
 

 

Levski Family – благотворителна дейност  

Левскарската общност винаги е била отдадена на взаимопомощ, обществена 

дейност и е поддържала постоянна готовност да подкрепя социални каузи. Под една 

или друга форма, левскарите винаги са участвали в благотворителност без дори самите 

те да осъзнават характера и значимостта на този вид дейност. 

Ако се върнем назад до ерата на тоталитаризма, през 70-те и 80-те години на ХХ 

век, ще видим как пътуващите за мачове в провинцията левскари събираха общо 

левчетата, с които разполагаха и купуваха билет за влака или за мача на тези, които 

бяха тръгнали без пари или си споделяха закуски и напитки по гарите. Кутия вафли или 

бутилка вино се деляха по братски от всички. Синята агитка помагаше със средства и 

дори осигуряваше покрив над главата на изпаднали в затруднение свои членове. 

В по-ново време, неформалните сбирки на различни групи левскари често 

включваха събиране на средства, стари дрехи и вещи, както и играчки и други артикули 

и даряването им на отделни нуждаещи се лица или на цели общности, живеещи в 

различни домове, било то сираци, пенсионери, болни хора и др. Из интернет форумите 

и набиращите скорост социални мрежи спонтанно се зараждаха инициативи в 

подкрепа на лица, нуждаещи се от лечение и/или помощ. Най-често това ставаше, 

разбира се, около големите християнски празници като Великден и Коледа. Дали като 

„Усмивки за нашите деца”, „Сини инициативи” или под други имена, тези спонтанни 

организирания придобиваха все по-голяма популярност и привличаха все повече хора, 

желаещи да помагат. Интернет пространството роди редица инициативи, в които се 

помагаше на изпаднали в затруднения наши братя. 

Един от най-ярките примери за подобна помощ бе издаването на стихосбирката 

„Левски-Европейски” на Борислав Бъчваров (известен сред по-старото поколение 

левскари като Боре Поета) през 2016 г. Обединената синя общност събра средства и 

вложи немалко усилия за да могат стиховете на Боре да станат достъпни до хиляди 

читатели. Средствата от продажбите на тази уникална стихосбирка и до ден днешен 

постъпват по сметката на Боре и неговото семейство. 



Приблизително по същото време се събраха средства за лечението на 

емблематични сини привърженици, както и (за съжаление) за погребенията на такива. 

Всичко това бе предвестник на регистрирането на една вече формална 

благотворителна асоциация, която благодарение на популярността на „Левски” извън 

границите на родината и наличието на сериозни и дълготрайни връзки на синята 

публика с футболни запалянковци от Европа, бе регистрирана като международна 

организация със седалище Париж, Франция. Тя бе кръстена Levski Family по идея на 

нейния създател Пиер Фрише и бе официално основана през 2017 година. Основната 

цел на Асоциация Levski Family е подпомагането на левскари в различни ситуации, като 

например: фенове, нуждаещи се от операция и/или друго медицинско лечение; 

нуждаещи се от спешна юридическа помощ привърженици, които не могат да си 

позволят добър адвокат; семейства на починали; погребения; семейства с новородени 

и най-общо всякакви хуманни каузи, при които левскари и техните семейства са 

изправени пред проблеми, с които не могат да се справят сами, особено при спешни 

случаи. 

Дарения се правят в брой в наличните в цялата страна 25 урни, по PayPal и по 

банков път. Levski Family организира и благотворителни онлайн търгове, произвежда и 

разпространява артикули със своето лого, печалбата от чиято продажба се използва за 

благотворителни кампании.  

От основаването си до днес Асоциацията е дарила над 60 хиляди лева за 

благотворителни кампании, сред които са лечението и рехабилитацията на много деца 

- София, Радо, Любчо, Никол, Бориса, Дани, Боян, Йоанна, Боби и др., както и спешни 

операции на Сашо от Редута, Александър Янков, Атанас Иванов, Виктор и др. Средства 

са изразходвани, за съжаление, и за погребения и изграждане на надгробни плочи на 

изтъкнати левскари, поднасяне на венци и други траурни нужди. На няколко пъти се 

наложи да заплащаме и за спешна юридическа помощ на левскари в нужда, които не 

можеха да си позволят подобни разходи. За втора поредна година участваме в 

организирането на инициативата „Левскарски Великден”, която включва дарителска 

кампания за предоставяне на хранителни продукти за бедни и възрастни хора в села в 

Пловдивска област. Levski Family организира и проведе два благотворителни турнира 

по футбол „Заедно за Любо” и „Заедно за Софи”, регистрирайки рекордно участие на 

отбори (50 отбора само в първия турнир). Участваме и в организацията на ежегодни 

футболни турнири като например традиционния „Синьо Лято”, турнира „Георги 

Георгиев” в Бяла Слатина, а през 2018 г. взехме участие и в организацията на 

международен детски турнир в гр. Струмица (Македония). Непрекъснато осигуряваме 

подкрепа на детски турнири по футбол в градове като Петрич, Бургас, Кюстендил, 

Сопот. Тъй като сред основните цели на нашата организация са възпитанието на 

спортен дух, насърчаване постигането на спортни успехи и промотирането на 

здравословен начин на живот сред младите, през 2018 подкрепихме българските 



бойци по бразилско жиу-жицу от Боен клуб „Левски София“ на световното първенство в 

Лас Вегас, където те достигнаха до отличията. Съвсем скоро ни предстои и спонсорство 

на шампионка по шахмат. Подкрепяме и инициативата на фенклуба на „Левски” в 

Петрич за изграждане на бюст-паметник на Васил Левски в града. Дадохме своя принос 

и в ремонта на автобуса на НКП, който понастоящем се ползва от баскетболния мъжки 

тим на „Левски”, отборът ни по футзал и различни детски и юношески формации на 

клуба. Имаме разположени над 30 урни в осем български града, както и в столицата на 

Великобритания – Лондон. Организираме ежеседмични благотворителни търгове за 

различни спортни (и не само) артикули и предмети с историческа ценност. 

 

За повече информация и актуалните събития, посетете нашата страница: 

https://www.facebook.com/levskifamily/ 

https://www.facebook.com/levskifamily/

