
Сърцето на #за доброто са Кремена Кунева, Димитрина Филадова, Татяна Захариева, 
Поли Троянова, Веселина Йорданова, Йоана Кунева, Свилена Георгиева, Надежда 
Рангелова, Ива Захариева, Ваня Караджова, Фани Ангелова. 
 
Групата „кампания за доброто срещу ковид 19“ е създадена на 13 март, веднага след 
обявяването на извънредното положение.  
Членовете ѝ са близо 8100 и продължават да прииждат. 
 
Кампанията беше обявена така: 
 „…Ние от Проект #задоброто не можем да стоим и да чакаме. Тревожното очакване и 
безпомощността, паниката и неизвестността са толкова опасни, колкото и глобалната 
заплаха от вируса. Проект #задоброто, подкрепени от Фондация Бикоуз, стартираме 
кампания за справяне със спешни нужди при кризата COVID-19 в България. Кампанията е за 
набиране на средства и ще ги използва за:  

1. Покриване на спешни нужди на болниците в страната и София – за допълнителни 
медицински апарати/техника за обдишване, за всякаква друга апаратура, консумативи, 
включително за дообзавеждане и дообордуване на болнични помещения. Приоритет остават 
респираторите. Вече имаме и конкретни оферти, макар че набавянето на такива апарати в 
момента е изключително трудно. 

2. Изпълняване на други дейности, чрез които може да се ограничи разпространението на 
заразата. 

Ще работим в подкрепа на мерките, които държавата предприема, без да пречим, оспорваме 
или изземваме нейните функции. Ще бъдем готови да реагираме светкавично, според 
развитието на ситуацията и разпространението на болестта. Комитетът на кампанията 
включва представители на Инициативната група #задоброто и представител на Фондация 
Бикоуз. Заедно се справяхме в нечовешки кратки срокове с ремонти на отделения и болници, 
осигурявахме апаратура и обзавеждане, организирахме стотици доброволци в нашите 
кампании. Сега задачата ще е много по-трудна. Но и желанието да помогнем и енергията да 
го направим са още по-големи. Ще имаме нужда от всички ви! Вярваме, че доброто е енергия, 
която ни дава възможност да творим чудеса. За всички нас. Без паника. Рационално. Отново 
всички ние ЗАЕДНО ще се справим. Знаем, че можем, правили сме го, ще го направим и пак. 

 

По време на кампанията болниците търсеха помощ първо и май основно от кампанията 
на задоброто. 

Досега кампанията е помогнала на над 100 болници в цялата страна. 

1526 души и компании дариха 568 634 лв. – 332 356 лв. по основната сметка и 223 560 лв. 
от кампанията на V-Ray Chaos Group в подкрепа на #задоброто. Дарителската сметка беше 
затворена на 3 април.  

Завършваме първия етап от кампанията, в който всеки ден валяха заявки и молби за 
помощ, пристигаха дарения, търсехме, намирахме и поръчвахме предпазни средства, 
разпределяхме и изпращахме кашони с консумативи и оборудване. Хора и фирми доброволци 
свършиха гигантска работа и продължават да я вършат. Медици продължават да изпращат 
снимки с благодарност. 



Закупихме 10 респиратора и платихме ремонта на още 1 респиратор. Закупихме 5 
медицински монитора, 5 инфузионни помпи, 1 ЕКГ апарат. Всички апарати вече са при 
лекарите. 

Кампанията организира най-мащабното доброволческо производство на предпазни 
шлемове за медиците от първа линия. Общият брой на шлемовете достигна 13 200 броя и 
продължаваме. Това се случва благодарение на фирмите-дарители „Туплекс“, „Булгед“ и 
„ПроСайн.бг“, както и на доброволците от цялата страна, които създават шлемове с 3D 
принтери в сложна координация, организирана от Александър Колев, Златина Тодорова, 
Мариян Маринов. 

Изпратихме хиляди защитни облекла за многократна употреба, маски, ръкавици, 
дезинфектанти.  

Пълният отчет по бройки и болници е на този файл:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kiDsDnJJT_XK0Wwh_iN2Oycd7Fqyz6ZNlYBIkXIyokc/ed
it?fbclid=IwAR0b3nd0smSikgoSguS8fgym33V5FBqS86Wqd1aCPdTicrIlJoMId-BHh44#gid=0 

Кампанията беше първата, която се отзова на нуждите от предпазни средства в болниците. 
Особеното при нея е, че действаше с максимална бързина и особено в първите дни на най-
големите страхове това беше спасителен пояс за лекарите. И надежда. Втора особеност – 
публикуваше и изпращаше до медиите всеки ден подробни отчети за приходите и доставките. 

 От обръщението на Кремена, с което обяви край на първата фаза от кампанията - 
спешно осигуряване на защитните средства: 

…Това не е първата ни кампания, но със сигурност е първата, която ни погълна толкова мощно. Не 
спираме да мислим за медиците, но и да се питаме дадохме ли всичко, да си блъскаме главите в 
разнопосочната информация. Не сме спокойни, не сме удовлетворени, тревожим се за всички ни, 
защото всички зависим един от друг. Спряхме заявките в края на миналата седмица. Не ни беше 
лесно да вземем това решение. Основната причина е, че предпазните средства на пазара са почти 
изчерпани. Парите също намаляха. Появиха се още кампании, някои от тях с доста амбиции. Ние 
не събираме пари „за черни дни“ или „за всеки случай“. Ние събираме пари за СПЕШНИ нужди и 
затова преценихме, че е време да спрем с индивидуалните дарения и да приемаме само фирмени. 
Направихме всичко по силите си днес, сега, веднага. Оставим ли кампанията отворена, болниците 
никога няма да спрат да искат. А, от друга страна, държавата твърди, че всеки момент ще 
подсигури медиците. 

За три седмици групата от над 7400 души стана единен организъм. Той успя не само да събира 
средства и да помага, но и да заразява с доброто. Успяхме да съберем на едно място хората, които 
имат нужда от подкрепа, и хората, които имат сърце и желание да помагат. Това е истинският 
голям смисъл на работата ни. Забелязахте ли как от седмица тук се решават за минути куп 
локални проблеми? Съпричастността стана спойката на групата. Раждат се невероятни идеи. Хора 
от различни части на обществото са свързани от една цел: Да помогнат или да намерят помощ. 
Затова знаем, че приключването на този първи етап на кампанията не е край. Подкрепата в 
групата ще продължи. Това е важно, велико, безценно. Чудо е. То ще ни помогне да се справим по-
безболезнено и по-бързо с безпрецедентната ситуация. Заедно.  

В момента се опитваме да свържем лекари в риск със собственици на имоти, които могат да ги 
предоставят безвъзмездно – така медиците могат да предпазят семействата си от рисковете на 
вируса.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kiDsDnJJT_XK0Wwh_iN2Oycd7Fqyz6ZNlYBIkXIyokc/edit?fbclid=IwAR0b3nd0smSikgoSguS8fgym33V5FBqS86Wqd1aCPdTicrIlJoMId-BHh44#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kiDsDnJJT_XK0Wwh_iN2Oycd7Fqyz6ZNlYBIkXIyokc/edit?fbclid=IwAR0b3nd0smSikgoSguS8fgym33V5FBqS86Wqd1aCPdTicrIlJoMId-BHh44#gid=0


Благодарение на дарители подготвяме бизнес каталог на #задоброто, в който ще представим 
всички фирми дарители и доброволци, за да може и това добро да продължи. Ще продължим да 
приемаме фирмени дарения за осигуряване на спешна медицинска техника. С времето ще се 
появят и още задачи, сигурни сме. И ние няма да спрем. Първата, най-спешната я свършихме. 
Благодарение на вас!  

Коя е групата #задоброто 

Кремена и дъщеричката ѝ попадат миналата година в нефрологията на педиатрията. Креми 
не може да понесе мизерията. Ремонтът на отделението с доброволци и дарения започва от 
неин статус във фейсбук. В края на годината, когато интензивното отделение беше затворено 
заради напускането на медицинския екип, групата прави ремонт и на това отделение. За по-
малко от две седмици почти денонощна работа (снимките са оттам). Организира и ремонт на 
отделението за инфекциозни болести в Пловдив:  

https://www.svobodnaevropa.bg/a/30402268.html 

Междувременно групата участва и в гражданското движение срещу обществената поръчка 
за довършване на 40-годишния строеж и превръщането му в бъдещата детска болница – тя е 
заковава детското здравеопазване в епохата на съветската казармена медицина. Организира 
първата петиция срещу тази корупционната поръчка. Сега е част от Националната 
гражданска инициатива за отмяна на договора за строежа на болницата (95 млн. лв.). 

https://www.svobodnaevropa.bg/a/30402268.html

