
ФОНД НАБИРА СРЕДСТВА В ПОДКРЕПА НА ДЕЦА  

НА ПОЧИНАЛИ ОТ COVID-19 МЕДИЦИ И УЧИТЕЛИ 

 

Фонд набира средства в подкрепа на деца на починали от COVID-19 медици и 

учители. Организатори са инициаторите на платформата „За доброто“. Целта е да се 

съберат средства, с които да се дават ежемесечни стипендии на деца на починали в 

битката с болестта здравни работници и преподаватели. Фондът носи името „Деца на 

герои“, информира на 10.12.2020 г. Zdrave.net. 

 

Изискванията за подбор на децата са другият родител да не получава над средната за 

страната  работна заплата, както и детето да не взима друг вид стипендия от 

неправителствена организация, обясни пред Zdrave.net Свилена Георгиева от 

платформата. „Имаме информация за десет деца, като към момента сме в контакт със 

семействата на три“, обясни тя. 

 

Целта на фонда е децата да получават ежемесечно по 500 лв. до навършване на 

пълнолетие.  

 

„Една такава смърт преобръща семействата, преобръща живота на всичките им 

членове, но най-тежко се отразява на децата. Надяваме се хората да приемат нашата 

идея, че ние имаме отговорност към тези деца, защото техните родители нямаха 

избор, те не можеха да си останат у дома, изпълняваха своите професии, но за 

съжаление загубиха живота си“, коментира Георгиева. 

 

Тя разказа и за особено тежък случай на 16-годишно дете, което след загубата на 

майка си е останало пълен сирак. В друго семейство е починал медик на 35-години, 

оставяйки две малки деца. 

 

Георгиева посочи, че фондът цели да подпомогне деца не само на лекари, но и на 

починали медицински сестри и друг тип здравен персонал. Тя апелира всеки, който има 

информация за подобни тежки загуби, да се свърже с организаторите на инициативата. 

 

С цел отчетност на събраните средства, тяхното разпределение ще става от обществен 

съвет, в който влизат представители на инициативата, учителят Петър Велков, 

представители на големите фирми-дарители на ротационен принцип. Фондът ще се 

отчита всяка година и ще прехвърля средства за следващата година.  

 

Всеки, който иска да помогне за събирането на средства, може да го направи по 

три начина: 

С дарителски SMS с текст DMS GEROI на номер 17 777 

 

На дарителската платформа   

 

На банкова сметка с IBAN: BG54UNCR76301007110207 

BIC: UNCRBGSF 

Банка: УниКредит Булбанк 

Титуляр: Фондация Бикоуз 

Основание: Фонд за децата на герои 


