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                         ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 
                         УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ , 
 
Украинският национален център за хуманитарна помощ се обръща към Вас. 
Руско-украинската война продължава от 2014 г. 
Центърът за хуманитарна помощ е организация, която предоставя помощ на цивилното 

население изключително на териториите, където възникват хуманитарни бедствия. Центърът за 
хуманитарна помощ не си сътрудничи с военните чи паравоенните формирования. 
Можете да получите информация за Украинския национален център за хуманитарна помощ от 
Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и от 
Манифеста, които са добавени към това писмо (Приложение 2, Приложение 3). 

Украинският национален център за хуманитарна помощ призна територията на област  
Харков (Украйна) за зона на хуманитарна катастрофа, която е фронтова област, постоянно 
подложена на обстрел от руски войски. 

Областната администрация на Харков и Височански селки съвет на област Харков се 
обърнаха към нас с писма относно предоставянето на хуманитарна помощ за подготовка на деца 
за учебната 2022-2023 година и подготовка за есенно-зимния период. 

358 убити украински деца никога няма да отидат на училище, вратите на учебните заведения 
няма да се отворят за тях на 1 септември. Само в Харков и област Харков са разрушени или 
повредени 201 училища - децата няма къде да отидат да учат. Стрелбата излага децата на 
постоянна опасност, руснаците насочват бомбардировките си към детски градини и учебни 
заведения, затова беше взето решение децата да се обучават дистанционно в училищата. 

Много деца физически не разполагат с технически средства, които да учат дистанционно - 
това са лаптопи, таблети, смартфони, уеб камери, проектори, флипчарти, телевизионни панели, 
канцеларски материали. 

Ето защо ви молим да помогнете на украинските деца. 
На 1 септември именно благодарение на вас оцелелите деца ще могат да започнат обучението 

си в училището дистанционно. Молим ви да им помогнете. 
Центърът за хуманитарна помощ награждава всички участници в хуманитарната мисия с 

награди, а именно орден „Праведник на мира“, а имената на всички, които ще помогнат, ще 
бъдат вписани в Златната книга на спасителите на украинския народ, чието публикуване е 
насрочено през 2024 г. 

Центърът за хуманитарна помощ се отчита пред благодетелите за всички предадени 
благотворителни вноски и материални активи. 

Украинският национален център за хуманитарна помощ гарантира, че цялата хуманитарна 
помощ ще бъде предоставена на тези, които се нуждаят от нея. 

Ако не разполагате с необходимите материални ресурси, но искате да помогнете на 
украинците, които са в зона на хуманитарна катастрофа, имате възможност да изпратите всяка 
налична сума на следните данни: 

Фондация “Украински национален център за хуманитарна помощ” (Ukrainian National Center 
for Humanitarian Aid Foundation),  ЕИК 206964725, BIC (SWIFT) code UNCRBGSF, 

УниКредит Булбанк АД / UniCredit Bulbank (гр. София,  ул. Александър Стамболийски, 5) - 
BG20 UNCR 7000 1524 9770 62 (BGN), BG98 UNCR 7000 1524 9873 95 (EUR),  

BG06 UNCR 7000 9879 84 (USD) - цел на плащането: "Хуманитарна помощ" (Можете да 
изпращате средства за всяка дейност, посочена в Манифеста, като напишете нейния код). 

 
Допълнение: 
1. Списък на имуществото, чрез предаване на която можете да окажете помощ на украинците, 

които са в зона на хуманитарна катастрофа. 
2. Манифест на Украинския национален център за хуманитарна помощ. 
3. Извлечение от Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. 
 
Благодаря Ви за вниманието към това писмо, 
с уважение, председател на Управителния съвет                                              Сергей Веприцкий 

 



 
 

 

Списък на  имуществото,  
чрез предаване на която можете да окажете помощ на украинците,  

които са в зона на хуманитарна катастрофа 
 

Ако имате желание и възможност да предадете поне нещо от този списък на Украинския 
национален център за хуманитарна помощ, ние ще бъдем много благодарни и гражданите на 
Украйна ще помнят вашата благородна постъпка. 

Имуществото и материалите (във всякакви количества), необходими на украинците, които 
са в зоната на хуманитарна катастрофа, са изброени по-долу: 

1. Лаптопи. 
2. Таблети. 
3. Смартфони. 
4. Уеб камери. 
5. Проектори. 
6. Флипчарти. 
7. ТВ панели. 
8. Канцеларски материали (химикалки, моливи, линийки, маркери, тетрадки, албуми за 

рисуване, офис хартия и др.) 
9. Хранителни продукти, консервирани храни  (продължително съхранение). 
10. Автомобилен транспорт: микробуси, линейки, пожарни коли, автобуси, камиони, 

автомобили с четири колела. 
Ще бъдем благодарни за автомобили във всякакво ремонтируемо състояние. Центърът за 

хуманитарна помощ има възможност да извършва поддръжка и текущ ремонт на превозни 
средства с цел по-нататъшното им прехвърляне в зоната на хуманитарна катастрофа за 
изпълнение на мисията за спасяване на живота на хората. 

11. Дрехи и обувки (всички размери): чорапи, гащи, тениски, спортни екипи, есенни и 
зимни якета, панталони, всякакви топли дрехи, маратонки, зимни обувки. 

12. Хигиенни продукти. 
13. Медицинско оборудване (всякакво). 
14. Лекарства (всякакви). 
15. Строителни материали (всякакви). 
16. Електрически станции. 
17. Отоплители , климатици с функция за отопление на въздуха. 
18. Осветителна техника. 
19. Одеяла. 
20. Стоки за деца: бебешки храни, дрехи, обувки, колички, хигиенни продукти и др. 
Ако не разполагате с необходимите материални ресурси, но искате да помогнете на 

украинците, които са в зона на хуманитарна катастрофа, имате възможност да изпратите всяка 
налична сума на следните данни: 

Фондация “Украински национален център за хуманитарна помощ” (Ukrainian National Centr 
for Humanitarian Aid Foundation),  ЕИК 206964725, BIC (SWIFT) code UNCRBGSF, 

УниКредит Булбанк АД / UniCredit Bulbank (гр. София,  ул. Александър Стамболийски, 5) - 
BG20 UNCR 7000 1524 9770 62 (BGN), BG98 UNCR 7000 1524 9873 95 (EUR),  
BG06 UNCR 7000 9879 84 (USD) - цел на плащането: "Хуманитарна помощ" (Можете да 
изпращате средства за всяка дейност, посочена в Манифеста, като напишете нейния код). 

 
 
С уважение,  
Председател на Управителния съвет                                                Сергей Веприцкий 

 

 

 

 
 



 
 

  

ФОНДАЦИЯ 
УКРАИНСКИ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА 

ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ 
Република  България, Област Пазарджик, гр. Велинград, 

ул. Св. Кирил и Методий, 4 
email: ukrcenter.bg@gmail.com, сайт: humcenter.org 

+359 879 051 123,   +38 050 594 07 85 
 

МАНИФЕСТ 

на ФОНДАЦИЯТА 

"УКРАИНСКИ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ" 
 

В съвременната история на човечеството Украйна е една от малкото държави, които са 

преживели голям брой хуманитарни бедствия: Чернобилската катастрофа (1986 г.), разпадането 

на Съветския съюз (1991 г.), началото на руско-украинската война през 2014 г. и нейното 

продължение до днес (2022 г.), пандемията от коронавирусната инфекция COVID-19 до днес 

(2022 г.) - всичко това са хуманитарни катастрофи, в отстраняването и преодоляването на 

последствията от които Украйна има уникален опит, поради което ФОНДАЦИЯ „УКРАИНСКИ 

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ“ разработи методология, която 

позволява най-ефективното предоставяне на хуманитарна помощ. 
Основната цел на Фондацията е да предоставя конкретна материална помощ на граждани, 

изпаднали в затруднено положение в резултат на военни действия и хуманитарни бедствия. В 

същото време Фондацията счита за необходимо да обърне необходимото внимание на 

дейностите, свързани с формирането на хуманистични подходи към решаване на проблемите на 

взаимоотношенията между хората. 
Всички видове хуманитарна помощ, предоставяна от Фондацията, са под постоянен 

мониторинг и контрол на юридически и физически лица, които взаимодействат с Фондацията 

при предоставянето на помощта. 
Ценността на конкретния човешки живот, неговото запазване е основна цел на дейността  на 

Фондацията! 

Осигуряването на пълнотата и безопасността на живота на всички негови етапи трябва да се 

превърне в основен приоритет на обществото и всеки гражданин. От тази основна структура 

следват дейностите и задачите на Фондацията, с чието практическо изпълнение сме 

ангажирани. 
 

Материална и финансова помощ (1) 
Фондацията предоставя безвъзмездна помощ от два вида: спешна и патронажна, на лица, 

пострадали от военни действия, природни бедствия, хуманитарни и причинени от човека 

бедствия, лица, които са в затвора, медицински заведения, военнопленници и други категории 

хора в нужда на хуманитарна помощ. 
 

Съдействие за осигуряване на жилище (2) 
В сътрудничество с държавните органи, местните власти, благотворителните организации и 

физическите лица, Фондацията взема пряко участие в строителството и реконструкцията на 

жилища за лица, чиито домове са пострадали в резултат на хуманитарни бедствия, оказва 

консултантска помощ и организационна подкрепа на бежанци и пострадали от природни 

бедствия и причинени от човека бедствия при получаване на достъпни жилища или временно 

настаняване. 
 

Съдействие за осигуряване на необходимата социална подкрепа и медицинска               

промощ (3) 
Фондацията консултира за достъпно държавно социално подпомагане, както и оказване на 

неотложна медицинска помощ, организиране на психологическа подкрепа, на хора, които  са 

преживели насилие, загубили близки, изпаднали в тежки стресови ситуации. Фондацията 



 
 

взаимодейства с лечебни заведения и институции за оказване на помощ на лица, пострадали от 

хуманитарни бедствия.  
Уязвима част от населението по време на хуманитарна катастрофа са хората със специални 

нужди, затова Фондацията вижда необходимостта да ги подкрепи по специален начин. 
 

Съдействие за заетост (4) 
Изхождайки от необходимостта от възможно най-бърз преход на граждани, нуждаещи се от 

подкрепа, към вземане на независими решения относно по-нататъшната жизнена дейност, 

Фондацията информира за най-успешните, насърчавани и полезни видове дейности за тази 

социална система. 

Фондацията също участва в организацията на работни места и насърчава реалната заетост на 

гражданите, които са кандидатствали за помощ, и ги кани за участие в определени видове 

дейности. 
 

Правна подкрепа (5)  
Правната подкрепа, защитата на правата и интересите на гражданите изисква ежедневно 

внимание. За тази цел Фондацията осигурява необходимото взаимодействие със съответните 

адвокатски, обществени организации, държавни структури и органи на местното 

самоуправление. 
Предоставянето на безплатна правна помощ, проучването и анализирането на нарушенията 

на правата на човека, предоставянето на правна подкрепа при защитата на тези права и свободи в 

съответните органи и съдилища също са предмет на дейността на Фондацията. 
 

Дейности в областта на образованието и културата (6) 
За да предотврати развитието на кризисни ситуации в обществото, Фондацията участва в 

образователната работа чрез провеждане на кръгли маси, семинари, участие в конференции, а 

също така подготвя и публикува материали в научни списания и други медии. 
Различията в интересите и възгледите, които са естествени за хората, които в много случаи 

водят до конфликти, не трябва да генерира насилие срещу индивида в хуманното общество. 

Изход от подобни ситуации предлага конфликтологията - научна дисциплина, която изучава 

причините за социалните, психологическите и други конфликти и определя начините и методите 

за тяхното преодоляване. Една от основните си задачи Фондацията вижда в ориентацията на 

обществото за необходимостта от широко използване на тези подходи и младите хора за да 

овладеят подходящата професия. 

Хуманното общество е културно общество. Фондацията насочва дейността си в областта на 

културата, предимно върху възприемането на най -значимите житейски ценности и  насаждането 

на моралните норми на човешкото поведение в различни, включително конфликтни, ситуации. 

За тази цел Фондацията участва активно в провеждането на зрелищни, физкултурни, спортни 

събития, особено с участието на деца и млади хора. 
 

Информационна политика (7) 
Фондацията в своята дейност изхожда от факта, че информационното поле е полезно само 

когато е свободно от действия, насочени към ограничаване на правата и свободите на човека и 

общностите, към които принадлежи. Забранени са само действия, които призовават или 

оправдават насилие. Развитието и усъвършенстването на демокрацията е в основата на 

правилната информационна политика. 
 

Сигурност (8) 
Въз основа на приоритета на задачите за осигуряване на безопасността на живота на хората, 

Фондацията изследва причините за заплахите за него в различни сфери на човешката дейност, 

обръщайки специално внимание на ясното разпределение на правомощията на различните нива 

на управление, ролята на обществените организации и самите граждани при решаването на тези 

проблеми. 

Фондацията оказва съдействие при разработването на технологии и програми, както и 

внедряването на системи, които гарантират безопасността на гражданите и взема пряко участие в 

организирането на мерките за сигурност.  
 



 
 

Мониторинг на околната среда (9) 
Фондацията системно изследва причините и условията, които водят до кризисни ситуации в 

околната среда. Фондацията изпраща изследователски материали със свои предложения към 

държавни органи, международни правозащитни организации и други организации, а по 

отношение на политически проблеми от глобален характер - към ООН. 
 

Закрила на майчинството и детството (10) 
Говорейки за настоящето и бъдещето на обществото, което днес преживява толкова трудни 

изпитания, не може да се отминат проблемите на децата. Те от своя страна са тясно свързани със 

състоянието на семейството, неговата материална подкрепа, морален климат и наличието на 

благоприятна жизнена перспектива. В дейността си Фондацията ще обърне необходимото 

внимание на проблемите с организирането на здравословен начин на живот, както и 

механизмите за превенция на семейното насилие. 
Фондацията извършва консултантска дейност и предоставя правна подкрепа на семействата 

при решаване на социални въпроси, както и въпроси, свързани с приемането деца в детска 

градина, училище или курсове за професионално обучение. 
 

Опазване на околната среда (11) 
Фондацията предоставя консултации и участва в разработването и изпълнението на 

екологичните проекти за предотвратяване и отстраняване на последиците от природни и 

причинени от човека бедствия. 

Един от тези проекти може да бъде проектът „Чиста вода“, който осигурява систематично 

производство на естествена питейна вода, нейното разпространение сред потребителите и също 

така подкрепя разработването на нови начини за пречистване на водата. 
 

Защита на животните (12) 
В зоната на хуманитарната катастрофа животните, както домашните, така и дивите, са 

първите, които страдат. Те също се нуждаят от хуманно отношение и защита на живота си. 

Ето защо едно от направленията на дейността на Фондацията е организирането на 

ветеринарна помощ, осигуряването на храна, създаването на центрове за временно настаняване 

на животни. 
*** 

Горепосочените направления на дейността на Фондацията имат за цел да комбинират 

материалната помощ и моралната подкрепа за тези, които са били принудени от външни 

обстоятелства значително, а често и радикално, да променят живота си. Успехът в тази работа  

Фондацията ще счита не само за подобряване на тяхното положение, но и за повишаване на 

взаимното уважение на съгражданите.  

Работата на Фондацията се извършва в две посоки, а именно: 
- спешна хуманитарна помощ, която се предоставя директно в момент на кризисна 

ситуация; 

- патронажна хуманитарна помощ, когато Фондацията в рамките на определен период от 

време извършва за конкретно лице или семейство необходимия набор от мерки, насочени към 

нормализиране на жизнената ситуация. 
Фондацията осъществява своята дейност по хуманитарна помощ изключително чрез своите 

представителства, които се откриват на места, където жителите се нуждаят. В същото време, при 

решаването на горепосочените задачи, Фондацията е готова да взаимодейства с всички, които 

подкрепят хуманистичните подходи към формирането на обществения и държавния живот. 

Необходимостта от участието на всеки гражданин във формирането на хуманно общество 

предполага паритет на връзката им. Обществото трябва да цени индивида, а индивидът трябва да 

отговаря на същото общество. Днес независимостта на гражданите при формулирането и 

решаването на актуални социални проблеми е много ограничена. Съответните проблеми и 

начините за тяхното решаване също ще бъдат обект на вниманието на Фондацията. 
 

 Председател на Управителния съвет 

 Сергей Веприцкий 

 2 август 2022 г 


