
Организации, одобрени за финансиране от фонд „Обединени срещу COVID-19”  

във втори - финален кръг на кандидатстване 

5 май 2020 г. 

 

 

БОЛНИЦИ 

МБАЛ „Силистра“ АД, гр. Силистра - 10 000 лв.   

МБАЛ „Тутракан“ ЕООД, гр. Тутракан - 10 000 лв. 

Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р 

Димитър Граматиков“ , гр. Русе - 10 000 лв. 

МБАЛ „Св.Иван Рилски“ АД , гр. Разград - 9990 лв.  

„Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания“ 

ЕАД, гр. София - 10 000 лв.  

УМБАЛ „Бургас“ АД, гр. Бургас - 9996 лв.  

„Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Перник“ ЕООД, гр. 

Перник - 7888 лв. 

МБАЛ „Св. Иван Рилски“, гр. Горна Оряховица - 9708 лв.  

 

ДРУГИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ 

Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост, с. Три кладенци - 2000 лв.  

Амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ д-р Себахат Мехмед, с. 

Черноочене - 8000 лв. 

 

ОБЩИНИ 

Добрич - 10 000 лв.  

Айтос - 10 000 лв. 

Лом - 9940 лв. 

 

ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 

Сдружение с нестопанска цел „Асоциация за професионално обучение и ключови 

компетентности“, гр. Враца - 9400 лв.  

Сдружение „Елисей“, гр. Харманли - 10 000 лв.  

Българска национална гайдарска асоциация, гр. Смолян - 9950 лв.  

Фондация „Мисия Криле“, гр. Стара Загора - 10 000 лв.  

Сдружение „Съучастие“, гр. Варна - 9225 лв.  

Фондация „ПУЛС“, гр. София и гр. Перник - 9900 лв.  

Движение на българските майки, гр. София - 7000 лв.  

Сдружение „Доброта“, гр. Благоевград - 9300 лв.  

Сдружение с общественополезна дейност „Вазовци“, гр. Вършец - 8000 лв.  

Център за обществена подкрепа, с. Стамболово - 10 000 лв.  

Фондация „Здраве и социално развитие“, гр. София - 10 000 лв.  

Център за социална рехабилитация и интеграция и Дневен център за стари хора, гр. Димово и 

с. Арчар - 9200 лв.  

Фондация в общественополезна дейност „Докосни щастието“, с. Бутан, с. Гложене и с. 

Хърлец - 9860 лв.  



ЧИТАЛИЩА 

Народно читалище „Просвета-1925“, с. Лозен - 7077 лв.  

Народно читалище „Братство-1860“, гр. Смядово - 9975 лв.  

 

УЧИЛИЩА 

Професионална гимназия по ядрена енергетика „Мария Склодовска – Кюри“, гр. Белене - 10 

000 лв. 

 

МИКРО И МАЛКИ ФИРМИ  

Арт студио „Любов“ ЕООД, с. Слокощица - 10 000 лв.  

„Иконсулт БГ“, гр. Батак - 10 000 лв.  

„Диана и сие“ ООД, гр. Стара Загора - 1100 лв.  

  

  

 


