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Как започна всичко? 
 

ХАЛО е група от млади нахъсани 

екоактивисти, които от няколко години най-вече 

с доброволен труд, собствени средства и много 

желание реализират малки инициативи на 

територията на общините Хасково и 

Димитровград. Организираме и провеждаме 

акции за почистване на силно замърсени 

терени (парк «Ямача», парк «Кенана», 

защитена местност «Злато поле», поречието 

на р. Марица и др.), търсим начини за 

облагородяване и озеленяване на 

междублоковите пространства в старите 

панелни квартали. 

В началото на октомври 2019г. най-

накрая събрахме смелост и учредихме 

„Фондация ХАЛО 2019“.  

 

 

 

 

 Чрез програми за устойчиво развитие, добро управление, опазване на 
околната среда и съхраняване на бита и културата ни да допринесем за 
развитието и просперитета на местните общности в България. 

 Активиране на промяна в малките местни общности в посока 
солидарност и грижа за природата, културата, населеното място, 
другия. 

 

 

Мисия 

Визия 
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I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
 

„Фондация ХАЛО 2019“ 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 16.10.2019г. (вписване №20191016120606, ЕИК 205862455). 

Седалището и адрес на управление на фондацията е гр. Хасково, ул. „Стара планина“ №12. 

Фондацията бе учредена с дарения от учредителите на обща стойност 300 лв.  

Цели на „Фондация ХАЛО 2019“: 
1. Да подпомага разпространението и използването на принципите на 

устойчивото развитие; 

2. Да подпомага опазването на нематериалното и материалното културно 

богатство на България; 

3. Да подпомага опазването на околната среда и природните богатства в 

България; 

4. Да подпомага изграждането и утвърждаването на активно гражданско 

общество, гражданското участие и доброто управление в България; 

5. Да подпомага развитието на отделните региони в България; 

6. Да подпомага развитието и утвърждаването на духовните ценности, 

образованието и културата в България. 

 

„Фондация ХАЛО 2019“ извършва следните дейности: 
1. Създава и осъществява различни стратегии, програми, проекти и инициативи 

самостоятелно или в партньорство с местните общности, институции и организации у нас и 

в чужбина; 

2. Разработва и участва в проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ за реализиране целите и дейностите на Фондацията от национални, европейски и 

международни програми; 

3. Набира средства от местни, чуждестранни и международни фондове, 

организации, физически и юридически лица за постигане на целите на Фондацията, за 

осигуряване и реализиране на нейната дейност, програми и проекти; 

4. Привлича учени, специалисти, партньори и доброволци за подпомагане 

дейността на Фондацията; 
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5. Използва и насърчава използването на доброволческа дейност;  

6. Участва в партньорски мрежи, реализира партньорства и взаимодейства със 

структури на гражданското общество, местни и регионални администрации, държавни 

институции и сходни организации в страната и чужбина, с национални, регионални и 

международни юридически и частни лица; 

7. Осъществява дейности по съхраняване и популяризиране на материалното и 

нематериално природно и културно наследство (културно-исторически паметници и места, 

фондове за музеи, библиотеки и архиви, ботанически и зоологически градини, природни 

паркове и резервати и др.);  

8. Организира и подпомага издаването и разпространението на материали и 

литература, свързани с опазването на природата, устойчивото развитие и опазването на 

нематериалното и материалното културно наследство; 

9. Осъществява експертна, консултантска и посредническа дейност за 

създаване на условия за устойчиво развитие, добро управление, опазване на природните 

богатства и културното наследство в България чрез самостоятелна дейност и дейности в 

партньорство с местните общности, местните власти и бизнеса; 

10. Организира и провежда изследвания, проучвания, анализи, прогнози и дава 

становища по актуални обществени проблеми; 

11. Организира семинари, конференции, дискусии, лекционни курсове и други 

програми и форми на обучение, събития, инициативи, акции и други местни, регионални, 

национални и международни мероприятия;  

12. Разработва и издава информационни и рекламни материали за 

подпомагане, развиване и популяризиране на дейността на Фондацията; 

13. Осъществява и поддържа връзки със средствата за масово осведомяване и 

провежда целенасочена дейност за запознаване на обществото с целите и работата на 

фондацията. 
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II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ 

И ИЗРАЗХОДВАНИТЕ ЗА ТЯХ СРЕДСТВА 
 

През 2019 г. „Фондация ХАЛО 2019“ изпълни следните 

дейности и инициативи: 

 

Акция за почистване на парк "Кенана", гр. Хасково 
 

Акцията се проведе на 

14.09.2019г.  В нея се включи както 

екипа на ХАЛО, така и множество 

доброволци. Почистването започна от 

входа на лесопарка с обща снимка на 

първите пристигнали и продължи през 

гората между централната алея и 

алеята за домашни любимци, като през 

цялото време се присъединяваха нови 

желаещи да се включат в инициативата. 

Събрани бяха над 40 чувала с 

найлонови торбички, опаковки от 

лакомства, бутилки минерална вода, стъклени бутилки, буркани и всякакви други боклуци. 

Освен по-дребните отпадъци, от парка бяха изнесени и разпиляните сред дърветата 

строителни отпадъци, части от мебели и автомобилни гуми. Акцията по почистване беше 

финансирана изключително с лични средства на членовете от екипа на ХАЛО. 
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Проект „Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез 

създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион 

(SOCIAL FORCES)“ 

 

На 03.11.2019г. с решение на Управителния съвет на фондацията бе прието 

организацията да стартира извършването на допълнителна стопанска дейност във връзка с 

целите й. На 02.12.2020г. Фондация ХАЛО 2019 сключи договор №322/02.12.2019 на обща 

стойност 17 400 лв с Община Хасково за изготвяне на два документа по проект „Повишаване 

на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа 

на Трансграничния регион (SOCIAL FORCES)“. Проектът е финансиран с дог.№ B2.9c.04 по 

програма за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Гърция – България 2014 – 2020г. 

Общата цел на проекта е да 

разшири социалното 

предприемачество и да 

допринесе за повишаване 

на равнищата на заетост в 

трансграничната зона, 

както и да се създадат нови 

знания, за да се повиши 

осведомеността, която да 

даде възможност на хората 

в региона да разберат 

напълно условията, при 

които социалното 

предприемачество започва, развива своята 

дейност и допринася за ефективно и ефикасно 

решаване на социалните предизвикателства по 

устойчив начин. 

За извършване на стопанската дейност бе 

сключен граждански договор 1/05.12.2019г. с 

експерт от екипа на фондацията. В рамките на тази 

дейност експертът започна с извършването на 

обстойно проучване по темата за социалното предприемачество в България и на 

европейско ниво и изследване на опита и сътрудничеството в тази област на различни 

структури и организации  от трансграничния регион България – Гърция. През 2019 г. не са 

изразходвани средства за изпълнението на тази дейност. 
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Фотоконкурс «На фокус: Магията на Хасково» 

 

На 04.12.2019г. Фондация ХАЛО  обяви началото на 

фотоконкурс на тема «На фокус: Магията на Хасково». Целта на 

конкурса бе да популяризира културното и историческото 

наследство на град Хасково. Право на участие имаха както 

професионални фотографи, така и любители без ограничение за 

възрастта им. Единственото условие бе фотографиите да са 

направени през 2019г и да представят значими сгради, паметници 

и обекти от град Хасково. 

На 23.12.2019 г. от 

15.00 ч. в Регионален 

исторически музей - 

Хасково, ет. 2, 

експозиция "Нова история" бяха връчени 

наградите от фотоконкурс „На фокус: Магията 

на Хасково“. Конкурсът бе организиран от 

Фондация ХАЛО и Туристически информационен център 

– Хасково, с любезното съдействие на Регионален 

исторически музей - Хасково.   

Измежду 26 учасници, изпратили общо 76 

фотографии бяха отличени трима победители.  Тричленно 

жури в състав Димитър Атанасов - фотограф, Милен 

Вълчев - представител на РИМ- Хасково и Златина 

Марашева - представител на 

ТИЦ - Хасково, оцени фотографиите и избра големия 

победител в конкурса – Петър Вълчев за фотографията му 

„Магията на Коледа“. Носител на наградата на фондация ХАЛО 

е Теодор Ангелов за фотографията му „Хасково долмен“. След 

оспорвано гласуване на фейсбук страницата на фондация 

ХАЛО, "наградата на публиката" спечели Владимир Стайков за 

фотографията „Светлината във вярата“.  

Победителите получиха грамоти за участието си в 

конкурса и награди под формата на ваучери от търговска 

верига за техника. За провеждане на фотоконкурса бяха 

изразходвани 331.14 лв от средствата на фондацията. 
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Информиране на обществеността по теми, касаещи опазването на 

околната среда, културното наследство и прилагането на принципите на 

добро управление 

През периода 16.10.2019 – 31.12.2019г. Фондация ХАЛО 2019 регулярно правеше 

публикации на фейсбук страницата си, с които да информира последователите и 

съмишлениите си за инициативите на организацията, както и по различни теми, касаещи 

опазването на околната среда, културното наследство и прилагането на принципите на 

добро управление. Тази дейност се извършваше изцяло под формата на доброволен труд 

от екипа на фондацията. 

 

 

III. РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНОТО ИМУЩЕСТВО И 

ПРИХОДИТЕ ОТ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА  

 
1. Финансирания по проекти – 0,00 лв 

2. Получени дарения през 2019г. – 336,00 лв. 

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

4. Приходи от стопанска дейност – 5220,00лв. 

 

 

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

ПРЕДОСТАВЕНИ ДАРЕНИЯ, КАКТО И ДАННИ ЗА ДАРИТЕЛИТЕ 
 

През 2019 г. „Фондация ХАЛО 2019“  получи дарения без условия в общ размер от 336 лв: 

• 300 лв дарени от съучредителите при учредяване на фондацията; 

• 36 лв дарени от Светлин Йорданов – член на Управителни съвет, изразходвани за 

покриване на текущи разходи на фондацията  

През 2019г. „Фондация ХАЛО 2019“ не е правила дарения на други лица. 
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V. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ 
 

През 2019г. бяха получени финансови средства от авансово плащане по договор 

№322/02.12.2019 с Община Хасково в размер на 5220 лв и безусловни дарения на обща 

стойност 336 лв. 

През 2019г. са извърени следните разходи: 

• 36,00 лв - закупуване на печат на фондацията; 

• 38,50 лв - банково обслужване; 

• 331,14 лв - материали и награди за фотоконкурс „На фокус: Магията на Хасково“. 

Финансовият резултат за периода 16.10.2019 – 31.12. 2019 г. е 5150,36 лв 

 

 

Настоящият доклад е приет с Протокол №4/16.03.2020г. от заседание на Управителния 

съвет на „Фондация ХАЛО 2019“, гр. Хасково. 

 

 

 

Управител на „Фондация ХАЛО 2019“ 

/Кристина Йорданова/ 

 
































