НАШИ БЛАГОДЕТЕЛИ, ДАРИТЕЛИ И ПРИЯТЕЛИ
Написано от Даниела Димитрова
Събота, 16 Юни 2018 00:00

Ние сме вече по-богати. Богати, защото имаме по-вече приятели. Искрено благодарим
на ВСИЧКИ, които направиха и празничните и делничните дни на децата в малката
къща вълшебни. Вие, не само, че подпомогнахте нашите усилия за да променим
ежедневието на децата, но и дарихте частица от вашите сърца.

БЛАГОДАРИМ ВИ:

2018г.

1. Общински съвет Главиница – 320,00лв.
2. Ридван Заид с. Дичево: хранителни продукти и 1500,00лв за летен лагер
3. ЕТ „Ели трейдинг“ с. Айдемир: хранителни продукти - лакомства
4. НЧ „Бачо Киро - 1943” с. Искра – хранителни продукти почерпка за децата, нови
дрехи и втора употреба, раници, тетрадки и учебни пособия за първия учебен ден
5. Хасан Сюлейман с. Богданци ОБЦ Евангелистка църква - хранителни продукти –
зърнена закуска
6. БЧК гр. Силистра – Хранителни продукти, дрехи
7. „Пътперфект“ ЕАД гр. Силистра – Дърва за огрев
8. Владимир Димитров гр. Дулово – Тенис маса
9. Група за патриотични песни – 2012г. гр. Дулово Почерпка за децата обувки, дрехи
втора употреба и индивидуални подаръци

10. Операция „Плюшено мече”гр. Силистра – индивидуални подаръци за децата,
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машинка за подстригване, зимни боти, спални комплекти, шампоани, душ гел и
дезодоранти

11. „Кооперация Дунав – 93” с. Малък Преславец – телевизор „Самсунг „и 100,00лв

12. Обединен Божия Църква- гр.Русе – 150,00лв

13. Протестантска църква с. Старо Село –кутии индивидуални Коледни подаръци за
децата

14. Женско дружество на ДПС гр. Дулово- почерпка

15. Моника от с. Окорш – нови консумативи и материали за училище

16. Международна Младежка Камара – България- Явор Янакиев- лаптоп втора
употреба

17. Мурад Молла гр. Тутракан – хранителни продукти

18. Ирена Русчева - зимни якета и хранителни продукти

19. Гюлюмсер Ангелова и Билхен Мехмед,гр. Дулово от Ак „Пласт“ ЕООД гр. Дулово –
козметика, лакомства

20. Група „Смехорани“ към ОЗД“Мир“гр.Дулово- почерпки и нови ботушки на всички
деца
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21. Бюлент Исмаил с. Суходол – почерпка за децата

22. Боян Томов с. Сокол – 100 лв.

23. Община Главиница – 100,00лв. Награда за Конкурс за мартеничка; 100 лв. за
Коледа

24. Петър Тонев- гр. Тутракан: хранителни продукти, шапки, топки, възглавници,
чорапи, вътрешни чехли, санитарни материали, козметика, прахосмукачка, учебни
пособия, канцеларски материали, боксова круша, ръкавици за крушата, бяла дъска за
писане

25. Семейство Халид от Лондон – играчки за децата - кукленски кът, пъзели, семейни
игри и лакомства

2017
1. Ердинч Абил с. Дичево – лакомства
2. Ридван Заид с. Дичево - лакомства
3. Зоя Коева гр. Силистра– хр.продукти
4. Емануел- с. Варненци – спортни екипи спортни обувки химикали книжки за
оцветяване , книги
5. Виктория Георгиева Димитрова гр. София – хр. Продукти
6. Семейство от Тутракан – хр. Продукти
7. Нено Христов гр. Силистра - мандарини банани портокали
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8. Юзлем Али Кабакова – дрехи втора употреба
9. Ели Трейдинг гр.Силистра – Лакомства и хр.продукти
10. Неше Нурсел Адил с. Черник – бельо, чорапи, платненки, дрехи и обувки втора
употреба
11. Пенка Михайлова гр. Силистра –нови пижами, бельо, чорапи, тоалетни
принадлежности и почерпка
12. Шабан Осман- подаръци на децата
13. Оугарленд с. Дичево – Лакомства
14. Кооперация Дунав – 93 с.Малък Преславец –обувки за всички деца
15. БЧК гр. Силистра – хр. Продукти на стойност 1371,24лв и 220лв.
16. Фондация „Надежда 2001 – 98 „ гр. София – Санитарни материали на стойност
200лв.
17. Фондация „Надежда 2001 – 98“ гр. София – Домашни обувки чехли на стойност
90лв.
18. Област Женско ДПС- нови маратонки
19. Физи Агротекс ЕООД с. Черник – цяло агне
20. НПО“ Операция плюшено мече“ – коледни подаръци за всяко дете и др.вещи за
общи нужди на децата
21. „Джили сой“ ЕТ гр. Дулово – Хранителни продукти на стойност 891,91
22. Красимир Стоянов Янев гр . Русе – 14 кутии подаръци за децата
23. Евангелска църква с. Старо село – коледни кутии
24. ЦАСД гр Тутракан – коледни кутии14бр
25. Ирена Симеонова Русчева- Антонова– коледни подъръци- екипи, бельо, тоалетни
принадлежности,
26. Дюрие Кязим – хранителни продукти
27. Група „Звездица“ – ДГ „Иглика“ – гр.Силистра- коледни подаръци на всяко дете ,
дрехи втора употреба
28. Клуб „Добротворец“ към Клуб на учителите пенсионери –„Иван Байчев“
гр.Силистра – дрехи втора употреба, тетрадки , коледна почерпка
29. Петинка Нейчева – коледна торта
30. Марин, Пламена Георгиева – 600лв. за джобни на летния лагер.
31. Фирма „Наслада“ – Силистра – отстъпка при закупуване на торти за всеки ЧРД
на децата.
32. Група майки от Дулово-нови протектори и коледни подаръци и почерпка

2016г.

1. Мартин Рашков - гр. София ; Фритюрник
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2. Добринка Енева –гр. Силистра - Спално бельо -втора употреба

3. Севинч Ахмед – гр. Тутракан – Дрехи, хранителни продукти, велосипед – втора
употреба

4. Област Женско ДПС –– 220 ЛВ

5. Красмира Великова Атабинер с.Черногор Хранителни продукт и

6. Ашкън Ружди Салим - Дрехи за юноши-Главиница

7. Шивашка фирма „Данини“ гр. Русе – Хранителни продукти

8. Шабан Вели Осман –с.Вълкан – Хранителни продукти и Коледни подаръци – на всяко
дете

9. Джожкун Дамянов Минчев – с.Черногор –Хранителни продукти

10. Александър Димитров – Благотворителна Акция Православна църква – гр.Тутракан
–Хранителни продукти, дрехи нови и втора употреба, 30 лв.

11. Васил Симеонов Куцаров -гр.Тутракан – Перилни препарати – ученически
материали
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12. Наргиз Галибова – гр.Силистра –Съдомиялна машина

13. Бенай Сабри Мехмед –с.Черногор – агнешко месо

14. Бернадет Легет , Джул и Стив- Великобритания – Пералня и други подаръци

15. Гюлсевин и Хюсеин Хамди – гр.Силистра – нови топки и чорапи, ученически
прнадлежности

16. Ердинч Абил - с. Дичево –лакомства

17. Ридван Заид с.Дичево – лакомства

18. Ридван Заид и Ердинч Неазид – с.Дичево – Хранително продукти, плодове,
лакомства, дрехи –нови и дрехи втора употреба

19. Христо Руменов Костов –гр.Дулово- хранителни продукт и , дрехи и обувки втора
употреба

20. Дюрие Кязим – с. Търновци –кухненски принадлежности

21. Красимир Кръстев – кайма и месо за готвене

22. Медведев –Силистра – Дърва за огрев
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23. ЗК Нива – 93 –с.Проф. Иширково – бял боб

24. Зоя Коева – хранителни продукти

25. Дениз Алиев - гр. Силистра – 500лв И 297лв – закупени хранителни продукти

26. Свидна и Павлин – 300.00 лв за нуждите на децата

27. Мария Луиза Либрати и Андрея Марчиляно -150 евро

28. Акция „Плюшено мече“ –лично избран подарък за всяко дете

29. Ирена Симеонова Русчева- Антонова-подарък на всяко дете-нови дрехи и пъзели и
почерпки

30. Асоциация „Сърце“- Италия – 500 евро

31.БЧК –пакети хранителни продукти

32. Евангелска църква -коледни кутии

33. Кооперация „Дунав-93“ -нова готварска печка

34. П.Нейчева – подаръци за децата , торти
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2015г.

- Кооперация „Дунав-93“ – дърва за огрев и нов телевизор LG
- Фонд Земеделие гр. София –дрехи, хранителни продукти, канцеларски
материали, санитарно-хигиенни материали и компютър втора употреба
- Ротари клуб младежи – гр. София и Ротари клуб младежи – гр.
Тутракан-включване в програма „Здрави и щастливи деца”- поставяне на нова дограма
на по-голяма част от сградата; еднодневна Екскурзия до Варна .
- Фондация "Надежда 2001 – 98 " гр. СОФИЯ – нови маратонки за всички деца,
акция „Левче за обувка“
- Сем. Бернадет и Дъглас Легет от Великобритания и приятели - спонсори за ново
обзавеждане – 6 двойни легла и 3 бр. гардероби,3 бр. етажерки по поръчка и чаршафи
и олекотени завивки
- Сем.Стив и Джул -100лв. –подарък – гост-илюзионист за отпразнуване на ЧРД на
едно дете.
- Валентин Тодоров– ветиринарен лекар – агнешко месо, бюро, килим, полилей,
компютър и дрехи втора употреба
- Йозджан и Гюлвер Ахмет – маратонки раници и пособия за първия учебен ден,
хранителни продукти
- Рекшен Мехмед- 200лв.(за нова прахосмукачка и средства за ЧРД)
- Младежи ДПС – хранителни продукти, вътрешни чехли, нови лаптопи -2 бр. и 150
лв. за нуждите на децата
- Диана Кръстева –нови чаршафи хранителни продукти
- Красимир Кръстев –положен труд , безвъзмездна помощ
- Йозджан - положен труд , безвъзмездна помощ
- Зоя Коева – хранителни продукти
- Сем. От Дичево –бонбони , пееща игра за двора
- Анонимни дарители- Джобни за лагера -100лв.
- Шабан- почерпки и сума за подаръци децата , за Коледа
- Евангелска църква от Старо село -коледни кутии и 150 лв . за нуждите на
децата(за ЧРД на всяко дете)
- Дивна и Павлин – 1000лв , от които закупихме сушилня, нови дрехи и ботушки на
нуждаещите се деца)
- Акция „Плюшено мече“ – подарък за Коледа, по желание на всяко дете
- Елена Славова - 500лв
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- Сдружение "Св.Климент Охридски " гр. Силистра- 100 лв

2014г.
- Гриша Пламенов Димитров- фирма „Дорс” гр. Русе – Лакомства за децата
- Български червен кръст – Хранителни продукти
- Фондация Надежда 2001 – 98 гр. София – консумативи -59,61лв
- Венета Калинова Василева – гр.Тутракан - дрехи втора употреба
- Жени Георгиева – грТутракан - дрехи, дрехи втора употреба
- сем. Бернадет и Дъглас Легет от Великобритания – чаши за мляко дрехи и играчки
втора употреба, нови хлавлиени кърпи за лице и хавлиени кърпи за ръце , коледни
ботушчета с играчки и подаръци за децата
- сем. Стив и Джил – Великобритания – нови екипи
- Евангелска църква от Старо село – Лакомства и почерпки за 01.06 за деня на
детето
- Приятели от Силвия и Юри от Варна и ОБЦ „Старо село - дрехи
- Лили Иванова от Елин Пелин-нови спортни дрехи и дрехи и др. втора употреба
- Дениз Алиев и ЕТ” Елдар „- Радко Раданов – гр Силистра (обзавеждане – 3 нови
легла детско -юношески)
- Дениз Алиев - нови маратонки и дрехи втора употреба
- сем.Фабио Ди Санте и Фабиола – Италия – 200 евро
- сем.Дженифър и Матю -нови ботуши за децата
- Красимир-хр. продукти безалкохолно и лакомства
- Ферджил Али - редовни почерпки с лакомства
- Приятел от Главиница(запазва анонтимност) - изпълни коледни желания за
подаръци на децата
- Застраховатлна агенция „Виктория” подразделение гр. Силистра – хранителни
продукти, консумативи и нови спортни дрехи за децата- на стойност 1 000лв.
- Мотоклуб гр. Тутракан – лакомства
- Младежко ДПС – Дулово – дрехи и лакомства за децата
- Евангелска църква с.Старо село – дрехи, кутии и лакомства
- Младежи ГЕРБ – жива елха украса за елхата и плодове и лакомства
- Диана Кръстева - хранителни продукти и лакомства
- Семейство с. Богданци – канцеларски пособия чорапи и лакомства
- Павлина Симеонова и колеги от мандра с. Белица – хранителни продукти
- Леля Любка с. Сребърна – хранителни продукти и лакомства
- Старчески дом гр. Тутракан- плетени шапки и шалчета
- Български пощи гр.- Сс канцеларски материали и лакомства
- Колет с лакомства Галина Тонева – гр. Тутракан
- Ученици от СОУ В. левски гр Главиница – лакомства и дрехи 2 употреба
- сем. Фабио Ди Санте и Фабиола Кесаручи – Италия – 500 евро
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2013г.

- СОУ „Васил Левски” гр. Главиница – 100лв.за нуждите на децата
- БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ(БЧК) – Хр. Продукти-684кг, на стойност-1 350лв.
- СЕМ.ЛЕГЕТ и приятели - Великобритания- 16бр. колелета, 2компютра, 2лаптопа,
кашони с дрехи и играчки- употребявани и втора употреба, коледни кутии.
http://w
ww.bulgariaorphanagesillistra.com/index.php
- ЗОЯ КОЕВА – Хранителни продукти -2 пъти в годината
- ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА от Старо село – Лакомства и почерпки - за деня на детето,
за Коледа , коледни кутии и 100лв. за нуждите на децата
- ТОДОР ТОДОРОВ - Хранителни продукти (макарони, спагети,кус кус, и сокове)
- КЕНАН МЕХМЕД - Хранителни продукти
- ГЮЛСЕВИН ХАМДИ - Хранителни продукти, дрехи и лакомства
- МЛАДЕЖИ ОТ гр.Тутракан - Хранителни продукти
- РИДВАН ЗАИД - Хранителни продукти
- МПП „ГЕРБ” – Закупени въглища за отопление през зимния период на стойност –
348.10лв., снимка и календари за всяко дете
- УЧЕНИЦИ ОТ ПМГ гр. Силистра – Благотворителна акция-книги, енциклопедии и
хр. продукти, лакомства, хр.продукти, дрехи, и
100лв. за нуждите на децата

- ФИРМА „ЕДРИНА” – Хранителни продукти
- Анонимен дарител от Главиница- изпълнени коледни писма на децата и
многократни почерпки
- ЗК „ДУНАВ – 93” – 100лв. за нуждите на децата
- ЕЛЕНА СЛАВОВА -300лв.за нуждите на децата
- ЯНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ -300лв. за нуждите на децата
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- ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА- Коледни подаръци -170лв.
- ЛОВДЖИЙСКА ДРУЖИНА с.М.Преславец- лакомства и почерпка на децата
- „ВЕСЕЛЯЦИТЕ” http://www.veseliacite.com/ - весело парти и почерпка

2012г.

- КИАРА И РИКАРДО от Италия, които организираха местната общественост и след
благотворителна акция на местна НПО направиха дарение - 880евро С тези средства
децата летуваха на Албена
- ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ гр.Силистра- 515 лв. (ЧРД на децата)
- ОБЩИНА ТУТРАКАН - зимни якета и ботушки на децата - 1000.00

- ЕЛЕНА СЛАВОВА – 1 000лв. (Прахосмукачка ширм и др. необходими неща за
Коледната и Новогодишна вечер, празничен уют , почерпка Торта Неделя )
- НАП - тенджера , пасатор и др. 300.00

Евангелистка църква от СТАРО СЕЛО (тенджера, кухненски посуда , постелки за баня,
кутии с играчки, домашни чехл и др. 300.00.
- ФИРМА "ЕДРИНА" (месни продукти) 280.00лв
- ЗК „ДУНАВ – 93”

ПЕРАЛНЯ 493.00лв

- ГЕОРГИ ЕНЕВ - ДРЕХИ- 300.00лв

11 / 15

НАШИ БЛАГОДЕТЕЛИ, ДАРИТЕЛИ И ПРИЯТЕЛИ
Написано от Даниела Димитрова
Събота, 16 Юни 2018 00:00

- Приятел от Главиниц(желае анонимност) - изпълни желанията за подаръци от
коледните писмата на децата - 200лв., както и многократни почерпки
- ЕЛЕНА СЛАВОВА-500 лв. ( ФОТОАПАРАТ , килими, поставка за ТВ, новогодишна
украса , покривки , чехлички и др.) - 500.00
- ГЮЛЕТЕН АЛИ от Главиница – 160лв.(купихме МР 3 )

сем .ПЕТРОВИ от Главиница - 389.00(бойлер ) , играчки за Коледа"
- ЦАНКА АТАНАСОВА – за предоставения транспорт до Сс и обратно за Цирка
- БЕРНАДЕТ ЛЕГЕТ (Bernadette Leggett) и нейни приятели
https://www.facebook.com/groups/friendsoforphans/
- дрехи, хавлии,играчки, игри за
двора( батут, колелета и др. полезни неща. на стойност над 1 000лв., КОЛЕДНИ КУТИИ
за всяко дете с много необходими принадлежности , играчки, дрешки .

- ДАРИНА БОНЕВА -колет с дрехи употреба и малки подаръчета лично направени
от децата й.

2011г.

-

СЕМ.ПЕТРОВИ от гр.Главиница, които подариха на момчетата
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колички, момичетата кукли Барби, и парични средства , които ще се
използват за инсталирането на така очакваното локално парно.
-

На тези които организираха КОЛЕДНОТО ПАРТИ в гр. Силистра

Камарата на строителите и г-жа Цанка Атанасова,- те подариха на всяко дете пижама,
чоропогащник и лакомства , както и предоставен транспорт за Коледното парти

Силно мотивираните и ентусиазирани ученици от Икономическа гимназия гр.

Силистра, учители, Нели Господинова- за осигурените подаръци по време на
Коледното парти, играчки на всяко дете , както и други играчки за обща игра, лакомства

Също толкова емоционално заредени ученици от Езикова гимназия гр.
Силистра, учители-Веселка Кръстева- с тяхна помощ на децата бяха закупени обувки,
Огромно благодаря за реализирания Коледен базар в ЕГ, от който паричните
средства от продажбата се дариха на децата, за да се организират и празнуват
личните празници на всяко дете.

Специални благодарности за ученичките Ива Стоянова и Вергиния Георгиева и
Николай Николов
които са двигателите на
инициативата.
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ПАРТИЯ ГЕРБ- Тутракан, които подариха на децата играчки- коли и кукли
ДАМИ от НАП Силистра – лакомства, плодове и шоколади
БЧК – играчки - подаръци
Наталия от Тутракан – дрехи втора употреба, лакомства
БЕРНАДЕТ ЛЕГЕТ(Bernadette Leggett) и нейни приятели-https:
//www.facebook.com/groups/friendsoforphans/
по време на нейното
гостуване през октомври, тя остави КОЛЕДНИ КУТИИ за всяко дете с много
необходими принадлежности , играчки, дрешки . На Коледа децата бяха изненадани
отново.
EЛЕНА СЛАВОВА гр. Силистра -дари средства, с които закупихме индивидуални
подаръци за всяко дете, дрехи, лакомства, плодове и една голяма торта "НЕДЕЛЯ" за
новогодишното меню
ЛЮБКА ВЕЛИКОВА с.Сребърна –тя и още две жени от селото изплетоха шалчета и
шапки на всяко дете, почерпки , плодове и шоколади
Приятел от гр. Главиница - той изпрати още една торта, с която почерпи едно дете на
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имения си ден.
ОБЩИНСКО ръководство - и граждани на община Главиница- децата поздравиха
всички присъстващи на общинска сесия и събраха парички, които ще послужат за
джобни пари на всяко дете
ИВЕЛИНА СТЕФАНОВА- която предостави свои ръчно направени произведения на
изкуството - бижута от своята колекция, за Благотворителната изложба базар
https://www.facebook.com/ivkakiss13?ref=hl
г-жа СТОЯНОВА , която заедно с децата направиха произведенията на изкуството, в
нашия център за Благотворителната КОЛЕДНА изложба- базар- със събраните
средства ще се закупят нови материали за работа
Киара и Рикардо от Италия, https://www.facebook.com/pages/ASSOCIAZIONE-I-BUTEI/1
82688308480124
които организират благотворителни
събития в полза на децата от нашия център.
Забележка: В ЦНСТ има и други дарители, най-вече на дрехи втора употреба, на
които не са връчвани свидетелства за дарение по тяхна воля. Дрехите втора
употреба се раздават на децата в момента и не се заприходяват, нито влизат в
склада.
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