
Годишен доклад за дейността 
на

 Фондация “Гален Темелков” 

2021



Годишен доклад за дейността 
на Фондация “Гален Темелков“ за 2021 г.

Изготвен по реда на чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ

Основната мисия на Фондацията е да възроди идеалът за един по-справедлив, хуманен и 
благороден свят, като укрепва духа и здравето на младите хора. Като неправителствена, 
нерелигиозна, политически и финансово независима обществена организация, работеща в 
обществена полза, Фондация „Гален Темелков” подпомага и развива различни проекти свързани с 
разширяването на знанията и обучението на деца и младежи с различен социален статус, етнос 
и семейна среда и приобщаването им към ценностите на културата, науката и изкуството.
Младите хора не са просто бъдещето на една нация, те са възможността да създадем по-добър свят. Свят, 
в който не е водещ материалния и технологичен просперитет, а духовността, лоялността и вярата.
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I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Фондация “Гален Темелков“ е регистрирана в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенция 
по вписванията като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в 
обществена полза на 21.05.2020 год.. (вписване № 20200521155436, ЕИК 206102003). Седалището 
и адрес на управление на фондацията е гр. Плиска, ул. „Д-р Петър Берон“ № 2. Фондацията 
бе учредена с дарение от основателя на фондацията Марина Персенг.

Фондация “Гален Темелков” извършва следните дейности:

инициира, подкрепя и осъществява проекти в сферата на закрилата правата на детето;

организира кампании за подпомагане на деца и младежи, нуждаещи се от лечение и 
допълнителна медицинска грижа;

oрганизира набирането на средства и ги предоставя за проучвания, проекти и разработки, 
свързани с целите на Фондацията;

разработва, осъществява и подпомага обучителни и образователни програми за деца и 
младежи и за хора, работещи в сферата на детското благосъстояние;

организира и провежда конференции, семинари, обучения, проучвания, анализи, дискусии и други 
програми и форми на обучение свързани с целите на Фондацията;

осигурява стипендии и/или други форми на финансова подкрепа за талантливи деца и 
младежи, в сферата на изкуствата и науката;

разработва и участва в проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 
реализиране целите и дейностите на Фондацията от национални, европейски и международни 
програми;

публикува информационни материали за деца и младежи;
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разработва и издава информационни и рекламни материали за подпомагане, развиване и 
популяризиране на дейността на Фондацията;

други дейности, разрешени от закона, както и участие в други организации и дружества с 
цел постигане на целите на Фондацията.

поддържа активни контакти с организации в страната и чужбина с цел обмен на информация 
за добри практики в сферата на детското благосъстояние и взаимна подкрепа при участие в 
партньорски проекти;

Ние вярваме, че промяната 
започва отвътре-навън.

Ние вярваме, че света 
се променя от смелите, 

можещите и вярващите в доброто.

Ние вяваме, че можем 
да променим света.

Ние вярваме, че любовта е 
съзидателната сила на света.

Ние вярваме в приятелството
 и че заедно можем ПОВЕЧЕ.
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II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ И 
ИЗРАЗХОДВАНИТЕ ЗА ТЯХ СРЕДСТВА ПРЕЗ 2021 г.

Фондация „Гален Темелков” изпълни следните дейности и 
инициативи:

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ „ЕДНА ГОДИНА ПО-ВИСОКО”

Дата –  21.05.2021 г.

Място –  пред Паметника на Свободата в Шумен

Инициирахме  благотворителното събитие за да отбележим Годишнината от създаването на 
Фондацитя, която да послужи и за старт на новата кампания за събиране на средства към проекта  
„Пътят на Хипократ”. Концертът се проведе между 18.30 - 20.00 часа и в него взеха участие  
Христина Лечева, Славея Иванова, Габриела Живкова, Полина Младенова, Антоана Димитрова, 
Кристиана Атанасова, гайдарите - Галин и Мартин Ганчови, спортен клуб по киокушинкай “Ояма” и 
спортен клуб Реално Айкидо, със специалното участие на Ансамбъл “Шумен” с гл. худ. ръководител 
Катя Кайрякова и детски танцов ансамбъл “Веселяче” с ръководител хореограф Боряна Колева. 
Водещ на събитието беше популярният и обичан водещ Крикор Паносян. Събитието се реализира с 
подкрепата на Община Шумен.
За проекта бяха изразходвани средства на фондацията на стойност 459,39 лв.
Събраните средства от дарения бяха 731,75 лв.
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ПРОЕКТ „РАБОТИЛНИЦА ЗА ЛЕКАРИ”

Дата –  21.05.2021 г.

Място –  пред Паметника на Свободата в Шумен

В проекта участваха 38 доброволци – студенти от Медицински университет - Варна, филиала в 
Шумен и представители на БЧК - Шумен, които представиха различни дейности и манипулации, 
свързани с работата на медицинските лица. Това събитие бе ориентирано към малките деца до 12 
годишна възраст, които имаха възможност да участват във всички представени дейности. Всички 
малчугани се  включиха с ентусиазъм в представените дейности - поставяха инжекции, преглеждаха 
със стетоскоп, превързваха фрактури и се запознаха с още много други неща свързани с различните 
медицински професии. Интересът към инициативата беше голям, като участие взеха над 100 
човека. Поради този факт, този проект ще бъде продължен и през следващите години.
За проекта бяха изразходвани средства на фондацията на стойност 22,93 лв.
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ПРОЕКТ „ПЪТЯТ НА ХИПОКРАТ”

Дата – май-декември 2021 г.
Място –  гр. Шумен и гр. Варна

„Пътят на Хипократ” е проект, 
насочен към подкрепа и подпомагане 
на бъдещи лекари така, че те да 
бъдат мотивирани да останат 
и да практикуват в страната 
ни. През 2021 год. този проект 
беше съгласуван с МУ „Проф. Д-р 
Параскев Стоянов“ – гр. Варна и 
ППМГ „Нанчо Попович”– гр. Шумен. 
Предоставената Годишна награда 
от фондация „Гален Темелков” е 
за студенти от МУ – Варна и се 

използва за заплащане на студентската годишна такса за обучение за академичната 2021/2022 г.

Годишната награда бе връчена след подаване на документи по правила приети от фондацията, а 
одобреният кандидат бе избран от комисия в състав: Проф. д-р Йото Йотов, Веселина Добрева, Ива 
Рижова, Десислава Петрова, Екатерина Маджарова, Милен Чолаков и Ивайло Недялков.  Лауреат за 
наградата е Снежана Тодорова Стоянова – студентка II курс, специалност „Медицина” в МУ – Варна. 
Освен своята морална стойност, Наградата има и финансов еквивалент от 1000 лв.. Фондация 
„Гален Темелков” връчи и две Годишни награди за ученици от ХI и ХII клас за учебната 2020/2021 
год. в ППМГ „Нанчо Попович”. Те се използват за допълнително обучение, съответно по химия и 
биология, необходимо за подготовката на учениците за кандитатстване в специалностите в 
МУ-ти и колежи в страната. Комисия, включваща представители на ППМГ “Нанчо Попович” и на 
фондация „Гален Темелков”, в състав: Вилиола Любенова, Снежанка Христова, Антоанета Иванова, 
Десислава Петрова, Симона Александрова, Екатерина Маджарова и Дария Червенкова, избраха 
Годишна Награда за кандидат-студент  да получи: Татяна Вълчева – 11 клас, ППМГ,,Нанчо Попович”. 
Стипендията е в размер на 800 лв. и се използва за допълнително обучение по дисциплините 
биология и химия. Връчена бе и частична стипендия на Бурчин Бюрхан Кямил - 11 клас,  ППМГ,,Нанчо 
Попович”, за допълнително обучение по химия. Нейното обучение е на стойност 800 лв. и бе поето 
от дългогодишния учител по химия - Красимира Димитрова, за което й дължим искренната ни 
признателност.
Връчените награди и стипендии са на стойност 2 600 лв. ( от тях изплатени през 2021 г. са 800 
лв.).
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ПРОЕКТ „АКАДЕМИЯ – ДУХ И ПОЗНАНИЕ” 
(медицината – призвание и отговорност)

Дата – май - ноември 2021 г..
Място –  гр. Шумен

Проектът „Академия – Дух и познание” бе изготвен от екип на Фондация „Гален Темелков”, с който 
кандидатствахме по Младежка програма на Община Шумен. Той беше одобрен, както и финансирана 
неговата реализация от община Шумен. Този проект е свързан с медицинското образование в 
България, което е едно от най-приоритетните и желани в последните години, като тенденцията 
за това нараства, и е продиктуван именно от засиления интерес към кандидатстване в МУ-ти 
и колежи в страната. Той е създаден специално за кандидат-студентите – както тези, които са 
избрали да се развиват в сферата на здравеопазването, така и тези, които още не са съвсем 
сигурни към какво да се насочат. Подготвен е от сегашни студенти от МУ-ти и колежи (членове на 
Фондация “Гален Телемков”), които  споделиха личния си опит и мотивация. Бяха представени не само 
положителните страни на това образование, 
но и трудностите, които поставя то пред 
бъдещите кандидат-студенти. Това даде 
реална представа за бъдещите отговорности 
на учениците от гимназиален етап, избрали да 
се развиват в медицинската сфера. Споделеният 
личен опит може да бъде решаващ за бъдещите 
кандидат-студенти в избора им на кариерно 
развитие, може да ги амбицира (показвайки им, 
че медицината е постижима цел), но и да ги 
подготви за ситуациите, с които могат да се 
сблъскат. 

Като продължение на презентацията са интервютата, заснети лятото с изявени личности от 
медицинските среди, които бяха качени в Ютуб канала на Фондацията. Сред тези личности са: 
проф. Георги Момеков, д.ф., проф. д-р Спиро Константинов, д.м.,  проф. д-р Антон Божидаров Тончев, 
д.м.н.,  проф. Соня Тончева,  д-р Станислав Морфов,  д-р Петър Вълчанов,  д-р Ивайло Петров и 
д-р Михаил Петров.  Надяваме се вдъхновяващият пример на медицинските специалисти да е 
устрема, от който имаме необходимост всички ние – ученици, кандидат-студенти и студенти. 
Чрез интервютата учениците и студентите могат да добият реална представа за кариерните 
възможности на медицинските специалности, а същевременно се даде гласност на актуални 
проблеми, с които се сблъскват медицинските лица. Презентациите се проведоха в платформата 
google meet, като срещите продължиха и след приключването на проекта.
Финансова стойност на проекта – 2855,76 лв.
От които финансирани от община Шумен –  2838,24 лв. 
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НАРЪЧНИК ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ НА СТУДЕНТА ПО МЕДИЦИНА
От Д до Р

Част 1

Дата – август - ноември 2021 г..
Място -  гр. Шумен

Като част от проекта „Академия – дух о познание”, 
който развихме и допълнихме, подготвихме и 
издадохме част 1 от Наръчника за оцеляване на 
студента по медицина. Едно творение на студенти 
по медицина, членове на Фондация ‘’ Гален Темелков 
‘’. Направено с много любов, чувство за хумор и 
вдъхновение. Създадено, за да помага на кандидат-
студентите по медицина и да пробуди усмивка в 
настоящите такива. Първият тираж на Наръчника 
се издаде с финансовата подкрепа на Община Шумен 
и беше разпространяван безплатно в училищата в 
град Шумен.
“Кой доброволно би си причинил да няма личен 
живот, 24/7 да стои над учебниците, да се лишава 
от сън или време за приятелите и близките си, 
а понякога и от двете. Ами всъщност доста 
хора. Защо ли, защото това е призванието ти 
и единствено така можеш да бъдеш пълноценен, 
единствено така може да си себе си, защото – това 
си ти. Е понякога има хора, подтикнати да изберат 
този път, изживявайки мечтата на амбициозните 
си родители, но това не важи за повечето от нас. 
Много важно е изборът да е съзнателен и да идва 
от самия теб. Трябва трезво да погледнеш нещата, 
да си кажеш: Да, това е моето, да навярно ще има 
трудности, вероятно, ще трябва да се лиша от 
някои неща, НО ТОВА Е МОЕТО ПРИЗВАНИЕ, така че 
смело се хвърлям в това приключение, наречено – 
МЕДИЦИНА.”
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БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОЛЕДЕН БАЗАР

Дата – 17.12. - 23.12.2021 г.
Място -  Коледна къщичка пред драматично-куклен театър „Васил 

Друмев” - Шумен

Фондация 
“Гален Темелков” 
организира Благотворителен 
Коледен базар в периода 17.12. - 23.12.2021 
г. Събитието се осъществи с подкрепата на Община 
Шумен, която ни предостави напълно безвъзмездно място, където 
да реализираме събитието - Коледна къщичка пред драматично-куклен театър 
„Васил Друмев”. На Коледния базар бяха изложени ръчно направени картички, играчки и 
украса, изработени и предоставени от членовете на Фондацията, доброволци и наши приятели. 
Събраните средства бяха използвани за стипендии за надарени ученици от Шумен, които ще 
кандитатстват в МУ-ти и колежи в България. По време на благотворителния базар подкрепихме 
и акцията „Жълти стотинки”, с която бяха събрани средства за закупуването на апаратура за 
отделението по неонатология на МБАЛ - Шумен. 
За проекта бяха изразходвани средства на фондацията на стойност 19,99 лв.
Събраните средства от дарения бяха 1688,58 лв.
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III. РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНОТО 
ИМУЩЕСТ И ПРИХОДИТЕ ОТ ДРУГИ 

ДЕЙНОСТИ ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА 

IV. ВИД, РАЗМЕР, СТОЙНОСТ И ЦЕЛИ НА 
ПОЛУЧЕНИТЕ И ПРЕДОСТАВЕНИ ДАРЕНИЯ 

V. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ 

1. Финансирания по проекти – 2838,24 лв. 
2. Получени дарения през 2021 г.:

През 2021 г. Фондация „Гален Темелков“ получи следните дарения:

През 2021 г. Фондация „Гален Темелков” е правила дарения на следните лица, които са предоставени 
за подпомагане на тяхната учебна дейност:

Настоящият доклад е приет с Протокол № 11/23.04.2022г. от заседание на 
Управителния съвет на Фондация „Гален Темелков”, гр. Плиска. 

3. Други приходи от нестопанска дейност – 0,00 лв. 
4. Приходи от стопанска дейност – 0,00 лв. 

финансови средства (без условие) - 4335,33 лв.;

Диана Неделчева (12 клас, ППМГ „Нанчо Попович” – гр. Шумен) – 600 лв.;

През 2021 г. бяха получени финансови средства от спечелени проекти на обща стойност 
2838,24 лв. 

без условия в общ размер от 4433,33 лв.;

финансови средства (под условие) - 3400,00 лв.;

Розен Григоров (VI курс, специалност „Медицина”, МУ – Варна) – 450 лв.;

През 2021 г. бяха получени финансови и материални средства от дарения на обща 
стойност 7833,33 лв.

с условие в общ размер от 6238,24 лв.; 

материални дарения – 98,00 лв.

Татяна Вълчева  (11 клас, ППМГ „Нанчо Попович” – гр. Шумен) – 800 лв.;

През 2021 г. са извършени разходи за осъществяване на дейностите и за дарения на обща 
стойност 9221,66 лв.  

Финансовият резултат за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. е 1449,91 лв. 


