
ПРОВЕДЕ СЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ТЪРГ В ПОМОЩ НА 

ИНИЦИАТИВАТА „ЗА ДЕЦАТА НА ГЕРОИТЕ В БЯЛО“ 

 

 
 

 

“Дарик благотворителен търг" се включи с 2 000 лева в инициативата “За децата 

на героите в бяло”, съобщиха от БЛС.  От началото на кампанията на Българския 

лекарски съюз, с подкрепата на Ники Кънчев, Българската асоциация на 

професионалистите по здравни грижи и доброволческите организации "Защото сме 

хора" и "Благодаря Ви, че Ви има” за финансово подпомагане на децата на починалите 

от COVID-19 медици, по дарителската сметка към 10 часа на 03.02.2021 г. са събрани 19 

606 лв. 

 

Последни засега към идеята са се присъединили приятели на Ники Кънчев от 

“Дарик радио”, където той води своето предаване всеки четвъртък следобед. От 10 

години Кънчев и колегите му от медията организират всеки декември голям 

благотворителен търг, в който събират дарения, вещи, ценни артикули, картини, 

различни предмети на известни личности или на дарителите и с тях организират 

благотворителна разпродажба. Последното издание на търга е през 2019 г., като до 

средата на миналата година все още са се събирали средства и сумата е достигнала до 50 

000 лева. 

 

До този момент в централата на БЛС е постъпила информация за 15 деца, на 

възраст между 5 и 17 години, на които COVID-19 отне родител - медик. Продължава 

събирането на данните от цялата страна за загубилите битката с коварната болест 

COVID-19 медици, които оставиха деца сираци. 

 

Инициативата „За децата на героите в бяло“ не може да върне най-ценното: 

бащата на децата, майката в семейството. Може обаче да даде път на доброто и 

човешкото във всеки от нас. 
 

В моменти като този по-важно от всякога е да останем заедно и да си помагаме! 

По-важно от всякога е да бъдем сплотени като общество и да не оставаме безучастни към 



болката на другите! По-важно от всякога е да покажем, че заедно можем да се справим и 

да помогнем! 
 

Ако искате и Вие да помогнете на семействата и близките на починалите от 

COVID-19 медици, може да го направите чрез дарение на следната дарителска сметка: 

 

Титуляр: Български лекарски съюз 

Банка: УниКредит Булбанк АД 

IВАN: BG55UNCR70001523991300 

BIC: UNCRBGSF 

Основание: МЕДИЦИ COVID-19 

 

Децата на Героите в бяло имат нужда от Вашата подкрепа! 

 

Само заедно можем да се справим! 

 
 

* С цел прозрачност, събраните средства от каузата ще бъдат насочени от 

Българския лекарски съюз и Ники Кънчев към децата на изгубилите битката 

с коварната болест български медици. Информацията за дарените средства и 

подпомогнатите семейства ще бъде публикувана на сайта на БЛС (blsbg.com), на 

Facebook и Instagram страниците на съсловната организация 

 

 

 


