
ОТЧЕТ ЗА 
ДЕЙНОСТТА

2020



СЪДЪРЖАНИЕ

2020 ГОДИНА: ЕЖЕДНЕВНА РАБОТА И ПРИЛИВ НА ПОДКРЕПА                                       1

РАБОТАТА ПРОДЪЛЖАВА ВЪПРЕКИ COVID - 19                                                                   3

НАШАТА ГРИЖА КЪМ ХОРАТА В НУЖДА                                                                                5

COVID-19 И НАШЕТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНИЗАЦИИТЕ-ПАРТНЬОРИ                8

НАШАТА ГРИЖА ЗА ХРАНАТА                                                                                                 12

КАПАЦИТЕТ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ХРАНИ ДО ХОРА В НУЖДА                                         13

НАШЕТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ                                        15

ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 И НАШАТА РАБОТА                                                               16

ОБСЛУЖЕНАТА ДО ХОРА В НУЖДА ХРАНА                                                                          17

НАШИЯТ ПРИНОС КЪМ ОБЩЕСТВОТО                                                                               19

НАШИЯТ АНГАЖИМЕНТ КЪМ ДАРИТЕЛИТЕ НА СРЕДСТВА                                              20

КАК СЕ ФИНАНСИРА БЪЛГАРСКА ХРАНИТЕЛНА БАНКА                                                    21

ПРИЛОЖЕНИЕ: ДАРИТЕЛИ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА                                                  24



Посрещнахме 2020 година с готовност да изпълняваме своята
роля на надежден партньор на компаниите от хранителната
индустрия в усилията им за намаляване на разхищението на
храна. Знаейки, че ролята на хранителната банка е да осигурява
ефективното и безопасно превръщане на излишната и годна
храна в социални програми за хранително подпомагане на хора
в нужда, ни предстоеше още работа за интегриране на
хранителното банкиране в ежедневната работа на компаниите
като удобно и разумно за тях решение.

По-малко от три месеца след началото на годината
разпространението на COVID-19 достигна мащабите на пандемия
и като че ли за една нощ търсенето на храна и нуждата от
хранително подпомагане рязко нарастна. С потвърждаването на
първия случай на коронавирус в България на 8-ми март 2020

година и обявяването на извънредно положение само няколко
дни по-късно, достъпът до храна се оказа критичен както за
хората в неравностойно положение, така и за нови групи,

изправени пред неочаквани трудности, предизвикани от
пандемията – семейства с деца, хора загубили работата си,

самотноживеещи възрастни хора, изложени на повишен
здравословен риск и поставени в изолация. 

В условията на растяща несигурност, нестабилност в даряването
на храни, липсата на лични предпазни средства и доброволци и
нуждата от посрещането на неочаквани разходи, Българската
хранителна банка се адаптира бързо с въвеждането на още по-

строги мерки за хигиена и дезинфекция и продължи обичайната
си ежедневна работа да осигурява безопасно обслужване на
излишната храна и навременната и доставка до организации-

партньори, които носят грижа за хора в нужда.
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Станахме свидетели на затворени училища, трудно оцеляващи
бизнеси и претоварена здравна система, които поставиха много
хора в уязвимост. В услуга на хранителната индустрия и
обществото поставихме цялата си логистична инфраструктура и
капацитет за съхранение и транспортиране на дарени храни, за
да се гарантира, че хората в най-голяма нужда ще бъдат
достигнати както от структурите на общинските власти и служби
за социално подпомагане, така и от работещите
благотворителни организации. 

За посрещане на непосредствените нужди и в отговор на
кризата, Българската хранителна банка работи в непрекъсваем
режим, без възможността да ползва помощта на доброволци.

През 2020 година Българска хранителна банка обслужи 183 556

килограма питателна храна на стойност над 939 000 лева, която
ни довериха 66 компании от хранителната индустрия. В засилено
партньорство с органите на местната власт, службите за реакция
в кризисни ситуации и благотворителни организации-партньори,

храната бе доставена до над 17 800 хора в нужда и поставени в
изолация възрастни хора в риск. 

За ежедневната си работа за превръщане на излишната храна в
помощ за най-нуждаещите се, Българската хранителна банка
получи безвъзмездно финансиране както от стотици хиляди
индивидуални дарители, така и от редица компании и
организации. За изминалата година то възлиза на над 770 000

лева. 

Нарастващ обем средства бяха инвестирани за посрещане на
конкретни нужди: лични предпазни средства и консумативи за
регулярна дезинфекция за защита здравето на екипа и нашите
партньори; допълнителни разходи за обработка и
транспортиране на увеличени количества дарени храни; ново
превозно средство за осигуряване на доставката на храна до
растящия брой организации-партньори в различни точки на
страната; укрепване на информационната структура; увеличени
разходи за ежедневната работа на складовите съоръжения
(наем, комунални услуги и др.).
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Година след началото на пандемията си даваме сметка, че тя
разкри както силните, така и слабите страни на всички структури
в обществото, като подчерта значението на солидарността,

готовността за сътрудничество и засиленото взаимодействие
между публичните органи, организациите на гражданското
общество, отговорните бизнес компании и отделните хора в
подкрепа на най-уязвимите и за доброто на всички. 

Опитът ни през годината отново показа, че хранителното
банкиране осигурява възможност за адекватна реакция в помощ
на най-засегнатите в извънредни ситуации, но потенциалът му
за развитие е много по-голям. От гледна точка на сегашното
състояние, оползотворяването на излишната храна и
превръщането й в социални програми за хранително
подпомагане на хора в нужда като устойчиво решение изисква
по-голямо систематично усилие от страна на цялата хранителна
индустрия и повече подкрепа от публичните институции на
национално и общинско ниво. 

Въпреки влиянието на COVID-19, през 2020 година настъпиха
законодателни промени, които ясно детайлизираха
възможностите за осъществяване на хранително банкиране, а
правните възможности за дарителите на храни с къс срок на
годност при облекчен данъчен режим бяха подобрени. 

През юни 2020 година Парламентът прие нов Закон за храните.

В полза на хранителната индустрия от обхвата на Закона
отпадна разпоредбата за маркиране на дарените храни, което
през последните три години индустрията определяше като
бариера пред даряването на излишните и годни храни с къс
срок. 

РАБОТАТА  ПРОДЪЛЖАВА
ВЪПРЕКИ  COV ID - 1 9
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През месец октомври по инициатива на Министерството на
земеделието, храните и горите в Министерския съвет бе внесена
за обсъждане Наредба за специфичните изисквания за
извършване на хранително банкиране и контрола върху тази
дейност. Освен че определя задълженията и отговорностите на
бизнес операторите и операторите на хранителни банки във
взаимодействие за намаляване на разхищението на храни,

Наредбата установява условията и стандартите, които
гарантират, че до хората в нужда ще достига качествена и
безопасна храна. Наредбата за първи път създава и
допълнителна възможност за оползотворяване на храни с
изтекъл срок на минимална трайност и храни, иззети при
упражняване на контрол от органите на Българската агенция по
безопасност на храните при ясен режим на удостоверяване на
качество и безопасност. 

В този контекст работата за интегриране на хранителното
банкиране в екосистемата на хранителната индустрия у нас е в
синхрон и със стратегията на Европейския съюз „От фермата до
трапезата“ (Farm to Fork Strategy), която разглежда този процес
като полезна и ефективна част от веригата за доставка на храна
с реално въздействие върху благополучието на хората и успеха
на бизнеса. 

РАБОТАТА  ПРОДЪЛЖАВА
ВЪПРЕКИ  COV ID - 1 9
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В работата си сме водени от вярването, че хората в
неравностойно положение по социални, здравословни или
икономически причини, независимо от своите пол,
възраст, религия, произход и здравословно състояние
имат право на равен достъп до храна 365 дни в годината. 

За изпълнение на ангажимента да осигуряваме превръщането
на излишната и годна храна в социални програми за хранително
подпомагане и през 2020 година продължихме динамично да
развиваме мрежата от организации-партньори, полагащи
системна грижа за хора в нужда, чиято работа подкрепяме с
дарения на храни.

Текущо в мрежата за хранително подпомагане са включени 48

квалифицирани организации-партньори, които носят ежедневна
грижа за над 9 000 хора в нужда (деца, лишени от родителска
грижа, младежи, напускащи социални институции,

самотноживеещи възрастни хора с ниски доходи, хора с
увреждания, самотни родители, многодетни семейства с нисък
доход, хора без подслон, хора със зависимости и други). 

НАШАТА  Г РИЖА  КЪМ
ХОРАТА  В  НУЖДА
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През 2020 година броят на организациите, с които Българската
хранителна банка активно взаимодейства нарастна до 67

организации-партньори, работещи в 43 общини на територията
на 15 области в страната. 
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НАШАТА  Г РИЖА  КЪМ
ХОРАТА  В  НУЖДА

Независимо от работата във форсмажорни обстоятелства,

влизането в партньорство с нови организации и структури за
социално подпомагане на общинско ниво ставаше възможно
след бързо преминаване през оценка на капацитета за
гарантиране на безопасното транспортиране, съхранение и
раздаване на дарените храни до хора в нужда. Всички
новоприсъединени организации регистрираха данните за своя
капацитет, профил на нуждаещи се хора и програми в онлайн
платформата Виртуална хранителна банка. Също чрез нея те
ежемесечно изпълняваха ангажимента си за прозрачно отчитане
на получените храни и броя на подпомогнатите лица. 



Доверената ни от хранителната индустрия храна достигна до 

17 834 лица от цялата страна, 13 585 от които бяха обхванати в
ежедневни или седмични програми за хранително подпомагане,

а останалите получиха спешна помощ в периода на извънредно
положение в отговор на критична нужда от храна. 
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За текуща подкрепа на повече нуждаещи се хора в обхвата на
развиващите се операции за хранително банкиране във Варна и
Мездра, привлякохме нови организации-партньори, а други сами
потърсиха помощ в условията на пандемия за хранително
подпомагане на хората, за които носят грижа. 

В обхвата на операция Варна са подкрепени 7 организации-

партньори с програми за хранително подпомагане на над 2 900

социалнослаби и засегнати от пандемията лица. 

На територията на Северозападна България броят на текущо
подпомогнатите лица по програми на 8 организации-партньори
надхвърля 1 100 човека. 



В условията на извънредно положение, освен гарантиране на
медицински капацитет за оказване на животоспасяващи
интервенции, осигуряването на нужната за оцеляване храна за
хиляди засегнати хора стана приоритет, подчертавайки
важността на лесно достъпното, безопасно и питателно хранене
за всички. 

В критично положение се оказаха както обичайно невидимите
хора, живеещи в крайна нужда и невинаги обхванати в системни
програми за хранително подпомагане, така и деца, лишени от
достъп до възможностите на училищните програми за хранене,

възрастните хора и хронично болните, чиито животи бяха най-

сериозно застрашени от коронавируса и трябваше да бъдат
опазени в изолация. Не на последно място бързо нарастна и
броят на нуждаещите се от помощ хора в активна възраст,

загубили своята работа и доходи и оказали се в затруднение да
посрещнат базисните нужди на своите семейства.  

От началото на пандемията преминахме към работа в нов
режим, с промяна на обичайната практика и модел на
разпределяне и дистрибуция на дарените храни. 

Засегната беше ежедневната работа на повечето от
организациите-партньори в нашата мрежа, които затвориха
врати и ограничиха достъпа до техните потребители за опазване
на живота и здравето им. По време на ограниченията за
пътуване екипът на Българска хранителна банка извършваше
доставката на храна до организациите-партньори, така че
техните програми да не прекъсват. 

Остротата на кризата с растящ брой засегнати и необходимостта
от бързо разгръщане на капацитета на органите и структурите за
спешна реакция на всички нива засили взаимодействието ни с
общинските власти и организациите, работещи на първа линия. 

В изпълнение на социалните си ангажименти към обществото,

много общински власти отправиха апел за помощ с храни от
Българска хранителна банка – както голямата Столична община
и общини по райони, така и по-малки общини като Карнобат и
Айтос в област Бургас, община Ружинци и община Димово във
Видинска област, община Тополовград от област Хасково,

община Крушари в отдалечената Добричка област и други.

COV ID - 1 9  И  НАШЕТО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С

ОРГАНИЗАЦИИТЕ -ПАРТНЬОРИ
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Община Пловдив прояви интерес към проучване на
възможностите за прилагане на модела на хранително
банкиране в обща работа – интерес, който има потенциал да
постави началото на съвместна операция хранително банкиране. 

През 2020 г. партньорството със Столична община, в пряко
ежедневно взаимодействие с Дирекция Аварийна помощ и
превенция, бе разгърнато до нов мащаб. В тримесечния период
на извънредно положение екипите на аварийната служба
доставяха дарена храна до домовете на поставени в изолация
над 1 200 социалнослаби и възрастни хора, до живеещите в
общинските кризисни центрове за временно настаняване и за
бездомни лица, до домове за стари хора, както и за логистична
подкрепа на полицаи и доброволци на контролните
пропускателни пунктове. 

Ударът на пандемията се усети силно и в малките общини на
територията на области с дългосрочно влошена демографска и
социално-икономическа картина. 

Пример за добро взаимодействие между структури на бизнеса,

местната власт и Българска хранителна банка бе организираната
подкрепа на деца в училищна възраст от бедни семейства в
община Крушари. В периода на извънредно положение и в
условията на затворени училища деца от семейства, живеещи в
крайна нищета и разчитащи на програмите за училищно
хранене, бяха подкрепяни с пакети питателна храна за целите
семейства. Над 160 души бяха подпомогнати със седмични
хранителни пакети, за които Българската хранителна банка
доставяше храни с висока питателна стойност от централния си
склад в София. Допълнително храни бяха закупувани
благодарение на набрани средства от кампания по инициатива
на КРИБ-Добрич. 

В партньорство с фондация П.У.Л.С. бяха подпомагани с
хранителни пакети самотни родители и семейства с останали без
работа родители в следствие на COVID-19 на територията на
София и Перник. Това взаимодействие даде възможен отговор на
нуждата от храна на лица, необхванати в други форми на
социално подпомагане по време на пандемията. 
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COV ID - 1 9  И  НАШЕТО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С

ОРГАНИЗАЦИИТЕ -ПАРТНЬОРИ



Засилено бе взаимодействието с всички организации-партньори
на територията на община Мездра, където регулярна подкрепа
получаваха както възрастни хора, обхванати в услуги на
общински център за социално подпомагане, патронажна грижа,

комплекси за социални услуги за деца с увреждания и програми
на благотворителни организации за многодетни семейства и
социалнослаби лица. 

Община Карнобат бе изправена пред предизвикателството да
окаже спешна помощ с храна на удвоен за кратко време брой на
нуждаещи се хора и цели семейства, завърнали се от чужбина
след загубата на препитанието си там. Групата от над 900 души с
нужда от храна получи неколкократно подпомагане в обхвата на
операцията за хранително подпомагане във Варна. 

На територията на Северозападна България в мрежата за
хранително подпомагане се включиха община Димово с
подкрепа за над 100 възрастни хора над 65 години с услугите на
домашен социален патронаж, както и над 350 човека от
различни уязвими възрастови групи, определени от община
Ружинци. 

В условията на пандемия и възникналите нови групи за целево
хранително подпомагане, структурата на нуждаещите се се
промени. 

През 2020 г. броят на регулярно подпомаганите деца и младежи
до 18 години бе около 3 500 души. 

Над 4 100 възрастни хора над 65 години, с ниски доходи и
лишени от подкрепата на близки и роднини, обхванати в текущи
програми на организациите-партньори, получиха редовен
достъп до храна, която в условията на пандемия бе още 

по-важна за опазването на тяхното здраве. 

Най-голяма е групата на подкрепените хора в активна възраст,

които изпитаха сериозни затруднения да осигурят препитанието
на своите семейства поради липса на доходи или загубена
работа заради COVID-19. В тази група са обхванати и настанените
в кризисни центрове и центрове за бездомни, както и живеещите
на улицата. 

Българска хранителна банка
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COV ID - 1 9  И  НАШЕТО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С

ОРГАНИЗАЦИИТЕ -ПАРТНЬОРИ



Във взаимодействие с органите за спешна реакция при кризи и
структурите на общинска власт храна беше предоставена при
нужда и на допълнитена група от над 4 200 лица в пенсионна
възраст и хора със заболявания, поставени в изолация в
различни населени места на страната, които не можеха да си
позволят поръчка и доставка на храна до дома. 

Поставена в социален контекст, работата на Българска
хранителна банка допринася значима полза във
функционирането на организациите, носещи грижа за хора в
нужда. Храната, която те получават безвъзмездно спестява
значим финансов ресурс, който те могат да използват по разумен
начин за повече и по-добри услуги в подкрепа на уязвимите
хора.

Безспорно е, че хранителното банкиране като възможност за
системно и дългосрочно хранителното подпомагане е много
директен начин за подпомагане на хора в нужда, както и за
ефективното изпълнение на програми и услуги в тяхна подкрепа.

 

За 2020 година оценяваме социалния принос на дарената храна
от Българската хранителна банка и партньорите от хранителната
индустрия на над 1 220 000 лева, което ни отрежда място на
един от най-големите донори в социалния сектор. 

Високата ефективност и растящият социален принос на
хранителното банкиране дават основание да се търсят
възможности то да бъде признато сред водещите форми на
хранително подпомагане и важна част от политиките в
социалната сфера с осигурена финансова подкрепа. 
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COV ID - 1 9  И  НАШЕТО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С
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В работата си сме движени от убеждението, че храната,
предоставена безвъзмездно и с къс срок трябва да стига
до хората в нужда в същия вид, в който може да бъде
закупена от регалите на най-скъпите магазини.

НАШАТА  Г РИЖА  ЗА  ХРАНАТА

Българска хранителна банка
bgfoodbank.org
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За изпълнение на този ангажимент и през 2020 година
продължихме да развиваме капацитета на Българска хранителна
банка в направление Операции и развитие. За безопасното
транспортиране на храни от животински произход закупихме
нов лекотоварен автомобил Пежо Боксер, с обща маса 3500

килограма и товароносимост 1500 килограма. Този автомобил е
предназначен да замени лекотоварен автомобил Ситроен
Джъмпер, със сходни параметри, поради амортизация след
пробег от близо 335 000 километра.

Текущо централното складово съоръжение на Българска
хранителна банка поддържа капацитет да обслужва 4500

килограма храна дневно, като в тази локация поддържаме зони с
температурен режим 0 / + 6 градуса с 22 палетоместа, -18 / -16

градуса с 9 палетоместа,  стелажна система със 108 палетни
места, зона за прием на храни и пикинг зона с общо 50 палетни
места. Складовете на Българска хранителна банка във Варна и в
Мездра са с капацитет от 150 и 200 квадратни метра съответно
складови площи за сухо съхранение.

За осигуряване на работата ни във Варна сключихме договор за
съвместна операция хранително банкиране със Сдружение
"ЗДРАВЕ, КУЛТУРА, САМОЧУВСТВИЕ, ИНТЕГРИРАНО УСТОЙЧИВО
РАЗВИТИЕ".

Обслужената до хора в нужда храна в обхвата на локация Варна
за 2020 година е в размер на 141 545 лева.

Обслужената до хора в нужда храна в обхвата на локация Мездра
за 2020 година е в размер на 129 822 лева.

КАПАЦИТЕТ  ЗА  ОБСЛУЖВАНЕ
НА  ХРАНИ  ДО  ХОРА  В  НУЖДА

Българска хранителна банка
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През 2020 година продължихме развитието на платформата
Виртуална хранителна банка като основен инструмент за
координиране на усилията на всички участници в процеса на
предоставяне на храна с къс срок като дарение до хора в нужда.

Посредством платформата Виртуална хранителна банка сме
обработили дарена храна на стойност 540 000 лева, като по
наша оценка сме спестили средно по 90 минути от общото време
за обслужване на всяко дарение.

 

В края на годината потърсихме съдействие от Столична 

Община - Район Слатина за получаване на разрешение за
безвъзмездно ползване на терен, върху който планираме да
построим централното складово съоръжение и
административния офис на Българска хранителна банка. По
наша оценка строителството на това съоръжение ще бъде с цена
равна на разходите за около двугодишния наем, който текущо
заплащаме за сегашното централно складово съоръжение.

КАПАЦИТЕТ  ЗА  ОБСЛУЖВАНЕ
НА  ХРАНИ  ДО  ХОРА  В  НУЖДА

Българска хранителна банка
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През 2020 година продължихме работата с компаниите от
хранителната индустрия хранителното банкиране да се
интегрира в оперативните процеси на компаниите - дарители на
храна.

На събитието “Подай ръка на храната! Бизнесът среща
хранителното банкиране.” проведохме професионалната
дискусия за процесите и системите, с които хранителното
банкиране се интегрира в работата на хранителната индустрия.

Събитието бе съвместна инициатива на Българска хранителна
банка и Министъра на земеделието, храните и горите и на него
присъстваха над 60 компании от хранителната индустрия и
неправителствени организации с решаващ принос за развитието
на Българска хранителна банка, като The Global Foodbanking

Network, Фондация Америка за България и Фондация Комунитас.

През 2020 година храна на стойност 939 000 лева за обслужване
до хора в нужда ни довериха 66 компании, от които 18 компании
са нови дарители за Българска хранителна банка. 

ДАНОН СЕРДИКА АД продължиха да налагат хранителното
банкиране като ежедневна практика и към големия си принос и
богата практика на системно ежеседмично даряване на храна,

доставена до склада на БХБ и доброволен труд, добавиха и
парично дарение в размер на 30 000 лева.

Начало на подобно сътрудничество поставихме и с ЧИПИТА АД,

чиито дарения на значими количества прдукти облсужваме
всеки месец.

През тази година взаимодействието ни с КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ
ЕООД ЕНД КО КД се разви в пълнота, като търговската верига
освен финансиране на работата на БХБ осигури дарени храни за
хора в нужда и излъчи онлайн предизвикателство за набиране
на средства за работата ни сред клиентите си.

В края на годината обслужихме първо дарение от Трънчев ООД,

оператор на търговска верига Булмаг, който работи основно на
територията на Шумен и Варна.

НАШЕТО  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С
ХРАНИТЕЛНАТА  ИНДУСТРИЯ

Българска хранителна банка
bgfoodbank.org
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От началото на пандемията от Covid-19 преминахме към работа
при необходимата организация, за да изпълним и
допълнителните условия за опазване на здравето на всички
наши партньори и екипа на Българска хранителна банка.

В този режим и особено в по време на ограниченията за
пътуване, като една от малкото организации без ограничения в
движението, подкрепяхме с доставка на храна организациите,

които носят грижа за хора в нужда. 

В това ни усилие бяхме подпомогнати двукратно то Глобалната
мрежа на хранителните банки (The Global Foodbanking Network)

с две дарения съответно на 15 000 щатски долара и 25 000

щатски долара суми, с които закупихме лекотоварен автомобил
Пежо Боксер и използвахме за покриване на увеличените
разходи за транспортиране на храна.

Пандемията от Covid-19 не ни позволи да реализираме
традиционните годишни кампании “Килограм доброта”. 

Кампаниите “Килограм доброта” осигуряват за работата ни в
полза на хора в нужда питателна пакетирана храна, която целево
събираме, а именно - ориз, боб, леща, макарони и олио.

Задълбоченото ни сътрудничество с HP INC компенсира в голяма
степен това ограничение на работата ни.

В допълнение на 10 000 щатски долара, които компанията дари
за работата ни, служителите на HP INC дариха за
оползотворяване ваучери за храна в размер на близо 17 000

лева.

С тези ваучери бяха закупени значими количества варива,

консервирани храни, картофи, лук и моркови за нуждите на
програмите за хранително подпомагане.

Ваучерите бяха оползотворени с помощта на КОМЕ ООД,

оператор на верига магазини CBA, които приеха плащане във
ваучери и доставиха храните до склада на БХБ със значима
отстъпка от цената на същите храни за продажба на дребно. 

ПАНДЕМИЯТА  ОТ  COV ID - 1 9  И
НАШАТА  РАБОТА

Българска хранителна банка
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През 2020 година промяната на практиките, системите и
процесите на хранително банкиране доведоха до резултат в
сумата на обслужената храна в размер на 939 000 лева при 

184 000 килограма.

С тази промяна целяхме да превърнем Българска хранителна
банка в надежден партньор на хранителнатата индустрия в
обслужването на дарена храна до хора в нужда и да доставим
различна питателна стойност до тези хора с помощта на
организациите - партньори на БХБ. 

ОБСЛУЖЕНАТА  ДО  ХОРА  В
НУЖДА  ХРАНА

Българска хранителна банка
bgfoodbank.org
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Това даде отражение в средната годишна стойност на 1 килограм
обслужена до хора в нужда храна, като тази стойност устойчиво
се покачва в петгодишен хоризонт от 1.88 лева през 2016 година
до 5.11 лева през 2020 година, като с обслужването до хора в
нужда на храна на стойност 939 000 лева Българска хранителна
банка се превърна в значим партньор на социалния сектор в
страната.

ОБСЛУЖЕНАТА  ДО  ХОРА  В
НУЖДА  ХРАНА

Българска хранителна банка
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Най-точно социалният принос на обслужената от нас до хора в
нужда храна може да се измери с релевантната покупна стойност
на същата храна по пазарни цени от гледна точка на
получаващите я организации - партньори.

За 2020 година оценяваме социалния принос на 
Българска хранителна банка на 1 222 050 лева в храни,
предоставени за различни програми за хранително
подпомагане.

Този принос ни дава основание да смятаме Българска
хранителна банка за един от водещите инвеститори в социалния
сектор в страната.

НАШИЯТ  ПРИНОС  КЪМ
ОБЩЕСТВОТО

Българска хранителна банка
bgfoodbank.org
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През 2020 година продължаваме да изпълняваме основния
си ангажимент към дарителите на средства да
превръщаме всеки 1 дарен лев в дарена храна на стойност
минимум 4 лева. 

НАШИЯТ  АНГАЖИМЕНТ  КЪМ
ДАРИТЕЛИТЕ  НА  СРЕДСТВА

Българска хранителна банка
bgfoodbank.org
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Българска хранителна банка е фондация в обществена полза и се
финансира изцяло и само благодарение на дарените в полза на
работата и средства от дарители.

И през 2020 година Българска хранителна банка не използва
средства от републиканския бюджет или от бюджета на
общините, в които работи.

Основен приоритет в работата ни и през 2020 година беше
намирането на механизъм за устойчиво финансиране на
дейността на Българска хранителна банка.

Условия и възможности за такова финансиране намираме в
регулярно продуктивно взаимодействие с производители на
храни, големите търговски вериги, банки и кампании за
широката публика за набиране на средства в полза на работата
на БХБ.

През 2020 година бяха привлечени 770 000 лева, които бяха
предоставени безвъзмездно за финансиране на работата ни от
дарителите посочени в графиката по-долу.

КАК  СЕ  ФИНАНСИРА
БЪЛГАРСКА  ХРАНИТЕЛНА

БАНКА

Българска хранителна банка
bgfoodbank.org
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*Платформа DMS и Платформа PayPal обслужват дарения
от частни лица и не са пряк дарител на БХБ



Най-голям принос във финансирането на работата ни имаше
концертът “Помогни от вкъщи” иницииран от Фондация Сингъл
степ с подкрепата на Фондация Америка за България и
реализиран от продуцентска къща Междинна станция и излъчен
на 8.04.2020 година от телевизия БТВ. 

Допълнителна подкрепа получихме с излъчването на видео
клипа на БХБ “Подай ръка на храната” във всички канали на БТВ
Медиа Груп в продължение на 1 месец.

Фондация Америка за България дари за финансиране на
работата на БХБ 100 000 лева ангажимент, анонсиран още с
обявяване на събитието.

Благодарим на всички, които работиха за излъчването на това
предаване и подкрепиха работата ни, споделяйки музиката и
таланта си в полза на работата на Българска хранителна банка:

Междинна станция, БТВ, БТВ Радио, Радио N-JOY, Joker Media

Rental, Шоуто на Николаос Цитиридис, платформата URBO,

Силвия Лулчева, Андрей Арнаудов, Иван Христов, Мария
Силвестър, Орлин Павлов, Мирослав Иванов, Прея, Мария
Илиева, Георги Янев, Васко Василев, Хосе Луиз, Виктор Вайехо,

Преслава, Любо Киров, Виктория Георгиева, Люси Дяковска, Иво
Аръков, Даниел Пеев, Веско Ешкенази, Адриана Николова -

Печенката, Дони, Михаела Филева, Владимир Ампов - Графа, НИЯ,

Явор Милчев, Веселин Маринов, Тони Димитрова, Криско и
актьорите на Театър Българска Армия. 

Сътрудничеството ни с БТВ Медиа груп продължи да се развива
през годината и Българска хранителна банка беше избрана да
получи подкрепата на Шоуто на Николаос Цитиридис, които бяха
доброволци в сортирането на дарена храна и това им посещение
беше излъчено в ефир.
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През 2020 година с дарения на средства финансираха работата
ни и лидерите в хранителната индустрия Данон (30 000 лева),

Кауфланд (10 000 лева) и Лидл (10 000 лева).

През годината задълбочихме сътрудничеството си с HP INC

BULGARIA, които финансираха работата ни с дарение на 10 000

щатски долара, а служителите на компанията представиха
ваучери за закупуване на трайни храни на стойност 17 000 лева.

Българска хранителна банка бе приета като валидирана
организация в международната онлайн платформа за набиране
на средства Your Cause.

Присъствието ни в тази платформа ни даде видимост към
компании с традиции в работата с неправителствения сектор и
като резултат от това бяхме посетени от изпълнителния
директор на Marval Software Антоан Янсен, които поеха
ангажимент да финансират работата ни с дарение на 20 000

щатски долара.

В края на годината Българска хранителна банка подаде проектно
предложение за финансиране на дейността си пред Фонд
Активни Граждани.

През годината продължавахме да получаваме подкрепата на
звездата на българския театър и кино Силвия Лулчева. 

С нейна подкрепа и по нейна покана работата на Българска
хранителна банка с доброволен труд подкрепиха и много други
актьори

КАК  СЕ  ФИНАНСИРА
БЪЛГАРСКА  ХРАНИТЕЛНА

БАНКА

Българска хранителна банка
bgfoodbank.org

contact@bgfoodbank.org                                                                

23



ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЛАТФОРМА DMS                                                               299 408.29

ФОНДАЦИЯ АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ                                                                    100 000.00

ФОНДАЦИЯ КОМУНИТАС                                                                                        100 000.00

THE GLOBAL FOODBANKING NETWORK                                                                  71 720.00

ДАНОН СЕРДИКА АД                                                                                                  30 000.00

 ЪРНСТ И ЯНГ ОДИТ ООД                                                                                          23 529.42

ЧАСТНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЛАТФОРМА PAY PAL                                                           21 631.28

HP INC BULGARIA                                                                                                        18 036.00

LIDL BULGARIA                                                                                                             11 689.84

KAUFLAND BULGARIA                                                                                                 10 000.00

ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ                                                                                        8 684.00

СЕГА БЛЕК СИЙ ЕООД                                                                                                  4 400.00

ДАРИТЕЛИ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

 БРАВО КОНСУЛТ ЕООД                                                                                                3 598.48

НЕТЕРА ЕООД                                                                                                                1 200.00

ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА                                                                                                    16 680.00

ДАРЕНИЯ ОТ ЧАСТНИ ЛИЦА                                                                                      49 333.72

*всички посочени суми са в български лева (BGN)
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