
                                                                                              

 

ДО  

Г-Н КИРИЛ ДОМУСЧИЕВ  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА   

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА 

РАБОТОДАТЕЛИТЕ И  

ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ                                                

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОМУСЧИЕВ, 

 

Пиша Ви във връзка с третото издание на Националната кампания „Великден за 

всеки“, която се организира под патронажа на омбудсмана на Република България.  

Инициативата традиционно е насочена към подпомагане на възрастните хора, 

нашите майки и бащи, които остават извън определения от правителството регламент за 

получаване на великденски надбавки.   

Обръщам се към Вас с молба да проявите щедрост и съпричастност като подкрепите 

тазгодишното издание на кампанията и поканите членовете на Конфедерация на 

работодателите и индустриалците в България да се присъединят към благородната кауза. 

Както и през 2017 г., ще набираме парични средства и хранителни продукти за 

пенсионерите, като събраните средства ще обърнем във ваучери за храна, всеки от който 

на стойност по 20 лева. С тях притежателите им ще могат да пазаруват в 5 000 магазина в 

цялата страна, включително и във веригите „BILLA“, „LIDL“, „КAUFLAND“. Пълният 

списък на търговските обекти ще бъде обявен на сайта на омбудсмана.  

           Ваучерите ще се раздават по предварително уточнени поименни списъци, 

предоставени ни от НОИ, които ще бъдат качени на сайта на омбудсмана, на БЧК и 

разлепени в централните пощенски клонове по места.  

           За целите на кампанията Ви моля, при възможност от Ваша страна, да подпомогнете 

с парични средства благородната кауза. Ако решите да дарите, при попълване на 



                                                                                              

 

платежното нареждане е важно да посочите за коя точно община искате да направите 

дарението, така набраните средства ще отидат при пенсионерите от населеното място, 

което Вие предпочитате.  

 Тази година кампанията „Великден за всеки – дари празник на баба и дядо“ 

набира средства по банкова сметка в УниКредит Булбанк, разкрита конкретно и 

единствено за целите на кампанията, като титуляр е Български Червен кръст (БЧК)  

IBAN: BG53UNCR70001522802795 

Банков код: UNCRBGSF 

Или със SMS 1255 -  на стойност 1 лев, освободен от ДДС  

Чрез on-line дарения от България и чужбина на сайта на БЧК –  

           www.redcross.bg 

Искрено вярвам, че заедно ще успеем да реализираме една успешна 

благотворителна кампания, с която ще зарадваме хиляди възрастни хора за големия 

християнски празник. 

 

С уважение,  

            

                                                       МАЯ МАНОЛОВА,  

ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
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