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За “Бегач” 

• Ние сме НПО в обществена полза, осн. февруари 2012 

• Членове на Българската Федерация по Лека Атлетика 

• Целите ни са популяризиране на бягането, 

маратонската култура и благотворителността 

• Всичките 7 основатели са непрофесионални бегачи и 

професионални мениджъри 

• Всяко събитие заделя пари за кауза, избрана от 

членовете 



Защо бягане 

• Най-естественият спорт 

• Най-достъпният спорт 

• Най-масовият спорт 

• Най-лесно/евтино е да се организира голямо събитие 

за бягащи 

• България е на 1 място по смъртност от сърдечно-съдови 

заболявания в ЕС 

• България е на 1 място по уседналост в ЕС 



Дейност до днес: 

• Организирали сме над 10 събития с над 200 участници 

(най-голямото със 700) 

• Събираме от 2 000 до 9 000+ лева на събитие за 

благотворителност 

• Имаме 40 члена (плащат членски внос от 50 лева, 

участват като доброволци) 

• Над 2000 души са участвали в наши събития 

• Без държавно/евро финансиране, само със спонсори и 

лично отделено време 



Ще разкажа за  

2 събития в детайл 

• 1000km Balkan Charity Challenge  

(1-10 ноември 2012, 2013) 

• Postbank Business Run (8 юни 2014) 



1000km Balkan Charity Challenge 

• Дуатлон (бягане и колоездене) между Букурещ и София 

• Организирано съвместно с румънски партньори от Ro Club 

Marathon 

• Байк Букурещ-Калафат-София (4 дни), тичане от София-Русе-

Букурещ (7 дни) 

• Няма състезателен характер 

• След всеки ден  

• Благотворително/медийно състезание 



Как събрахме средства 

• Всеки състезател 

има профил 

• Споделя и кара 

приятели да 

подкрепят, за да 

достигне неговата 

квота 

През 2013 събрахме 20921 EUR (x2) от 444 дарители,  

с 20% повече от 2012 



Postbank Business Run 



Какво е Business Run 

• “Най-големият тийм билдинг в България” 

• Състезание щафета за отбори от фирми и организации, 

провеждано в Бизнес Парк София 

• Щафета 16км на отбор, 4 участника, всеки бяга 4км 

• Такса от 200 лева / отбор, 30% от която отива за 

благотворителност 

• Каузата: проекта на УНИЦЕФ „Най-добър старт за всяко 

дете“ за развиване на мрежа от центрове за майчино и 

детско здраве 



Някои фирми-участници 



Успехите на  

Business Run 

• Накарахме 63 големи фирми и 107 отбора 

(428 души) да се включат в състезание и кауза 

• Всяка фирма имаше възможност да дари 

допълнително 

• Събрани над 9000 лева 



Проблемите,  

които срещаме 
• Подкрепа от общини: затваряне на пътища, 

орхана, медицинско обслужване 

• Неразбиране на каузите:  

• Какво значи благотворително събитие 

• Защо дарявате само 30% от таксите 

• Липса на медийно отразяване, ако има 

спонсори 



Съвети от  

1 начинаещо НПО 

• Инвестирайте в сайт и електронни плащания 

• Имайте предвид многото, малки дарители 

• Инвестирайте в социалните мрежи 



Търсим си  

партньори 

• Организации, които да измислят/намират 

каузи, които да подкрепим 

• Организации, с които да съ-участваме за 

(евро) финансиране по спортни и младежки 

програми 

• Разбираме от бягане, планинарство, 

колоездене, алпинизъм, автоматизация и уеб 



Благодаря ви! 

• info@begach.com  

mailto:info@begach.com

