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До 

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА 

 

От Инициативна група „ДАРИТЕЛСТВО“ 

 

О Т В О Р Е Н О   П И С М О 

 

Уважаеми госпожи и господа, 

Във връзка със сложната епидемиологична обстановка в страната, 

породена от заразата с коронавирусната инфекция COVID-19, искаме да Ви 

уведомим, че инициирахме дарителска кампания, в която всеки един от Вас, 

който има желание и интерес, може да се включи. 

От наша страна се ангажираме да осигурим медицински консумативи, 

които ще предоставяме към всеки от Вас, който има желание да направи 

дарение към трети физически, юридически лица или лечебни заведения. 

Обръщаме Ви внимание, че всеки един артикул ще бъде предоставян на 

цената на своята себестойност, като в цената ще бъдат включени всички 

митнически такси и други разходи. Освен това имаме възможност и 

предлагаме да извършим самата доставка до всяко едно лечебно заведение 

или друго предприятие, на територията на Република България, 

бенефициент на Вашето реализирано дарение. Всички транспортни разходи 

и логистичната организация ще бъдат поети и осигурени от наши членове, с 

което допринасят за поетата дарителска инициатива. 

Целта на кампанията ни е да помогнем на уязвимите наши 

съграждани, които са на първа линия в борбата с вируса, на социалните 

институции, както и на бизнеса, полагащ усилия да функционира в 

условията на извънредно положение, като проявим гражданска солидарност 

и отговорност в безпрецедентните условия, в които се намира страната ни в 

момента. 

Предоставяме в приложение списък с медицинските консумативи, 

които имаме възможност да осигурим, и тяхната себестойност. Всички 

артикули от приложения списък са снабдени със сертификат за 

съответствие, гарантиращ тяхното качество. 
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Като изискване от наша страна с оглед прозрачността на 

провежданата кампания поставяме – дарението да бъде документирано със 

сертификат за дарителство от бенефициента. 

 Приложено Ви представяме и списък с лечебните заведения, които до 

този момент са станали бенефициенти на дарителската ни кампания, 

благодарение на общите ни усилия заедно с различни български дружества. 

 

 Приложения: 

1. Приложение № 1 – Неизчерпателен списък на бенефициентите; 

2. Приложение № 2 – Списък с медицински изделия. 

 

07.05.2020 г. 

Гр. София 
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Приложение № 1 

Неизчерпателен списък на бенефициентите 

 

Втора МБАЛ - София ЕАД - София 

Пета МБАЛ - София ЕАД - София 

УМБАЛСМ Н. И. Пирогов ЕАД - София 

УМБАЛ Софиямед ООД - София 

МБАЛ - Благоевград АД 

МБАЛ - Иван Скендеров ЕООД - Гоце Делчев 

МБАЛ Рокфелер ЕООД - Петрич 

МБАЛ „Югозападна болница“ ЕООД - Сандански 

МБАЛ - Д-р Христо Стамболски ЕООД - Казанлък 

УМБАЛ - Проф. Ст. Киркович АД - Стара Загора 

МБАЛ „Света Параскева“ ООД - Плевен 

МБАЛ Пазарджик АД - Пазарджик 

СБАЛПФЗ - Бургас ЕООД 

УМБАЛ Бургас АД 

МБАЛ - Царица Йоанна ЕООД - Сливен 

МБАЛ Д-р Иван Селимински - Сливен АД 

МБАЛ - Христо Ботев АД - Враца 

МБАЛ Вива Медика ООД - Враца 

МБАЛ Свети Иван Рилски - Козлодуй ЕООД 

МБАЛ - МК Св. Иван Рилски ЕООД - Пловдив 

МБАЛ Д-р Киро Попов ЕООД - Карлово 

МБАЛ Д-р Киро Попов ЕООД - Карлово 

МБАЛ Д-р Тота Венкова АД - Габрово 

СБАЛББ - Габрово ЕООД 


