
 

Националният дарителски фонд „13 века България“ е единствена по рода си 

организация, подпомагала благотворителността и добротворчеството у нас цели 40 

години. През десетилетията хора, организации и цели държави са направили повече 

от 80 хиляди щедри жестове към България чрез Фонда. А той винаги е бил гарант за 

честността, прозрачността и предоставянето на даренията на точния им адресат. 

Активната си и сърцата дейност развива и в настоящето с поглед към бъдещето. 

НДФ „13 века България“ си партнира със световни организации. През есента на 2021 

завърши IV Международен младежки арт-фестивал „Река на толерантността“ (за 

първи път онлайн). За последните две издания българската дарителска организация 

получи патронажа на ЮНЕСКО. Създадените по време на фестивала и дарени на 

НДФ „13 века България“ творби са включени в изложба в галерия „Мисията“ на ДКИ 

към министъра на външните работи. Те са представени и в издадения от Фонда 

каталог.  

Резултат от сътрудничеството с УНИЦЕФ е Националният младежки конкурс „Заедно 

в изкуството за по-добро бъдеще“. Основната идея на надпреварата е младите хора 

да представят творческото си виждане за това на какво детство биха искали да се 

радват техните съученици, приятели и всички деца и младежи с увреждания, както 

и свързаните с него теми като включване, достъпност, дискриминация. 

През 2022 Фондът организира второто издание на  Националната награда за млади 

таланти в съвременното изкуство и наука. Вече са избрани четиримата номинирани 

в конкурса за наградата заради иновативните си постижения в съответната област 

на изкуството и науката. Всички те са приети за следдипломна квалификация в 

акредитирани висши учебни заведения на територията на Европа, без България. А 

идеята кавалерът на наградата, чието материално изражение е 5 000 лв., да 

подпомогне с тях постигането на следващо ниво в образованието си. 

Най-престижният приз за литературно произведение е Националната награда за 

български роман на годината „13 века България“, която Фондът връчва повече от 10 

години. 

В сътрудничество с БТА НДФ „13 века България“ дава Награда за принос в 

разпространението на българската култура в българоезична медия в чужбина „13 

века България“. Отличието се връчва по време на Световната среща на българските 

медии. 
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