
 

Кампания „ ЗАЕДНО В ЖИВОТА” 

Време е да се отчетем, но преди това нека Ви разкажа как започна всичко!  

В началото на всичко, което направихме през тази година стои едно Куче, Куче 

превърнало се в символ на всеотдайността, състраданието и добротата, кучето Мон. 

Чувствам се благословена да имам такъв приятел до себе си. До пролетта на 2017 г. с 

Мон бяхме реализирали няколко самостоятелни малки кампании за помощ на деца в 

нужда, когато дойде време да се запишем за изложбата в гр. Първомай ми хрумна да 

предложа на организаторите да проведем благотворителна инициатива в подкрепа на 

Отделението по Детска онкохематология към ВМИ- гр. Пловдив по време на 

изложбата. Предложението ми беше прието с открито сърце от председателя на 

Киноложко дружество  Прървомай – Пеньо Запрянов, който положи нечовешки труд, 

за да превърне тази моя идея в цяла кампания. Не ми стигат думите да благодаря на 

този човек, човек вдъхновител, човек, чийто идеи си струва да бъдат последвани и 

развити. И така се роди кампанията „ ЗАЕДНО В ЖИВОТА”, една кампания, която ще 

продължи докато имаме дни на тази земя! 

Безкрайно много благодаря на Пеньо Запрянов, членовете на Киноложкото дружество, 

децата на гр. Първомай, които работиха неуморно, всички служители на общинската 

администрация, специални благодарности изказвам и към един изключително деен 

кмет – г-н Ангел Папазов. Благодаря на Кристиана Рунтева и Александра Стайкова 

Иванова, за това, че направиха кампанията изключително разпознаваема и популярна – 

обичам Ви!  

3568.36 лв. бяха събрани по време на киноложката изложба в гр. Първомай през 2017 

г., парите бяха предадени в брой на отделението по Детска онкохематология към ВМИ. 

След като отчетохме парите взехме решение кампанията да бъде постоянна и да 

продължи ЗАВИНАГИ! 

Огромни благодарности на Веси Илиева и Екатерина Лазарова Филипова – Вапирова 

за изработването на кучешките аксесоари. На благотворителния щанд имаше и 

домашни питки, приготвени от децата на Първомай. 

Благодаря и на Деси Шишманова и целия екип на предаването „ Време за губене” за 

чудесното предаване, което направиха посветено на кампанията, помогнахте много за 

разрастването й! 

През септември 2017 г. Киноложко дружество Пловдив се включи и подкрепи 

кампанията „ ЗАЕДНО В ЖИВОТА”, по време на изложбата в гр. Пловдив 2017 г. бяха 

събрани 211 лв. , които бяха предадени на отделението директно. Благодаря на Анелия 

Шанкова- Петкова и Костадин Шанков, както и на Янко Радунчев за подкрепата и 

съдействието! Таня Кузмова ни помогна с разпечатването на плакатите, които бяха 

изработени отново от Александра Стайкова Иванова. 



Музикална къща ДИВИЗИ също се присъедини, като организира благотворителен урок 

с участието на Мон. Със събраните 167 лв. бяха закупени и дарени музикални 

инструменти на отделението. Диана Петкова, Албена Бяндова  и приятели започнаха 

доброволна инициатива за провеждане на музикотерапия в отделението. Благодаря Ви! 

През всичкото това време добри хора не спираха да превеждат пари по сметката. 

И не на последно място, бих казала, че от нея започна всичко – Човекът Вселена -

Галина Конзова, Човекът, който ме вдъхнови за всичко това, Човекът който обучи Мон 

да бъде куче терапевт. Галина Конзова дари хонорара си за обучението на малките 

терапевти Амбър, Атос и Арамис в полза на отделението по Детска онкохематология, 

чрез кампанията „ ЗАЕДНО В ЖИВОТА”. Благодаря ти, Галя, безкрайно те обичаме! 

Дарение от ПСК „ ЛЕДЕНИ АНГЕЛИ” АД, представлявано от Божана Праматарова и 

Николай Митрев под формата на одеяла и възглавници беше направено, отново чрез 

кампанията „ ЗАЕДНО В ЖИВОТА”. 

И така равносметката до момента: 

3568,36 лв. събрани в Първомай – дарени 

211 лв. събрани в Пловдив- дарени 

167 лв. събрани от Музикална къща ДИВИЗИ – дарени 

1746 лв. събрани до момента – ще бъдат дарени на 11.12.2017 г. в брой на място в 

отделението. 

Общо за 2017 г. 5692,36 лв. 

Още веднъж сърдечни благодарности на всички, които ни подкрепиха! Светла Коледа ! 

Бъдете здрави и честити! 

 

 

 


