
Имате въпроси. Ние имаме отговори. 
 
Искаме да направим дарителският опит на Лайънс Клуб Видин колкото е възможно по-опростен и 
приятен.  
Обърнете внимание на често задаваните въпроси по-долу, за по-подробно разбиране за 
представянето на нашата организация. 
  

Често задавани въпроси 
 

• Интересувам се от благотворително дарение за Лайънс Клуб Видин.  
Какви са възможностите? 

Благотворителни дарения могат да се правят от физическо лице или от името на друго лице. За 

целта посетете раздел „Дарения“ на уебсайта. 

• Какъв е процесът на даряване? 
 
Дарения могат да се правят онлайн на адрес htpp://stride.lionsvidin.org/bg или  можете да ни 
подкрепите чрез дарителски SMS с текст на латиница DMS (DIABET) на номер 17 777 (за абонати на 
Telenor, VIVACOM и А1).  
За абонаментни дарения и други начини за даряване – www.dmsbg.com 
 
Ако желаете може да дарите средства и директно чрез превод по банковата сметка на клуба:  

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД , България/ Central Cooperative Bank PLC,Bulgaria; 

SWIFT CODE: CECBBGSF 

IBAN: BG83CECB979010G8174  

Сдружение Лайънс Клуб Видин 

п.к. 3700, гр.Видин, ул.„Градинска“№20 

 

• Дали даренията финансират административни разходи или 100% от 
даренията отиват за нашите програмни каузи и кампании? 
 

Фискалната отговорност и прозрачността са важни за Лайънс Клуб Видин.  
Лайънс Клуб Видин гарантира, че всички дарени средства се използват ефективно, за да помогнат 
на още повече хора. Даренията финансират краткосрочни и дългосрочни програмни разходи, 
включително безвъзмездни средства. Въз основа на целевата възвръщаемост на инвестициите се 
очаква инвестиционният доход да бъде достатъчен за покриване на прогнозните административни 
разходи и разходи за развитие. 

• Как се съпоставяЛайънс Клуб Видин с други благотворителни 
организации? 



Лайънс Клуб Видин се гордее с дългогодишния си опит в качествените проекти. Лайънс Клуб Видин 
означава качество (ефективни програми с отлично проследяване), ефективност и уникалност (част 
от международната Lions фондация, която е световно представена). Всъщност фондацията беше 
обявена от Financial Times за НПО №1 за партньорство. 

Наскоро LCIF също спечели шестата си поредна 4-звездна оценка от Charity Navigator за ефективно 

фискално управление и ангажимента си към отчетност и прозрачност. Този 4-звезден рейтинг 

показва, че LCIF последователно изпълнява мисията си по финансов начин.  

В тази връзка, като част от международната Лайънс организация, Дарителите на Лайънс Клуб Видин 

могат да бъдат  уверени, че техните дарения се използват в подкрепа на програмите, за които са 

предназначени. 

• Как мога да науча повече за финансовата ефективност на Лайънс Клуб 
Видин? 

 
Оценяваме възможността да споделим с Вас повече информация за нашите финанси и програми. За 
целта можете да се запознаете с нашия последен годишен доклад. За повече подробности относно 
финансите от миналата година, вижте нашия одитиран финансов отчет публично отразен в 
Търговския Регистър на България. 
 

• Трябва ли вноските да се натрупват и периодично да се изпращат до 
Лайънс Клуб Видин? 

Средствата следва да се изпращат незабавно. По този начин се осигурява незабавно кредитиране 

на донорския запис и издаване на сертификат за дарение.  

• Мога ли да направя дарението си с кредитната си карта? 

Лайънс Клуб Видин приема благотворителни дарения, начислени за кредитни карти Visa, 

MasterCard, American Express. Даренията могат да се правят безопасно и незабавно онлайн. Не 

приемаме дарения с кредитни карти по телефона.  

Ако се нуждаете от помощ, за да направите дарението си онлайн, моля свържете се с представител 

на Лайънс клуб Видин, на телефон: 0887 806086 или електронна поща:secretary@lionsvidin.com 

• Каква е настоящата политика на Лайънс Клуб Видин за възстановяване? 
 

Възстановяванията за дарения са на разположение 10 дни след обработката на дарението. 
Възстановяванията ще бъдат върнати с оригиналния начин на плащане, с изключение надарените 
чрез СМС суми.  
Дарения, направени чрез кредитна карта, ще бъдат върнати на оригиналната кредитна карта, 
използвана при направа на дарението. 



При наличие на генерирани банкови такси за връщане на сума, те са за сметка на дарителя, ако 
дарението е на стойност по-ниска от размера на банковата такса, способа за връщане на дарената 
сума се договаря между дарител и представител на Сдружение Лайънс Клуб Видин. 
Всички останали случаи, неописани до момента се разрешават съгласно законите на България и 
реда и условията на Банковите институции. 
Моля, свържете се с представител на Лайънс Клуб Видин за допълнителна информация на тел.:0887 
806086 и/или по електронна поща на адрес:secretary@lionsvidin.com 
 


