
                                                        

  

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ 
СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ФОНД               

„ПРОФ.Д-Р. ЖЕЛЯЗКО ХРИСТОВ” 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ „НЕ СИ САМ“ 
 

 
  

Изминалата 2020 г. беше белязана от безпрецедентната пандемия 
COVID - 19, оставила траен отпечатък върху социалното и икономическо 

развитие на страната, върху начина на живот на гражданите. Стотици 
хиляди бяха засегнати пряко от заболяването, около 10 хил. души 

загубиха битката с вируса.  
Като най-голяма обществена организация, КНСБ не може да бъде 

безучастна към епидемична обстановка в страната и отражението на 
заразата върху съдбите на нейните членове и трудовите хора.  

На 1 май -Деня на труда и работническата солидарност КНСБ, 
нейните основни членове и Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко 

Христов” стартираха национална благотворителна кампания „НЕ СИ 

САМ” в подкрепа на синдикални членове, засегнати от вируса COVID-19.  
В рамките на Кампания „НЕ СИ САМ“, към 21 февруари 2021 г. 

общо от Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов“ и от 
основните членове на КНСБ (СБУ, ФСЗ, НСФЕБ, ФСОЛП, ФНСОГСДП, 

ФНСЗ), са подпомогнати 1570 синдикални членове. Общият ресурс 
финансови средства, изплатени на членовете на КНСБ е в размер на 242 

хил. лв.  
 

До момента Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов“ 
подпомогна 542 членове на КНСБ Към 21 февруари 2021 г. разходът на 

благотворителния фонд по Кампанията „НЕ СИ САМ“ е в размер на 
81880 лв. Общата сума на получените дарения за подпомагане на 

заболели синдикални членове от  COVID-19 са 54651 лв. Изплатени са 
помощи с 27229 лв. повече от събраните финансови средства, като са 

ползвани приходи за други дейности на фонда. 

Поради значително превишаване на целевия финансов ресурс, 
Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов“ е изправен пред 
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невъзможност да продължи да помага на граждани и членове, 

очакващи подкрепа.  
От 23 години КНСБ, заедно с БФ „Проф. д-р Желязко Христов“ 

изплаща стипендии на деца, които са загубили родителите си при 
трудова злополука. Децата получават по 50 лв. на месец до завършване 

на средното си образование. Към днешна дата стипендиантите на 

благотворителния фонд са 38. Общият месечен разход е 1900 лв. или 20 
хил. лв. на година. 

 
Искрената ни молбата е да подкрепите благородното ни дело с 

дарение, съобразно Вашите възможности, за да може да продължим да 
помагаме на изправени пред изпитания граждани и членове на КНСБ и 

да изпълняваме отговорностите си  към децата – стипендианти на БФ 
„Проф. д-р Желязко Христов“. 

 
Банкова сметка на Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко 

Христов“: 
IBAN: BG34UNCR76301010291100; BIC код UNCRBGSF; Уни Кредит 

Булбанк 
  Основание за превода: Кампания "Не си сам" 

 

Сърдечно Ви благодарим за съпричастността и доброто 
партньорство през годините! 

 
Вярваме, че заедно ще продължим да помагаме на нуждаещи се от 

помощ граждани! 
 

 
 Лице за контакт:  

Рени Джагалова, телефон: 02/4010423, GSM: 0884458554;  
имейл: rdzhagalova@citub.net ; rdzhagalova@abv.bg  
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