
ДИМИТЪР БЕРБАТОВ БЕШЕ УДОСТОЕН С ГРАМОТА  

И НАЙ-ВИСОКОТО СЪСЛОВНО ОТЛИЧИЕ "ПОЧЕТЕН ЗНАК НА БЛС" 

 

Футболната звезда Димитър Бербатов беше удостоен с грамота и най-високото 

съсловно отличие "Почетен знак на БЛС". Той получи това признание за безрезервната 

подкрепа на Националната кампания на БЛС "За героите в бяло" с подкрепата на БАПЗГ. 

Близо два месеца след старта й събраните парични средства са в размер на над 249 хил. 

лв. или близо четвърт милион, информира на 21.05.2020 г. Clinica.bg. 
 

„Благодарение на неговата съпричастност инициативата доби огромна 

популярност сред широката общественост и така медиците не останаха сами в 

борбата с болестта, чувстваха се по-сигурни и защитени – фактори от огромно 

значение в условия на пандемична криза", казаха от БЛС. 
 

Със събраните близо четвърт милион са закупени: 35 300 маски, 1 300 гащеризона, 

200 високозащитни костюма, 60 чифта калцуни, 500 престилки, 9 200 манти (1200 от 

които стерилни), 3 042 предпазни очила, 108 100 ръкавици, 500 шлема, 2 тона 

дезинфектант. Редица компании и организации помогнаха и подкрепиха каузата на БЛС.  
 

„В централата на съсловната организация през цялото време пристигаха 

различни материални дарения за медиците у нас: 9 800 маски, 1 010 манти, 297 шлема 

от Фондация "Лукойл", 20 тона гориво под формата на карти от "Лукойл-България", 

60 л. дезинфектант, 10 устройства за дезинфекция с УВ лъчи, 500 PSR теста, 20 803 

бр. имуностимуланти, 3000 кг. хранителни продукти от първа необходимост от 

компания "Крина", 864 бр. Red Bull, 1 656 плодови напитки, 1 824 бутилки мин. вода, 3 

600 дъвки, 8 064 десерта „Баунти", 1132 брандирани сърца от слънчогледов тахан, 48 

кутии шок. Бонбони", отчетоха от БЛС. 

 

Нови дарения бяха получени в кампанията на БЛС „За героите в бяло“, съобщиха 

на 22-ри май от съсловната организация. Като част от глобалната стратегия на 

компанията за сътрудничество с лекари, парамедици и фармацевти в условията на 

COVID-19, US Pharmacia Bulgaria предостави 15 000 опаковки ПЕЛАВО Грипактив. 

Продуктовата линия с натурален състав ПЕЛАВО Грипактив способства за естественото 

подпомагане на функциите на дихателните пътища и имунната система и е подходяща за 

деца и възрастни, особено в периоди на засилена епидемиологична обстановка. 

 

Кампанията „ЗА ГЕРОИТЕ В БЯЛО“ е отворена за всеки, който би искал да 

помогне на българските лекари, сестри, санитари и целия медицински персонал. Дарение 

може да се направи на следната сметка: 

 

Титуляр: Български лекарски съюз 

Банка: Райфайзенбанк 

IВАN: BG02 RZBB 9155 1004 8098 44 BGN 

BIC: RZBBBGSF 

Основание: Дарение COVID-19 

 

Желаещите да дарят директно маски, предпазни облекла, дезинфектанти или 

медицински изделия трябва да се свържат с Български лекарски съюз на следния имейл: 

blsus@blsbg.com 

 

 


