото кутре“, на 
всички наши приятели, доброволци, 
съмишленици, партньори и дарители, 
които ни помагат всеки ден да бъдем 
по-близо до недоносените бебета и 
техните семейства. Благодарим за 
номинацията на Адриана Горанова!

болнично възстановяване на недоносени 
и болни новородени през първата година 
от пандемията от COVID-19.  

Изследването регистрира тревожни 
данни както около невъзможността 
семействата да бъдат с бебетата 
си, така и около разпада на семейно 
– ориентираните грижи, свързани с 
използването на доказано ползотворни 
практики като метода кожа-до-кожа, 
кърменето и храненето с майчина кърма 
по време на болничното възстановяване 
на бебетата.болничния им престой.
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Доброволчески 
инициативи

В рамките на инициативата 
„Мартеничка за най-
малките герои“ с помощта 
на сърцати доброволци 
успяхме да вдъхнем на 
семействата сила и кураж с 
един малък, но значим жест 
– мартеничка с послание за 
бързо прибиране у дома.

Мартенички за  
малките герои

Най-мащабната доброволческа 
инициатива на Фондацията „Да плетем 
и шием за недоносените бебета“ и тази 
година дава възможност до все повече 
неонатологични отделения да достигат 
както специалните плетива (октоподи, 
шапки, терлички), така и толкова 
необходимите покривала за кувьози, 
даващи възможност на бебетата за 
възстановяване в една спокойна и още 
по-близка среда до тази на майчината 
утроба.

Да плетем и шием за 
недоносените бебета

Благодарение на доброволческите 
инициативи „Превеждай и 
редактирай актуални материали за 
детското развитие“ продължихме 
да поддържаме актуален блог по 
теми, свързани с преждевременното 
раждане, отглеждането на 
недоносените деца и децата със 
затруднения в развитието.

Превеждай и редактирай актуални 
материали за детското развитие
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И през 2021 г. подкрепихме родителите, които са изпълнени 
с тревоги, като продължихме с дистанционните безплатни 
консултации с неонатолог. Родителите имаха възможност 
да обсъдят въпроси, свързани с изписването и отглеждането 
на недоносените бебета у дома и необходимото проследяване 
на развитието на недоносените деца. 

Младите родители, и особено тези на недоносени бебета, 
търсят отговори на ежедневни въпроси, които са наистина 
важни за тях и не трябва да бъдат пренебрегвани. Онлайн 
консултациите бяха изключително полезни за родителите, 
особено тези извън София. Надеждата ни бе да успеем да 
подкрепим родителите в това да се почувстват поне малко 
по-спокойни.

 “Не мога да опиша колко съм благодарна за тази 

възможност. Когато си изпълнен с притеснения и въпроси 

за малкото си бебе и сте просто ти и то, сами у дома, след 

месеци раздяла, наистина имаш нужда от много подкрепа. 

Ние сме от малко градче и трябва да пътуваме повече от 

час и половина, за да се консултираме с неонатолог, но 

благодарение на възможността за безплатни консултации 

по телефон, успях да попитам за всичко, което ме тревожи и 

то докато гушкам бебето си вкъщи. 

Нямате представа колко много означава това за една майка 

без никакъв опит и то с недоносено бебче.” 

К. А., родител

- Въпроси, свързани с изписването и отглеждането 
на недоносените бебета у дома; 

- Въпроси, свързани с необходимото проследяване на 
развитието на недоносените деца. 

Специалистите бяха на разположение на семействата 
за всякакви: 
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"Консултацията беше изключително полезна. Доц. 

Христо Мумджиев беше много отзивчив, спокойно и 

подробно отговори на въпросите ми. Бих препоръчала 

този метод на консултация със специалисти и на други 

хора и според мен е хубаво да се въведе такава практика 

и извън извънредното положение.

Въпреки, че на специалистите им е доста напрегнато и 

ангажирано ежедневието, но по този начин може да  се 

спестят някой посещения на място и най-вече онлайн 

е достъпно за всички, има много хора, които живеят в 

по малки градове и села и те също ще могат да получат 

адекватна помощ по въпросите, които ги безпокоят 

относно техните деца.

 

Благодаря Ви, за отношението, бързата реакция 

при комуникацията с център "Малки чудеса",  

компетентността и човечността. Инициативата Ви е 

прекрасна, продължавайте да давате сили и подкрепа на 

всички, кото имат нужда."

Р. А., родител

Възможностите които предлагате са страхотни в този 

тежък за всички момент. Получих адекватни отговори на 

всичките си въпроси от неонатолога. Благодаря ви че ви има.         

Е.Ж., родител

Изключителен професионализъм, бърза реакция, 

коректно отношение. Голямо спокойствие ми вдъхна 

д-р Едрева в този важен момент, Благодаря от сърце.        

П.Г., родител

Прекрасна инициатива. Много съм благодарна 

за тази възможност. Д-р Малинова беше много 

отзивчива и търпелива по време на разговора. 

Даде ни полезни насоки. 

  

З.К., родител
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"Един процент Промяна" ни подадоха ръка и ни подкрепиха 
с финансова помощ, благодарение на която изградихме 
терапевтична детска кухня.  

В творческия процес в кухнята те усвояват най-различни 
умения през ежедневните дейности - пресипване, преливане, 
разбъркване, сервиране, почистване и най-важното - 
дегустиране на собствените кулинарни произведения! 

Всички тези дейности подкрепят децата в развитието 
на фините им движения и умения за планиране, а малките 
герои дори не си дават сметка с колко сложни задачи се 
справят благодарение на това, че са им поднесени под 
формата на увлекателна игра. 

Значим брой деца се борят с трудности в храненето 
си всеки ден, а притеснените им родители често се 
чувстват безпомощни в тази битка. Тук идват на 
помощ и специалистите от Център “Малки чудеса” - 
хранителен терапевт, детски психолог и ерготерапевт, 
които партнират на детето и семейството в процеса на 
преодоляване на трудностите. 

Най-честите предизвикателства, в които терапевтичния 
екип подкрепя семействата, чиито деца срещат трудности 
в храненето, са свързани с изграждането на позитивно 
отношение към храната, преодоляване на затруднения в 
сензорната преработка и орално-моторните механизми, 
работа със семейството по изграждане на подходи за 
подкрепа на децата в домашна среда.
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През 2021 г. терапевтичният екип на Център “Малки 
чудеса” подкрепи над 280 семейства и техните малки 
герои. Това са 280 по-спокойни семейства, чиито деца 
казаха своите първи думи, направиха своите първи 
крачки и създадоха своите първи приятелства в яслата 
и детската градина.  

• Техники за работа с хиперактивни деца 
Петя Йорданова, детски психолог към Центъра проведе обучение 
за специалисти на тема “Техники за работа с хиперактивни 
деца”.

• Когато детето тръгва на ясла и детска градина  
Психологът Петя Йорданова проведе специална виртуална среща с 
родителите, насочена към родителите и децата, на които предстои 
тръгването на ясла или детска градина.

• Ключови аспекти в подкрепата на семейства с недоносени 
бебета и малки деца - обучение за специалисти 
Ния Коновска, психотерапевт към Фондацията, проведе обучение 
е за всички специалисти, които работят или биха работили с 
родители на недоносени деца - медицински специалисти, психолози, 
терапевти, социални работници, доброволци, и всички, които 
проявяват интерес към особеностите на работа с родители на 
недоносени деца. 

• Историята на твоя рожден ден  
Психотерапевтът Ния Коновска проведе практически насочен уебинар 
за родители на недоносени деца, където с помощта на артистични 
методи ще разглеждаме различни аспекти от историята на раждането, 
както и емоционалния отпечатък, който те са поставили. 

• Обучение за специалисти по ранна детска интервенция 
Маргарита Габровска и Ния Коновска проведоха обучение за специалисти 
по ранна детска интервенция от 5 града в страната, като част от 
проект на Уницеф, в който Фондацията е партньор в обучителната 
част. 

1340
терапевтичви 

сесии

450
безплатни 

дистанционни 
консултации

280
подкрепени 
семейства

“Както всяка майка и аз очаквах нетърпеливо 
да чуя първото “мама”, “мамо”... и ми се 

стори, че мина вечност, а момченцето ми 
не казваше и думичка. Беше ми трудно да 

потърся помощ, защото ме беше страх от 
това, което ще ми кажат специалистите. 

Това, което получих беше топло посрещане, 
което ми помогна да се отпусна и спокойно да 
разкажа за всичко, което ме смущаваше и ми 

се въртеше в главата. Не беше никак страшно. 
А истинското щастие дойде 8 месеца по-късно, 

когато чух от Марти първото “Мам’ гуши” 
(бел. ред. “Мамо, гушни ме!”). 

Благодаря ви!”.

Подкрепени семейства Обучения и уебинари 
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Социалната програма на Център "Малки чудеса" осигурява 
възможност на семействата с ограничени финансови 
възможности да посещават дългосрочно терапия при 
нашите специалисти - логопед, психолог, ерготерапевт, 
специалист ранна детска интервенция. Програмата 
функционира благодарение на нашите щедри дарители.

20
подкрепени
семейства

354
терапевтични 

часа

Л.М. - майка на малкия 
Н., на 6 годинки

Татяна Митова, логопед в 
Център "Малки чудеса"

Когато започнахме работа с Н., той бе невербален, 
нямаше дори лепетна реч, не умееше да имитира 

мимики и жестове. Имаше сериозно затруднение със 
сензорната преработка. Не желаеше да докосва нищо 
с ръцете си, все още се налагаше да пие от биберон, 

защото не можеше да използва чаша или сламка. 
Трудно спазваше и изпълняваше инструкции. Към 

днешния момент Н. вече се опитва да повтаря думи и 
фрази, дори на моменти ги използва самостоятелно. 
Включва се в игри, дори те да включват докосването 

на неща с различна текстура. Може да използва сламка 
и обикновена чаша. Опитва се да рисува и реже с 

ножица. Макар да има трудности в разбирането и все 
да се нуждае от много подкрепа, вярвам че Н. върви в 

правилната посока. 

Социална програма
 Да си родител на дете от 

аутистичния спектър е, меко 

казано, предизвикателство. Всеки 

нов ден е изпълнен с цял спектър 

от емоции. Надежда, отчаяание, 

радост, тъга, умора, а понякога 

всичкотова едновременно. 

 Когато детето ти е 

невербално това може да те 

накара да се почувстваш още 

по-безпомощен. Желанието да 

чуеш първата дума от своето 

дете е нормално за всеки родител, 

но когато времето минава, а 

това не се случва през главата 

ти започват да минават хиляди 

въпроси, тревоги и възможности. 

 В такива моменти е 

изключително важно да намериш 

точния терапевт или екип, 

който да застане до вас и да 

бъде подкрепата, от която се 

нуждаеш. Често това е свързано 

не само със знанията и уменията 

на специалиста, а и с това да 

усетиш, че човекът срещу теб 

те разбира, не те съди и вижда в 

детето ти не само диагнозата, 

а и потенциала за развитие. 

Моето семейство намери тази 

подкрепа в лицето на екипа от 

център за детско развитие 

„Малки чудеса“. Те ни подадоха 

ръка не само чрез работата 

на специалистите си, а и чрез 

включването ни в социална им 

програма. 

Благодарение на социалната 

програма, семейството ни може 

да си позволи продължителната 

терапия, от която детето ни се 

нуждае. 

 Те   ни   подадоха   ръка   

в   един   изключително   труен   

момент   и продължиха да ни 

подкрепят през целия път. 

Терапията е дълъг, сложен процес, 

изпълнен с възходи и падения. 

Преди да се стигне до говор трябва 

да се мине през много други етапи. 

Терапевтите помагат на детето 

да подобри своето разбиране,фина 

моторика, координация, сензорика 

и какво ли още не. Понякога се 

отчайваш и се чудиш дали има 

смисъл да продължиш, но когато 

чуеш първата дума, знаеш, че 

всичко си е струвало.

43 42

Годишен доклад 2021



Фондация 
"Нашите 
недоносени 
деца" подкрепя 
родителите 
на недоносени 
бебета и деца, 
осигурявайки 
им безплатна 
психологическа подкрепа в групови занимания, които се водят 
от Ния Коновска - фамилен терапевт. 

Групите дават възможност да се включат родители на бебета, 
които все още са в неонатологичното  отделение или такива, 
които вече са изписани. И тази година продължихме да сме до 
семействата, за да им помогнем да преминат по-лесно през тази 
изключително стресовата ситуация.  

За 2021 г. 60 семейства са се включили в услугата.

Групи за подкрепа

През 2021 г. фондацията "Нашите недоносени деца" в рамките 
на проект, подкрепен от Световната здравна организация, 
успяхме да подкрепим още 10 семейства, предоставяйки им 
психологическа подкрепа в групови срещи. 

Като част от проекта семействата получиха и възможност за 
индивидуални консултации със специалист по ранно детско 
развитие. 

“Групата ми помогна с това, че можех да 
споделям и да се чувствам полезна и за 

другите майки. Когато човек споделя, част от 
болката поне временно намалява. Също така 

човек може да си свери часовника, да чуе други 
майки, минали преди тях през премеждията. 

Историите на другите майки силно ме 
докоснаха и всичко преживяно в групата ми 

хареса много.”

60
подкрепени
семейства
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Групови занимания за деца

Група за социална адаптация

Групата за социална адаптация, насочена към деца, на които 
предстои постъпване в ясла или детска градина, отвори 
пространство, в което децата постепенно свикват да се 
отделят от семейството и близките за тях хора, както и 
да започнат да откриват своя смисъл в социалния живот и 
взаимодействията с хора извън семейния кръг. 

Програма "Уча се да бъда самостоятелен"

Стартирахме Програмата “Уча се да бъда самостоятелен”, 
предназначена за деца на възраст от 2 до 3 години, които вече 
правят първите си стъпки в социалните взаимоотношения. 
Дейностите подпомогнаха децата в изграждане на умения за 
създаване на приятелства, контрол на емоциите, разбиране на 
другите и самообслужване.

“Много Ви благодаря за всичко! Дъщеря 
ми и в яслата вече се справя по-добре, 

а при вас ѝ харесва много и съжалявам, 
че не започнахме по-рано! Пожелавам 

Ви да сте все така добри в това, което 
правите! Поздрави и от нас!”
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Благотворителни
артикули

И тази година за 
всеки, който искаше да 
подкрепи дейността на 
Фондацията, създадохме 
традиционния ни 
благотворителен 
календар.

Благотворителен 
календар 2021

Създаването на 
благотворителния онлайн 
магазин store.premature-bg.
com. дългоочаквана сбъдната 
мечта на екипа ни. В него са 
всички наши благотворителни 
артикули в подкрепа на 
дейността и кауза ни.

Онлайн магазин 
"Подарък с кауза"

Създадохме вдъхновяващи 
тетрадки и учебни пособия, 
с които подготовката за 
учебната година да бъде по-
усмихната и да подкрепи 
дейността на Фондацията.

Тетрадки и учебни пособия с 
благотворителна кауза
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Финансиране
Реализирането на всички описани по-горе дейности и инициативи, бе 

възможно благодарение на подкрепата на всички наши партньори, 

частни и корпоративни дарители, както и тези от вас, които решиха да 

подкрепят дейността ни чрез благотворителния ни магазин "Подарък 

с кауза". Признателни сме за подкрепата и доверието, които правят 

работата ни възможна през всички тези години.  

През 2021 година общата сума на получените приходи е 287 хил. лв. 

Основните източници на финансиране на фондация "Нашите недоносени 

деца" се базират на 5 финансови стълба: дарения от юридически 

лица (37.7%); дарения от физически лица (28.3%); материални дарения/

дарени стоки (7%); проектна дейност 2.2% и стопанска дейност (24.7%). 

Разходваните средства от 268 хил. лв. са в съотношение 23.9%, свързани 

със стопанска дейност и 76.1%, свързани с нестопанска дейност.  

През 2021 година отново с внимание и отговорност разпределихме 

средствата в различните направления, върху, които активно работим: 

инвестиции в подобряване на болничната среда (медицинска апаратура и 

изграждане на семейни стаи и кътове за кенгуру грижи), както и направени 

дарения към семействата на недоносени деца (29.5%); инвестиции в 

осигуряване на безплатни терапевтични услуги в Център за детско 

развитие "Малки чудеса" (11.6%); развитие на терапевтични услуги, 

както и повишаване на експертизата на екипа (24.2%); повишаване на 

информираността на семействата на недоносени деца и деца със специални 

потребности по всички важни теми, свързани с детското развитие  и 

застъпничество (25.3%); обезпечаване и надграждане на материалната 

база на терапевтичното ни пространство (9.4%). 

Благодарение на успешното ни партньорство с корпоративни дарители 

и граждани, заедно успяваме да предоставим навременна и експертна 

подкрепа на недоносените деца, децата със специални потребности и 

семействата, които имат нужда от терапевтична подкрепа. 

Инвестиционни направления през 2021 г. 

Приходи по източници на финансиране през 2021 г.

Разходи (стопанска и нестопанска дейност) през 2021 г.
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Благодарим от сърце 
на нашите щедри  

дарители

Благодарим  
и на нашите отзивчиви 
партньори и приятели

Екипът на Фондация “Нашите недоносени деца” благодари на 
своите щедри корпоративни и частни дарители, без които нищо 

от това нямаше да бъде възможно! Благодарим за доверието 
и вярата в малките чудеса, които ни вдъхновяват всеки ден! 

Заедно създаваме по-добри условия за грижа за малките бойци и 
едно по-добро и солидарно общество като цяло. 

Екипът на Фондация “Нашите недоносени деца” благодари 
на своите отзивчиви партньори и приятели - организации, 

компании, общини, медии, лечебни заведения! Благодарим ви, че 
сте до нас и ни подкрепяте в усилията ни за по-добри грижи за 

недоносените бебета и техните семейства!

ROBERT BOSCH EOOD
CALLPOINT NEW EUROPE EAD ТЕЛЪС
ФОНДАЦИЯ БИТХОУП
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS
БОРИКА АД
PROCTER AND GAMBLE BULGARIA
КИЕЗИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
INGRAM MICRO GBS EOOD
МАКАВЕ ЕООД
МЕЛЪН АД
МФГ ФОНДАЦИЯ
ХАОС СОФТУЕР ООД
БЕНАТОВ БРОС ООД
СКЕЙЛ ФОКУС АД
COINCRYPTOBG
СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД
ABBVIE EOOD
ПИЕС ИНТЕРАКТИВ ООД
FANTASTIC SERVICES EOOD
КЛАУД ДИ ЕН ЕС ООД
СКРИН БГ ООД
АИ ОВК ДИЗАЙН ООД
НЮ ИВЕНТ ЕООД
USIT COLOURS BULGARIA OOD

ЕВРОПЕЙСКАТА ФОНДАЦИЯ ЗА ГРИЖА ЗА 
НОВОРОДЕНИТЕ EFCNI
GLOBAL ALLIANCE FOR NEWBORN CARE - 
GLANCE 
БЪЛГАРСКИ ДАРИТЕЛСКИ ФОРУМ
НАЦИОНАЛНАТА МРЕЖА ЗА ДЕЦАТА
БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО 
ПРАВО
БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНСКИ КОМИТЕТ 
КУПАТА НА ГЕРОИТЕ
TIMEHEROES
БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО 
НЕОНАТОЛОГИЯ
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МАЙЧИНО-

ФЕТАЛНА МЕДИЦИНА

ВТОРА САГБАЛ „ШЕЙНОВО” ЕАД
ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ - 
ПЛЕВЕН
ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА 
ДЕЦА - ВАРНА

КИДС КОРНЕР ЕООД
С ПЛЮС С - С. ТИМЕВА ЕООД
СИЛВЪРКОМ
ЧЕСМИР
MILLIART GLASS МИЛИЦА ДИМИТРОВА

WORLD HEALTH ORGANIZATION-WHO
VISA PAYMENTS LIMITED AD УНИЦЕФ  

BCAUSE: В ПОМОЩ НА 
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА
ПЛАТФОРМАТА
ДАРИТЕЛИТЕ НА DMS 
1 % ПРОМЯНА 
 
СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ДОРМАКАБА 
СЛУЖИТЕЛИТЕ НА A1 
СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ПИ ПИ ДИ
СЛУЖИТЕЛИТЕ НА HP
СЛУЖИТЕЛИТЕ НА CIENA
СЛУЖИТЕЛИТЕ НА SPRINKLR
СЛУЖИТЕЛИТЕ НА GODADDY FOR GOOD
СЛУЖИТЕЛИТЕ НА EXPERIAN EMEA

ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ 
ГРИЖИ ЗА ДЕЦА - СТАРА ЗАГОРА
МБАЛ – ДОБРИЧ АД
МБАЛ "Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ" АД
МБАЛ "Д-Р К. ПОПОВ" ЕООД
МБАЛ "Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ" АД
МБАЛ "Д-Р ТОТА ВЕНКОВА" АД
МБАЛ "НАДЕЖДА"
МБАЛ “Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ АД
МБАЛ ”Д-Д ИВАН СЕЛИМИНСКИ” АД
МБАЛ „БУРГАС” АД
МБАЛ „Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ” АД
МБАЛ „ПУЛС“ АД
МБАЛ „ТЪРГОВИЩЕ„ АД
МБАЛ „ХАСКОВО” АД
МБАЛ „ШУМЕН” АД
МБАЛ ПАЗАРДЖИК АД
МБАЛ СИЛИСТРА АД
МЕДИЦИНСКИ КОМПЛЕКС „Д-Р 
ЩЕРЕВ“
НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА 
БОЛНИЦА
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ПЪРВА САГБАЛ „СВ. СОФИЯ” ЕАД
СБАГАЛ „ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР 
СТАМАТОВ – ВАРНА" ЕООД
СБАЛ ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ „ПРОФ. 
ИВАН МИТЕВ” ЕАД
СБАЛАГ „СЕЛЕНА”
УМБАЛ "КАНЕВ" АД
УМБАЛ “ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ” АД
УМБАЛ „Д-Р Г. СТРАНСКИ” ЕАД
УМБАЛ СОФИЯМЕД
УНИВЕРСИТЕТСКА АКУШЕРО-

ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА “МАЙЧИН 
ДОМ”
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА 
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - 
ПЛОВДИВ АД

ДОБРОВОЛЧЕСКИ КЛУБ НА 18 СУ 
УИЛЯМ ГЛАДСТОН "АГЕНТИ НА 
ДОБРОТО"
ДГ "ЗОРА", ГР. РОМАН
НЧ СЪЗНАНИЕ
ПГМЕТ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", ГР. 
КНЕЖА
ПОЗИТИВ ТИНКИНГ КЪМПАНИ ЕООД
КОМПЛЕКС ЕЛИЗИУМ
СУ "ЕКЗАРХ АНТИМ I", ГР. КАЗАНЛЪК
ФОНДАЦИЯ СМОКИНЯ
ДГ СЛЪНЧО, ГР. ПАЗАРДЖИК
НУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", ГР. ПАЗАРДЖИК 
ОУ "СВ КНЯЗ БОРИС I", ГР. ВАРНА
СУ "СВ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", ГР. 
ЛОВЕЧ

КЛУБ ДОБРОТВОРЦИ
PTPI "ДЕЛФИНИТЕ", ВАРНА
КЛУБ "ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО" КЪМ ПЗГ 
"ДОБРУДЖА", ГР. СИЛИСТРА

ASTRAZENECA BULGARIA  
СПИДИ АД 
NIVEA
ЛАВЕНА АД 
DM БЪЛГАРИЯ
Л.К.Б. - БЪЛГАРИЯ ЕООД
 
СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН "НАДЕЖДА"
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 
БНТ
BGONAIR: BULGARIA ON AIR  
СПИСАНИЕ "9 МЕСЕЦА"
BABYSPACE.BG
УЧИЛИЩЕ БЕБЕ 

PLOVDIV PLAZA МОЛ 
HARMONICA ORGANIC FOODS  
KIKKI BIBS
DIVALI ART
МОДНО
DIMS 92
 
КОЗИРОГ ЕООД
ЛУКРАТ ООД
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Защото най-големите герои 
са най-малките!


