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Новини за членове на БДФ 
 
 
 „Искам бебе“ осигурява емоционална и финансова подкрепа на хора с репродуктивни проблеми 
 
www.nbp.bg | 10.03.2018 
Националната телефонна линия на фондация „Искам бебе“ е създадена за желаещите да 
получат информация за психолози, групи за психологическа подкрепа, както и за 
лицензираните клиники по репродуктивно здраве у нас. На телефона отговарят психолозите 
от „Искам бебе“ и координатори на фондацията. 
„Искам бебе“ е и създател на първата психологическа програма на национално ниво за 
емоционална подкрепа на пациенти в страната от 2008 г досега. Статистиката показва, че с 
всеки изминал ден интересът към инициативата става все по-голям. Хората, с които аз съм 
разговаряла, обикновено не са предприемали абсолютно никакви стъпки, не знаят какво да 
направят, накъде да тръгнат и към кого да се обърнат, споделя старозагорката Красимира 
Иванова – психолог-консултант към психологическата програма на фондация „Искам бебе“. 
Хората се срамуват и се притесняват да попитат, особено от по-малките населени места, 
където подобна тема по-трудно се приема от общественото мнение. Затова телефонната 
линия е абсолютно анонимна. Този проблем докосва много фини струни в човешката душа, 
но личният ми опит показва, че говоренето, обсъждането помагат, допълва психологът. 
Най-често задаваният въпрос е „Искаме бебе, а не се получава. Какво трябва да направим? 
„, на който аз отговарям, че трябва да се свържат с клиника по репродуктивно здраве, която 
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има сключен договор с Фонд Ин витро – това е гаранция, че този ин витро център има добра 
успеваемост и контролът върху работата му е голям. Центровете по репродуктивно здраве 
са мястото, където може да бъде оказана квалифицирана помощ в областта на проблемното 
забременяване. В България има такива в София, Пловдив, Тутракан, Варна, Шумен, Плевен, 
Стара Загора. Както се вижда, има добри клиники в цялата страна. За голямо съжаление, 
много от тях са препълнени, рядко можеш да заявиш час за консултация от днес за утре, 
обяснява Красимира Иванова. 
Вече 11 години фондацията „Искам бебе“, с помощта на пациенти-доброволци, организации 
и лекари, работи активно в полза на репродуктивното здраве в България. Много български 
общини и кметове са отворени към този проблем и са готови да съдействат. Организацията 
е в основата на създаването на повечето от общинските фондове за финансиране на ин 
витро процедури, които всъщност са в огромна полза за семействата преди да стигнат до 
държавното финансиране. 
Предварителните изследвания и процедури (преди опитите ин витро) са изключително 
скъпоструващи, средно около 1000-1500 лева, и тези средства са много необходими. 
Държавният фонд не финансира двойки, в които жената е над 43 години, донорско ин 
витро, инсеминации. Финансира се само класическо ин витро. Всички програми са 
създадени с цел да допълват помощта и така да се помага на повече двойки, уточнява 
психологът. Според Красимира Иванова, няма човек, който да не е съпричастен към този 
проблем – чрез близки, приятели, познати. Още повече, че начинът на живот, храната и 
стресът оказват влияние и броят на хората с репродуктивни аномалии расте, сочат данните. 
Един от основните проблем при разрешаване на подобни казуси е дефицитът на 
донорството на яйцеклетки. За да стане донор една жена, тя трябва да е майка, да е на 
възраст до 34 години, да е здрава, както и най-важното – да осъзнава донорството като висш 
акт на съпричастност. Има жени, дори и във фертилна възраст, които са с изчерпан яйчников 
резерв, и единственият им шанс да станат майки е донорска яйцеклетка. До стигането на 
тази ситуация въздействат комплекс от причини и би било крайно непрофесионално да се 
гледа едностранно на конкретния проблем, обяснява Красимира Иванова. Всеки случай 
трябва да се огледа от всички възможни страни. Като специалист мога да кажа, че трябва да 
се работи много – и с донора, и с реципиента, защото съществуват много етични и 
психологични проблеми. 
Хората трябва да са наясно с това и за тази цел е необходимо сериозно и отговорно 
консултиране. Именно това се опитваме да правим в групите на „Искам бебе“ – да даваме 
емоционална подкрепа на жените, които минават през ин витро, пояснява Красимира 
Иванова. 
На телефон 0700 700 17 можете да се свържете с психолозите на фондация „Искам бебе“ 
всеки работен ден от 10 до 16 часа, а разговорът ще се таксува според тарифния ви план. 
НБП, Диляна ДИМИТРОВА 
 
 
  Безплатни прегледи за рак на гърдата в Дупницa 
 

 
 
www.fakti.bg | 12.03.2018  
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Безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата на 130 жени ще бъдат извършени в 
Дупница по време на благотворителна кампания на фондацията "Една от 8". Розовият 
кемпер на водещата Нана Гладуиш ще бъде в града на 12 и 13 март, съобщиха от 
общинската администрация. Лекарски екип от болница "Света София" ще извърши 
прегледите на жените, които трябва да са на възраст между 20 и 65 години. Условието е 
пациентките да не са били диагностицирани с рак на гърдата и да не са бременни. 
 
  Седем предизвикателства пред фондациите в Европа и едно решение 
 

 
www.dnevnik.bg | 13.03.2018  
Все по-високи очаквания и изисквания срещу все по-малки възможности за автономност и 
подкрепа. Фондациите и дарителите в Европа са попаднали в един парадокс, от чието 
разплитане зависят бъдещето им и бъдещето на сектора. Които са общите 
предизвикателства, пред които са изправени дарителите, и какви са възможните решения 
изброява Джери Салол в интервю, предоставено от Българския дарителски форум и 
публикувано след редакция от "Дневник". Салол е изпълнителен директор на Европейския 
център на фондациите - организация, която обединява над 230 фондации и дарители в 
Европа, включително и БДФ. Дарителският форум организира годишната зимна среща на 
Асоциацията на европейските дарители и фондации и посрещна в София този януари 
представителите от цяла Европа. Седем общи проблема "Макар че всяка фондация е 
различна и автономна, като цяло в Европа фондациите са изправени пред общи 
предизвикателства. Едно от най-важните и, струва ми се, звучи малко парадоксално, е, че с 
нарастване на популярността на фондациите възникват и нереалистични очаквания към тях, 
и надежда да решат всички проблеми. На фона на тези големи очаквания фондациите 
изпитват трудности да обяснят, че финансовите им ресурси са ограничени, че понякога се 
борят за оцеляване, че те също имат свой фокус и собствен дневен ред", коментира Джери 
Салол. 
Второто предизвикателство е свързано с намирането на адекватна и съвременна 
комуникация и подходящи изразни средства, когато те разказват за своята дейност. Има 
опасност нещата, които правят фондациите, да изглеждат скучни за хората, така че те трябва 
да измислят нови начини да разказват за работата и резултатите, които постигат. 
Следващото предизвикателство е свързано с факта, че след Брекзит и редица други 
международни ситуации и усложнения фондациите осъзнават, че трябва да работят по-
добре на местно ниво и да обръщат повече внимание на хората в местните общности. В 
същото време те са принудени да знаят и разбират какви са глобалните тенденции, да 
отговарят на тях. Четвърто предизвикателство е свързано с факта, че обществото очаква 
фондациите да доказват въздействието от дейността си. "А често пъти тяхната дейност може 
да бъде "невидима" или поне – промяната да бъде трудно постижима и забележима", казва 
специалистът. Понякога, особено в краткосрочен период, това е трудно за измерване или 
пък няма публични резултати, които те да могат да обявят. Притиснати в ъгъла от 
общественото и политическото очакване, те трябва да изнесат резултати, които не са 
конкретни, макар да имат по-генерален смисъл. Шестото предизвикателство на практика е 
свързано с една тенденция, която отваря и възможности – за фондациите все по-
недостатъчно става реализирането на грантови програми, те трябва да бъдат по-оперативни 
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и да си сътрудничат с другите заинтересовани страни. И седмото е продължение на 
предишното – в реализиране на сътрудничество с други играчи фондациите трябва да се 
откажат донякъде от своята автономия. "Те се сблъскват с факта, че в един свят с много 
проблеми, какъвто е нашият, средата има нужда и от други "играчи". А фондациите 
ненавиждат да предават своята автономия, те са много независим и ревниви в това 
отношение, но в наши дни има ситуации, които налагат съвместна работа", смята Салол. 
Сътрудничество вместо вражда с институциите В основата на предизвикателствата са 
отношенията между фондациите и институциите, обаче точно оттам могат да дойдат и 
реалните решения, стига политиците да вложат усилия в това да разберат по-добре 
дарителския сектор, а фондациите - в това да аргументират по-добре нуждите и целите си. 
Оптимистичната прогноза е, че има потенциал и перспектива пред организациите заради 
нарастващото разбиране, че е необходима съвместна работа, но преди да се стигне дотам, 
ще има и много трудности, смята директорът на Европейския център на фондациите. Сега 
политиците възприемат фондациите предимно като източници на средства, като подценяват 
опита им или ги поставят в позиция да не могат да планират дейността си дългосрочно. В 
много страни организациите са ограничени от твърде много противоречиви закони и 
разпоредби, с които трябва да се съобразят - от закони за защита на личните данни, 
затрудняващи всякакво събиране на лична информация за дарители, до изисквания за 
пълна прозрачност по отношение на дарителите, членовете на бордовете им и т.н. Заедно с 
това в някои страни обществото се затваря и хората не разбират и не харесват използването 
на частни средства за постигане на обществени цели, а същевременно не харесват и 
институциите и статуквото. "Смятат, че и едните, и другите не са достатъчно прозрачни и че 
не обясняват достатъчно добре целите си. Затова се нуждаем от креативността на 
фондациите, трябва да им отворим вратата за творчески и експериментаторски решения", 
казва Салол. "Но първо е необходимо политиците да направят разлика в мащабите - 
фондациите са прекалено малки в сравнение с държавата и никога не могат да я заместят. 
Те не са заплаха за нея, а напротив – работата им се допълва взаимно и те трябва да могат 
да правят неща, които държавата не може. Затова политиците трябва да насърчават 
фондациите да поемат рискове, а не да им създават трудности", смята експертът. "Много е 
важно да се тества и експериментира, когато се търсят решения в една или друга 
обществена сфера. И е по-добре частните пари да бъдат използвани за експерименти, а 
публичните средства да реализират вече утвърдени, работещи решения", подсказва той и 
прави аналогията с плувен басейн и с море. Ако държавата е морето, фондациите са малък 
басейн със сладка и ценна вода, която трябва да се използва внимателно. В случай че 
правителството не разбере това и смята, че тези пари не се използват ефективно, 
фондациите трябва да започнат да използват по-добри аргументи, за да го убедят. Трябва да 
работят с държавата и с местната власт и по тази причина - да приемат, че може да се 
наложи да се откажат от част от своята пълна независимост. "Съвместното взимане на 
решения и взаимодействие с институции, които дават възможност на фондациите да 
рискуват капитали, за да могат решенията на обществените проблеми да бъдат 
предварително изпитани, е единственият отговор", обобщава експертът. 
 
  Седем КНСБ дава 1000 лв. на семейството        
 
в. Стандарт | 15.03.2018  
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КНСБ ще помогне на семейството на загиналия работник в "Арсенал". То ще получи 
еднократна помощ от 1000 лв., а детето на мъжа ще взима ежемесечна стипендия до 
завършване на средното си образование чрез благотворителния фонд на КНСБ "Проф. д-р 
Желязко Христов", създаден да помага на деца на загинали работници. Това съобщиха от 
синдикалната организация вчера. 
Ще бъде подпомогнато и семейството на другия мъж, който е пострадал при инцидента. 
От ръководството на синдикалната организация са изразили съболезнования на близките на 
починалия работник. 
КНСБ апелира към работодателите в цялата страна, както и към органите по контрол на 
безопасност на труда, да завишат своята бдителност, да инвестират в безопасни условия на 
труд, защото няма нищо по-ценно от човешкия живот. 
Благотворителен фонд на КНСБ "Проф. д-р Желязко Христов" подпомага 45 деца на загинали 
работници. Всяко едно получава ежемесечна стипендия до завършване на средното си 
образование. На семействата на загинали или пострадали работници пък се отпуска 
еднократна помощ. 
 

Общи новини 
 
 
  Пламен Панчев даде рамо на "Топъл обяд"  
 
 
www.plovdivweek.com | 10.03.2018 
"Чудесна инициатива, благородна, пълна с топлота и загриженост към хората, изпаднали в 
трудно положение. Радвам се, че Ортодоксалният орден на Хоспиталиерите ме направи част 
от нея". Това заяви Пламен Панчев, изпълнителен директор на "Тракия икономическа зона" 
и управител на едноименния клъстер, който обединява ключови представители на частния 
бизнес, НПО и висши учебни заведения, след като раздаде храна в кампания "Топъл обяд" 
пред болница "Медлайн". Той обаче не скри съжалението си, че човекът, по чиято идея е 
организирана и се провежда повече от 4 години благотворителната инициатива доц. д-р 
Невен Енчев напусна страната и вече живее в чужбина. Тъжно е, че наши успешни 
сънародници заминават извън България и този процес не спира вече от 30 години, отбеляза 
Панчев. Той не скри възхищението си, че дори отвън и от доста далеч доц. Енчев 
продължава да помага на хората в нужда. Съпричастността на Пламен Панчев към 
кампанията се дължи на убеждението, че добрите дела трябва да се подкрепят, за да се 
умножават и да намират повече последователи.  
 
 
  Черно море Тича дарява приходите от мача с Левски Лукойл  
 
 
 
www.bgbasket.com | 10.03.2018 | 09:30 
Ръководството на Черно море Тича направи благороден жест. От клуба решиха, че ще дарят 
приходите от продажба на билети за предстоящия мач от мъжкото първенство срещу Левски 
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Лукойл. Двубоят е днес от 18:30 часа.   Събраните средства ще бъдат дадени за подпомагане 
на състезателя от юношеския отбор на „моряците“ Петър Христов. Момчето се бори със 
сериозно заболяване и има нужда от подкрепа. На касата на зала "Христо Борисов" ще бъде 
поставена и кутия за дарения.   Освен билети, всеки присъстващ ще може да си закупи и 
календар, за да помогне на Петър и семейството му в този труден момент.  
Ч Черно море Тича дарява приходите от мача с Левски Лукойл ерно море Тича дарява прих Ч 
   БЧК партнира на омбудсмана Мая Манолова в кампанията „Великден за всеки“  
 
ерно море Тича дарява приходите от мача с Левски Лукойл одите от мача с Левски Лукойл 
www.novjivot.info | 10.03.2018  
За трета поредна година, БЧК е партньор на Омбудсмана на Р. България при реализиране на 
кампанията „Великден за всеки“, която стартира официално на 7 март 2018 г.  В кампанията 
отново ще се набират парични средства и хранителни продукти за възрастните хора, които 
няма да получат надбавка за големия християнски празник. 
Идеята е да бъдат подпомогнати хората, чиято пенсия надвишава с малко минималния праг. 
По утвърдени списъци на НОИ средствата ще бъдат обърнати във ваучери, всеки на стойност 
по 20 лева, с които пенсионерите ще имат възможност да пазаруват в 5 000 обекта в цялата 
страна. Възрастните хора ще получават своите ваучери в пощенските клонове по места. 
Средствата се набират чрез: 
Банкова сметка в УниКредит Булбанк, разкрита конкретно и единствено за целите на 
кампанията, като титуляр е Български Червен кръст (БЧК): 
IBAN: BG53UNCR70001522802795; Банков код: UNCRBGSF 
SMS на номер 1255 – на стойност 1 лев, освободен от ДДС 
Оn-line дарения от България и чужбина на сайта на БЧК – www.redcross.bg 
В град Кърджали касичка за дарения  е поставена в Централен пощенски клон 
 
Зов за помощ за 5-месечната Мартина  
 
 
 
www.kanal3.bg | 10.03.2018  
Мартина е диагностицирана с остра лимфобластна левкемия, когато навършва два месеца. 
Родителите научават за болестта след като детето вдига температура. "Направихме пълна 
кръвна картина и от изследванията ѝ се разбра, че левкоцитите са много над нормата”, 
разказва майката Нели Петрова пред bTV. Започва тежка химиотерапия с много странични 
ефекти. "Едно бебе, когато заплаче, или е гладно, или му се спи. Докато при нас никога не 
знам дали проблемът не е по-сериозен”, казва още Нели. В момента Мартина е в ремисия. 
Лечението трябва да продължи най-малко две години. Родителите смятат, че е най-добре 
това да се случи в чужбина. Лекарите ги подкрепят. Родителите на Мартина вече са подали 
заявление във Фонда за лечение на деца. Но времето ги притиска и затова семейството вече 
очаква оферти от болници в чужбина. Точната сума за лечението все още не е ясна. 
"Очакваме сумата да бъде между 100 – 150 хил. евро, което е нормалната сума за подобно 
лечение”, обяснява Десислава Врагова, която помага на семейството с организирането на 
благотворителна кампания. Ако лечението на Мартина в чужбина бъде одобрено, набраната 
сума по дарителската сметка ще се използва и фондът ще ги дофинансира. IBAN: 
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BG68FINV91501317133190 Tитуляр: Мартина Ангел Петрова BIC: FINVBGSF Paypal акаунт: 
achkata6908@abv.bg – Ангел Петров (баща на Мартина Петрова)  
 
Фолкзвезди пеят благотворително за болен младеж 
 

 
 
www.monitor.bg | 10.03.2018  
22-годишен младеж от септемврийското село Симеоновец се нуждае спешно от лечение в 
чуждестранна клиника, за да живее. Росен Йорданов има тумор в главата и през 2015 г. е 
претърпял първата си операция, две години по-късно - още една. Сега трябва да премине 
през химиотерапия в Турция - в местна болница. За нея са необходими над 20 хиляди евро, които 
семейството му не може да събере без помощта на добри хора. Затова в общинския център 
Септември организират благотворителен концерт в помощ на онкоболния младеж. 
Проявата ще бъде на 23  март, а на концерта ще пеят фолкзвездите Янко Неделчев, Нелина и 
Здравко Мандаджиев. За да се наберат средства в подкрепа на болния Росен е предвиден 
вход от 5 лв., като парите ще бъдат дарени на младежа. 
Всеки, който иска да помогне на Росен, може да направи превод и по банковата му сметка. 
BG85PIRB73884605508246 
SWIFT: PIRB BG SF 
PIRAEUS BANK BULGARIA AD 
Георги Илиев Йорданов 
 
СНЦ „Зонта клуб-Стара Загора“ връчи традиционните си награди „Жълта роза“ 
 

 
 
www.nbp.bg | 10.03.2018  
Дамите от Зонта клуб-Стара Загора в празничната вечер 
Зонта клуб-Стара Загора отбеляза официално Деня на Жълтата роза, който се чества на 
Международния ден на жената (8 март). На събитието бяха връчени традиционните награди 
за благотворителност „Жълта роза“, с които всяка година зонтианки отличават най-
активните си спомоществователи и съмишленици. 
За нас е чест и удоволствие да споделим заедно радостта и благодарността си към нашите 
най-големи дарители и участници в благотворителните каузи на клуба, сподели в началото 
на вечерта д-р Радослава Павлова, президент на Зонта клуб-Стара Загора. След това тя 
представи най-важните символи на международната организация Зонта Интернешънъл. 
Мултимедийна презентация „Жълтата роза в сърцето на Зонта“ направи г-жа Катя 
Стоичкова, историк, член на Зонта клуб „София“ и кръстница на учредения преди 15 години 
Зонта клуб-Стара Загора. В презентацията бе акцентирано на развитието на символа „Жълта 
роза“ в историята на международната организация. 
С официална церемония в клуба на старозагорските дами бе приет нов член – Ганка 
Добрева. Тя е участвала активно в много от събитията на клуба през последните години. 
Активна, разпознаваема, със собствен стил, истински творец и добър човек. Като арт диджей 
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и парти мениджър с работата си е направила много хора щастливи, обоснова предложената 
кандидатура д-р Павлова. 
Тази година „Зонта клуб-Стара Загора“ в чест на 15-годишнината на сдружението учреди 4 
награди. Почетен плакет за изключителен принос към каузите на клуба получи 
изпълнителния директор на „Мини Марица Изток“ ЕАД г-н Андон Андонов. Първата награда 
„Жълта роза“ бе връчена на г-н Десимир Генчев от Бургас. Щедър приятел, който е разбрал, 
че най-върховната човешка добродетел е да помагаш на другите. Като благодарност за 
неговата последователна и активна подкрепа на инициативите и проектите на клуба – чрез 
многократно благотворително участие, с приз „Жълта роза“ бе удостоен и г-н Рангел Танчев 
от Стара Загора. Престижното отличие бе връчено и на зонтианка от старозагорския клуб – 
нотариус Антония Коева, за нейната активна работа с младежката формация – Z клуб. 
Антония Коева беше инициатор и на създаването на Алеята на Жълтата роза в Стара Загора, 
припомни д-р Радослава Павлова. 
След официалната част празничната вечер продължи със стилен коктейл, с наздравици и 
пожелания за още по-големи дарителски жестове и успехи в бъдещи инициативи на клуба. 
На 30 март предстои традиционният великденски пролетен бал на Зонта клуб-Стара Загора. 
Благотворителната му кауза ще бъде насочена към събиране на средства за фонд „С любов 
към бъдещето на България“, осигуряващ стипендии на талантливи деца, както и за 
предстоящи проекти на клуба. Балът е посветена на 15-годишнината от създаването на 
Зонта клуб Стара Загора. Ще стартираме и други инициативи, като част от тях ще бъдат 
насочени и към предстоящия през 2019 г. юбилей – 100 години Зонта Интернешънъл, уточни 
за НБП президентът на Зонта клуб-Стара Загора д-р Радослава Павлова. 
НБП, Радослава РАШЕВА 
 
 Брокер дава комисионните си за лечението на Никол 
 

 
 
www.velikotarnovo.utre.bg | 10.03.2018  
Милен Ангелов, който е собственик на брокерска фирма във Велико Търново обяви, че до 
края на март всеки лев, постъпил в агенцията от комисионни от сделки - наеми, покупки и 
продажби на имоти, ще отива в дарителската сметка на 14-годишната Никол, която се бори 
със сарком на Юинг. Парите са жизнено необходими, тъй като на Никол Георгиева й 
предстои лечение във Франция. "Обръщам се към моите колеги с призив да помогнем на 
Никол, защото никой не е застрахован от такова изпитание. Нека да последват примера ни, 
нека се присъединят към нашата кампания в името на здравето на детето!", апелира 
Ангелов. Майката на Никол- Надя Костадинова, сподели, че този жестът на 
великотърновския брокер не е единствен за лечението на нейната дъщеря. Милен Ангелов 
вече е предоставил на семейството 2000 лева. В момента Никол и майка й са в София, като 
след извършени изследвания с ядрено- магнитен резонанс и скенер, вливания и инжекции с 
хормони на растежа, е под наблюдение. След преглед при столичен ортопед, заключението 
му е, че туморът е локализиран, но костта на бедрото е разрушена и трябва да се подмени. 
"Веднага, щом медицинските показатели на Никол го позволяват, ще отпътуваме за 
Франция, надявам се около 20 март", каза Надя Костадинова. Офертата за лечение на детето 
е от института за онкологични заболявания "Гюстав Руси", в който ще й бъдат извършени 
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трансплантация на стволови клетки, курсове лъчетерапия, всички видове изследвания, в т.ч. 
ЯМР и скенер, като заедно с болничния престой, възлиза на около 290 000 евро. Отделно, 
преди да постъпи в института, се налага ортопедична операция, но все още не е известно 
колко ще струва, докато момичето не бъде прегледано и изследвано на място. Към момента 
в дарителската сметка на Никол Георгиева има постъпили около 380 000 лева. На 15 март 
пък нейни съученици от ПГТ "Д-р Васил Берон" съвместно с Градския ученически парламент 
организират благотворителен концерт във Велико Търново. Дарителници продължават да 
бъдат поставяни в хранителни магазини и други търговски обекти в цяла България и 
чужбина. Кампания се провежда и във Великобритания, където наши сънародници 
организираха благотворителна фотоинициатива, навръх рождения ден на 14-годишното 
момиче. Дарителската сметка на Никол Йорданова Георгиева е: IBAN: BG46 UNCR 7000 1523 
0967 34 BIC(SWIFT) код на Уникредит Булбанк : UNCRBGSF. PAY PAL: nadq_2009@abv.bg 
 
Италианска асоциация дари обзавеждане на Клиниката по кардиология в УМБАЛ „СветиГеорги“ 

 
 
www.dariknews.bg | 10.03.2018  
Дарение на болнично обзавеждане получи днес Клиниката по кардиология на УМБАЛ 
„Свети Георги“. Общо 22 модерни болнични легла и шкафчета към тях бяха разпределени в 
интензивния сектор и в шест стаи от стационара на клиниката. Дарителите – Асоциация 
„Bethania Hospital Services“ от Падуа, Италия, осигури и 7 шкафа за архивиране на 
документи. Официално днес дарението бе връчено на изпълнителния директор на 
болницата проф. д-р Карен Джамбазов от президента на асоциацията проф. Джовани 
Питони. Заедно с него лечебното заведение посетиха Лука Далле – юрист и партньор на 
проф. Питони, д-р Джанфранко Риело и Герарда Карузо – секретари на „Bethania Hospital 
Services“, и Норма Сакардо – представител на благотворителната католическа организация 
AES – CCC.  
След като посетиха Клиниката по кардиология, за да видят как се използва обзавеждането, 
италианските гости разгледаха Интегралния център за лечение на тумори и травми на глава 
и шия, в който се извършва компютърно навигирана хирургия в реално време, както и още 
няколко клинични звена, за да преценят дали биха могли да са полезни с осигуряване на 
обзавеждане или медицинска апаратура. „Това е началото на едно ползотворно 
сътрудничество“, каза проф. Джовани Питони.  
Болничното обзавеждането за Клиниката по кардиология бе транспортирано безплатно до 
УМБАЛ „Свети Георги“ от компанията за транспорт и логистика „Алпетранс“. 
В знак на благодарност дарителите получиха икони от дърво и метал с изображение на 
покровителя на болницата – Свети Георги. 
Асоциация „Bethania Hospital Services“ е основана преди 24 години. През този период тя е 
помогнала на болници по целия свят, благодарение на безвъзмездно освобождаване на 
нова или използвана, но запазена техника и обзавеждане от лечебни заведения в 
провинция Падуа, област Венето. 
Наред с апаратурата асоциацията осигурява и обучение за персонала, който ще работи с нея. 
До момента, благодарение на съдействието на г-жа Сакардо, чийто съпруг е българин от 
Пловдив, асоциацията е осигурила оборудване за още две болници в страната – в Белене и в 
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Търговище, а за служителити, които ще използват новите технологии, е организирала 
специализирани курсове в Италия. 
 
Фенклубовете на Милан и Арсенал с благотворителна кауза   

 
www.news.data.bg | 10.03.2018  
Фенклубовете на Милан и Арсенал организират благотворителни футболни мачове между 
членовете си в София и Пловдив. Събитието в София ще започне в 13:00 часа в неделя на 
игрищата на Минно-геоложкия университет. Веднага след двубоя ще се проведе и 
двустранен куиз с въпроси на футболна тематика за Арсенал и Милан. По време на срещата 
ще се събират пари пари за фондация "Аутизъм днес" за закупуването на няколко 
специализирани люлки за рехабилитация и раздвижване на деца със здравословни 
проблеми. Също така в неделя от 10:00 часа в Пловдив фенове на Милан и Арсенал ще 
изиграят футболен двубой на  игрищата на "Авангард" в ж.к. Тракия. ВИЖТЕ СЪБИТИЕТО ВЪВ 
"ФЕЙСБУК" Българските фенове на Милан и Арсенал имат за цел да покажат, че 
съперничеството остава само на терена, докато извън него всички трябва да бъдат приятели 
в името на великата игра. Срещата между двата фенклуба бе провокирана след жребия за 
Лига Европа, където именно Милан и Арсенал се паднаха в единия 1/8-финал. Фенклубът на 
Арсенал е най-големият такъв в България, след като в него членуват 560 човека и догодина 
ще навърши 15 години от създаването си. Феновете на Милан направиха своя официален 
фен клуб само преди половин година, но се радват на огромна популярност след като за 
първата си кампания събраха над 250 членове и се наредиха в топ 5 на чуждестранните фен 
клубове в България. 
 
 
Ротаракт клуб Русе организира благотворителен баскетболен турнир 2х2   

 
www.ruse.utre.bg | 11.03.2018  
Ротаракт клуб Русе и Ротари клуб Русе с радост обявиха своята втора инициатива под 
надслов „НЕ Е ЗА НАС. НЕ Е ЗА ВАС. ЗА ВСИЧКИ Е.“ , която цели събиране на средства за 
закупуване на дефибрилатор за линейките, в полза на КОЦ- Русе. Апаратът е необходим на 
здравното заведение за връщането към живота на пациети в критично състояние.    
Събитието ще се проведе на 18 март от 10:00ч в зала „Дунав“.  Турнирът ще се играе на 
елиминационен принцип. Отборите са от двама участници, които трябва да са на възраст 
над 16 години, като всеки дължи такса за участие в размер на 20.00 лв /10.00 лв на човек/. 
Организаторите канят всички любители на баскетбола, които биха желали да премерят сили 
със свои съмишленици, да сформират отбор от двама души  и да се запишат на страницата 
на Ротаракт клуб Русе във Фейсбук или на номер 0888490033.   За всички фенове на 
баскетбола, които искат да гледат турнира, входът  ще бъде свободен. Освен страхотни 
баскетболни емоции за доброто настроение на участници и зрители ще има много музика и 
танци, за които ще се погрижат Озвучителна фрима „КЕЦ“, певиците Пресияна и Мирела 
Димитрови, мажоретен състав Extreme и др.    Както отборите, така и публиката ги очакват 
множество награди, предоставени на спонсорите на събитието – онлайн магазин „Парцал“, 
сладкарница „Долче Вита“, бирария „Роджърс“, спортни магазини „ЯКО“.  Фотограф на 
събитието ще бъде Ема Деянова.    Ротаракт клуб Русе приветстват всички да посетят 
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събитието, за да се забавляват  и заедно да направят град Русе едно по-добро място за 
живеене. 
 
 
ДОБРО ДЕЛО! Кремиковският манастир събира средства за летни детски лагери 

 
www.pik.bg | 11.03.2018  
Кремиковският манастир търси средства и помощ за провеждането на летни детски лагери. 
От 1 юни светата обител отново ще отвори врати за безплатен отдих на повече от 500 деца. 
През последните 5 години в Кремиковския манастир се организират детски летни 
православни лагери. В тях са участвали много деца, много ученици от София и региона, дори 
са гостували и деца със специални потребности, предава Би Ти Ви. Досега над 1200 деца са 
летували в светата обител напълно безплатно. Първата смяна започва на 1 юни, а 
последната приключва преди началото на новата учебна година през септември. „Смисълът 
е децата да разберат две основни неща. Едното е, че имат един приятел, който никога няма 
да ги предаде, защото Господ няма да предаде нито един човек, и че има добродетели и 
християнски ценности, които не бива да забравяме”, заяви отец Серафим Янев. Вече се 
изгражда ново крило на манастира, в което децата ще бъдат настанявани. Както и досега, те 
ще имат всички удобства за занятия, игра и отдих. Кремиковският манастир очаква 
дарители, с чиято помощ строителните работи да приключат в срок и да се осигури 
провеждането на летните лагери. „Който може с труд – да дойде да поработи няколко дни в 
манастира, който може със средства, който може с различни строителни материали. Даже 
обявихме една кампания, към която са се включили няколко строителни фирми да съзидат 
отново този Божи дом над София”, каза отец Серафим Янев. Лагери като този се организират 
в много православни манастири у нас. Повече информация можете да получите от 
митрополиите в цялата страна. Детските летни лагери се организират с благословията на 
Софийския митрополит и български патриарх Неофит. Ако имате възможност и желаете да 
помогнете, ето банковата сметка на Кремиковския манастир: BG12UNCR70001522340552 
Титуляр: Манастир „Св. Вмчк Георги Победоносец” Дарение за провеждане на детски лагери 
 
 Медик направи първото дарение за „Талант без граници 2018“ Автор  

 
www.tvn.bg | 11.03.2018 | 
Собственикът на УМБАЛ „Медика“ доц. д-р Кирил Панайотов направи първото за 2018 г. 
дарение за кампанията „Талант без граници“, съобщиха от Фондация „Русе – град на 
Дарението е в размер на 500 лв. От фондацията уточняват, че събраната сума до момента 
възлиза на 4999,57  лв.  
Кампанията е в полза на обновяването на музикалните инструменти в НУИ „Проф. Веселин 
Стоянов“. В нея се включиха представители на бизнеса, Фондация „Америка за България“ и 
русенската общественост и бяха събрани над 180 000 лв., с помощта на които  са закупени 
нов роял Steinwey и е  сменена механиката на съществуващия роял и още 25 пиана.  
Две от акциите бяха инициативи, организирани от клуб Ротаракт Русе и клуб Интеракт Русе, с 
подкрепата на Фондация „Русе – град на свободния дух“.  
За да се постигне крайната цел – закупуване на нови 15 пиана, на стойност 146 250 лв., 
кампанията „Талант без граници“ продължава и през 2018 година. Екипът на Фондация 
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„Русе-град на свободния дух“ застана зад каузата, воден от убеждението, че именно 
младите таланти са „Посланиците на Русе“ пред света и гарантира, че събраните средствата 
ще бъдат изразходвани по предназначение, при пълна прозрачност.  
Желаещите да дадат своя принос за подобряването на условията за развитие на 
музикантите от Националното училище по изкуствата, могат да дарят средства по банкова 
сметка:  
IBAN: BG37BPBI79211044468901  
BIC: BPBI BGSF  
„Юробанк България“ АД  
За благотворителната кампания „Талант без граници“.  
 
Вестник Труд започна съвместна рубрика със сдружение Приятели помагайте. Всяка 

 
www.novini247.com | 11.03.2018  
Обездвижен мъж получи инвалидна количка. Вестник „Труд” започна съвместна рубрика със 
сдружение „Приятели помагайте”. Всяка седмица ще представяме зов за помощ, получен от 
неговите координатори и ще показваме какво е свършено благодарение на доброволци и 
дарители. Сдружение „Приятели, помагайте” прегърна нова благотворителна инициатива и 
усмихна бедстващо семейство от Тетевен. 44-годишният Румен има увреждания от детска 
възраст и вече 20 години е обездвижен. За него се грижи възрастната му майка, 76-
годишната Сашка. Благодарение на бързата намеса на сърцати дарители след апел за 
помощ мъжът получава необходимата инвалидна количка. С основателя на сдружението 
Лео Кадели се свързва племенничката на чичо Румен и внучка на баба Сашка – Снежана, 
която търси спасение за неволите на нейните близки. Майка и син трудно свързват двата 
края, за да могат да оцелеят се впускат в тегленене на кредити, които не могат да покриват. 
Румен получава 220 лв. пенсия, а баба Сашка 230 лв., парите отиват за погасяване на 
задълженията, които са натрупали, за да си купят дърва за зимата. След като Лео Кадели се 
запознава със случая и го споделя в интернет, с него се свързват много желаещи, които 
искат да помогнат на семейството от Тетевен. За няколко дни се събират дарители и с два 
автомобила се отправят към балканския град. „Ние държим на думата си и не обещаваме 
неща, за които нямаме възможност”, казва Лео на чичо Румен. По време на посещението 
при семейството баба Сашка се притеснява, че обстановката не е много приветлива, но Лео 
я успокоява: „Вие сте чисти по душа, затова сме тук”. В сигнала внучката Снежана моли за 
две неща – количка за чичо си и гардероб за баба си. 44-годишният мъж получава 
инвалидната количка, но с това добрината на отзовалите се хора не спира. За баба Сашка 
има подарък гардероб, също така нова пералня, която е закупена от дарителката Кристина 
Михайлова. За семейството са поръчани около 3 кубика дърва, а разходите по тях поема 
Наталия Ангелова, която изпраща 50 евро от Германия. Добросърдечна жена на име 
Елеонора Стоянова също участва в закупуването на дървата, освен това заради 
невъзможността си да присъства на посещението подготвя хранителни продукти, които 
доставя с такси. На апела се отзовава и Силвия Стойнова, която изпраща колет с храна. 
„Нашата мисия е да бъдем човечни, не правим тълпи просто така, а раздаваме добрина”, 
казва Лео. Към инициативата се включва и баба Ненка от Хисаря, която също споделя тежка 
съдба и гледа трима човека с увреждания, но сърцето й продължава да раздава топлина и 
изпраща дрехи на баба Сашка и чичо Румен. Младо момиче на име Васи пък се бори с 
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юридическата част и подготвя молби до община Тетевен и социалните институции, за да 
може семейството да получи това, което държавата им дава по закон, разказва Лео Кадели. 
Баба Сашка е умилена до сълзи: „Аз помолих за малко, а вие ми изпратихте толкова много 
неща, предоволна съм”. Нейният син Румен не може да скрие усмивката си и балгодари от 
сърце на всички дарители. По време на срещата Лео Кадели посъветва семейството, да не 
правят грешки и разходи, които не могат да си позволят и благодари за синагала на 
Снежана. Пожелава на баба Сашка и чичо Румен да се грижат за себе си и да пазят вещите, 
които получават от дарителите. „Благодаря на всеки един, който вярва в нас и се впуска във 
всяка инициатива, за подадените сигнали и желанието да помагате с нас. Мен ме прави 
щастлив фактът, че успяваме да накараме хората да се усмихнат”, казва Лео.   Нова мисия 
Лекарства и дърва за баба Седефка Към Лео Кадели и „Приятели помагайте” се е обърнала 
баба Седефка от радомирското село Дрен. 78-годишната жена е останала сама, няма деца и 
живи близки, има нужда от лекарства заради заболяване и от дърва, за да доизкара зимния 
сезон. 
 
Добруджанка в Кипър предложи помощ по време на лечението на Димитър Стоев 

 
www.dobrichonline.com | 11.03.2018  
Мария Николова от Генерал Тошево, която живее и работи в Кипър, предложи помощ на 
семейството на Димитър Стоев от Оброчище по време на лечението му в тамошна клиника. 
32-годишният мъж има оферта за операция със стволови клетки в Кипър на стойност 60 000 
евро. Жената научава за предстоящото лечение на Митко от материал на Добрич онлайн, 
публикуван във фейсбук. Под него тя написа, че ако се наложи помощ в Кипър, тя кани в 
дома си придружител на младия мъж безвъзмездно. „Трябва винаги да помагаме с каквото 
можем на хора в нужда и болка – сподели пред журналист на Добрич онлайн Мария 
Николова - .Аз с това мога и ще помогна. Така са ме учили родителите ми. Водя се от 
дилемата "Прави добро и ще намериш и ти добро". Жената от Генерал Тошево живее в 
Пафос и е готвач в студена кухня в петзвезден хотел. Вече 30 години е в чужбина. Преди това 
е работила е като старши администратор в хотел „Балик” в Албена. Там е целият ми хубав 
живот, споделя тя. Няколко кампании за набиране на средства за лечението на Димитър 
Стоев вървят в момента. В Балчик на няколко места се събират пластмасови капачки. 
Средства се набират и чрез кампанията „Да изправим Митко на крака” чрез онлайн 
платформата „KelpKarma”. Продължава и онлайн инициативата във фейсбук страницата 
„Благотворителен базар „За лечението на Митко“. В село Оброчище и в Балчик има 
поставени кутии за набиране на средства. Димитър Стоев претърпява инцидент преди около 
четири години докато е студент във Франция и остава обездвижен от кръста надолу. 
Диагнозата му е Квадриплегия. Банковата сметка, на която можете да дарите средства за 
лечението на Митко, е: BIC (SWIFT) UNCRBGSF IBAN: BG52 UNCR 7000 1520 7162 46 
Коментирай Сподели 
 
Над 4000 българки умират от рак на гърдата всяка година 

 
www.novini247.com | 11.03.2018 
Двама млади лекари от Пловдив имат нужда от помощ, за да продължат да спасяват 
българки от най-коварното заболяване. Над 4000 българки умират от рак на гърдата всяка 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home


София 1124 
Ул. „Леонардо да Винчи” 4Б, ет.2 

Тел.: (02) 951 59 78 
http://dfbulgaria.org 

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

С подкрепата на фондация „Америка за България”  

16 

 

година. Голяма част от тях е можело да бъдат спасени, ако заболяването е било открито 
навреме, смятат лекари от Пловдив. Двама медици са се заели с нелеката задача да намалят 
процента на починали от коварното заболяване. За да бъде успешно начинанието им обаче, 
е нужна помощ, съобщава trafficnews.bg.   За година и половина д-р Иво Ватев и д-р Атанас 
Баташки са прегледали безплатно 2800 жени за рак на гърдата в Пловдив. Благодарение на 
изследванията, те откриват онкологично заболяване при 22 от тях. Медиците използват 
базата на Университетската болница „Свети Георги” в Пловдив безвъзмездно, за да 
извършват безплатните прегледи.   Извън града обаче не могат да се справят само със 
собствени сили и средства, защото нямат нужната апаратура.   „Нашата цел е жените да 
посещават редовно профилактичните прегледи, защото са първата бариера, а именно 
прегледите могат да хванат карценома навреме и да не се стига до четвърти клиничен 
стадий.”, казва д-р Иво Ватев.   „Много от хората ни питат не искате ли да дойдете на место, 
но за целта е необходимо да закупим преносим ехограф, за да идем на место и прегледаме 
жените, които са доста. Имаме заявки за такива прегледи от много места.”, твърди д-р 
Атанас Баташки.   Младите лекари вярват, че добри хора ще откликнат на призива им и 
дарят средства за закупуването на ехограф. До момента са събрали 30% от нужните 12 
хиляди лева за ехограф.   При желание за дарения, нека те бъдат осъществени на следната 
банкова сметка: ЦКБ Клон Карлово (CECBBGSF) IBAN: BGO5 CECB 9790 40F8 5845 00 Титуляр 
д-р Иво Ватев   
 
 
 
ЗОВ ЗА ПОМОЩ! Бивш шофьор на линейка в Кюстендил, загубил зрението си, се опитва да събере 
$13 хил. за операция в Турция 

 
 
www.struma.bg | 12.03.2018  
Бивш шофьор на линейка в Спешен център – Кюстендил се опитва са събере 13 000 долара, 
за да възстанови зрението си. 48-годишният Костадин Митков пострадал преди време при 
работа с телоподаваща машина. Хирургичната интервенция е планирана в Истанбул, като в 
сумата са включени и импланти. Медиците в Турция гарантират възстановяване на зрението 
до 90%.  
Костадин пострадал при изкърпване на лек автомобил в кюстендилския квартал „Колуша“. 
Осветил очите си след заварките с телоподаващата машина. Болките обаче настъпили дни 
по-късно. „Лекарите от кюстендилската болница ми предписаха лечение с капки за очи, но 
ефект нямаше. След това се оказа, че в очите имам гной, и зрението започна да ми се губи. 
За около една седмица напълно изчезна. Не виждам нищо освен по-ярка светлина“, споделя 
Костадин.  
„Операцията ми е предвидена през април, няма как обаче да осигуря тази сума, надявам се 
добри хора да отворят сърцата си и да помогнат. Показвали са го при много кампании, 
разчитам на тяхното милосърдие“, коментира Костадин.  
Негов верен спътник е приятелката му Анелия Николова, която не го оставя и за минута. 
След инцидента Костадин минава и през ТЕЛК комисия, където експертите му дават група за 
100% инвалидност с придружител. Той работи в системата на Спешен център 16 години.  
Състоянието на Костадин се е усложнило, като кератопластиката – трансплантация на 
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роговицата на окото, няма да помогне, а е необходимо кератопротезиране – имплант от 
изкуствена роговица. Такава операция в България няма как да се направи, първоначално 
лекарите препоръчали Германия, но там сумите са непосилни и се ориентирали към 
Истанбул.  
Дарителска сметка за Костадин Митков Костадинов в ОББ: BG14UBBS80021067167040.  
ГЕРГАНА ИВАНОВА  
 
Даряват храни на бедните за Великден в Монтана 

 
www.24chasa.bg | 12.03.2018  
Благотворителна кампания „Направи добро! Дари храна за хора в нужда“ организира 
Дамски Клуб на токчета The HUB в Монтана. Това съобщиха организаторите Камелия 
Евгениева и Валерия Тодорова. Мечтата им е да помогнат на бедните да срещнат най-
светлия християнски празник Великден. 
В инициативата могат да се включат всички, които искат да помогнат да е пълна трапезата и 
на социално слаби хора. До 2- ри април вкл. се даряват само пакетирани храни, сухи 
хранителни продукти в срок на годност- ориз, брашно, олио, макарони, захар, консерви, 
сухи супи, бисквите, вафли, кроасани и др. 
 
Благотворителен базар набира средства за спешно лечение на 13-годишно момче 

 
 
 
www.dariknews.bg | 12.03.2018  
Този четвъртък в Плевен ще бъде организиран благотворителен базар в подкрепа на 13-
тодишния Християн Бозуков от плевенското село Ясен, който страда от бързо развиващ се 
тумор на мозъка. Благотворителният базар ще бъде пред Централ мол – Плевен и ще работи 
от 10:00 до 18:00 часа до 30-ти март – петък, когато ще се проведе и благотворителен 
концерт за набиране на средства.  Първите дарения за базара вече са направени от ученици 
от няколко плевенски училища. Заболяването на Християн е бързо развиващ се тумор на 
мозъка, който частично е отстранен в България. Наложило се е лечението да продължи в 
клиника в Турция. Родителите на момчето, нямат възможност да осигурят необходимата 
сума за престой и лечение, която е около 25 000 евро и затова се организира 
благотворителното набиране на средства.    Средства могат да бъдат преведени и по 
разкритата сметка: IBAN:BG10UNCR70001523205537 BIC: UNCRBGSF УниКредит Булбанк 
титуляр : Михаела Николаева Бозукова/майката на Хриси/ Благородната инициатива е 
организирана от кмета на село Ясен Йото Добрев и е подкрепена от Миглена Цанова, 
инициативата "Децата на Плевен - най-дългото знаме на България" и граждани от Плевен. 
 
Двудневна кръводарителска акция организират в Дупница 

 
www.blagoevgrad.eu | 12.03.2018  
Ротаракт клуб Дупница застава зад световната инициатива Мahadan 3.0 World’s largest Blood 
Donation Camp на Ротари и Ротаракт клубове от Индия за подобряване на Световния рекорд 
на Гинес за най-много кръводарители в рамките на 12-18 март 2018г. Целта е 40 000 
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дарители от целия свят. 
Ако искаш и твоето име и принос да влязат в книгата на Гинес, заедно с това да разбиеш 
клишетата за кръводаряването и да подариш живот на нуждаещ се, заповядай на 13 и 14 
март на партера в сградата на Община Дупница от 10:00 до 15:00 ч. и направи този 
благороден акт на помощ. 
Условията, които трябва да изпълняваш са да бъдеш между 18 и 65 години, да не страдаш от 
заразни и хронични заболявания, да не си дарявал кръв последните 2 месеца, да не си 
консумирал алкохол последните 24ч и да си хубаво закусил. 
Очакват те изненади, подаръци и много весело настроение, заявиха организаторите на 
кампанията. 
 
 
Един нетрадиционен журналист, който промени живота на две сирачета от Монтана 

 
www.bulnews.bg | 12.03.2018  
През юни 2017 година историята на две деца от Монтана трогна много хора. Влади и 
Паолина наскоро бяха изгубили майка си и останали само под грижите на баща си, който 
едвам свързва двата края и с мъка изкарва за насъщния. Сред тези, които се трогнаха и 
помогнаха много, бе спортният журналист Юри Славчев, който заедно със своите приятели 
Иво, Мишо и Владо от "B.H. Wear", направиха благотворителен търг сред футболните 
фенове. От него бяха събрани около 2000 лева, които бяха връчени на бащата Борислав. 
Влади и Паолина получиха също така много подаръци и торби с хранителни продукти. 
Събраната сума помогна на Борислав да направи ремонт на къщата, в която живеят и вече 
условията им са много по-добри. "Трогнахме се, когато научихме тяхната история. Това са 
две красиви и добри български деца, които заслужават да изживеят прекрасно детство и да 
са щастливи. Направихме търг сред футболните фенове и успяхме да съберем една 
прилична сума. Тя не промени живота им, но поне им помогна да стане малко по-добър. 
Влади и Паолина наистина са едни чудесни деца. Основната заслуга обаче не е наша, а на 
футболните фенове в България, които закупиха артикули на търга и помогнаха. Както и на 
футболисти и клубове от България и извън нея, които на драго сърце дариха свои екипи. Не 
искахме да се разчува, но бяхме длъжни да покажем какво е постигнато. Тъй като повечето 
от парите дойдоха от футболните фенове и те трябваше да видят в крайна сметка какво е 
постигнато с тяхните средства", споделя Юри. "Чуваме се често с бащата Борислав. Чух се и с 
Влади по празниците. Радваме се, че при тях нещата се развиват добре. Знам, че са сменили 
дограмата, която беше в ужасяващо състояние. Това не е нито първото, нито последното 
подобно нещо, което правим с приятелите ми от "B.H. Wear"". Но няма смисъл да говорим 
за това. Обясних защо този случай се разчу - за да покажем на хората какво се е случило с 
парите им и как са помогнали", допълва спортният журналист. Юри не е типичен журналист. 
Нашарил е тялото си с татуировки, тренира няколко спорта, ходи с гола глава и 
неколкодневна брада, и определено не изглежда като огромна част от колегите си. 
Признава, че често го подценяват заради външния му вид. И често го преценяват грешно. 
"Нали знаете - по вида посрещат. Но при мен това заблуждава. Много хора си правят грешна 
преценка в началото. Не мислят, че съм някакъв добър човек, който би помагал на хора в 
нужда. И определено много смятат, че приличам на всичко друго, но не и на журналист. За 
последно ми го каза един футболен човек от Пловдив. Призна, че когато сме се запознали е 
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помислил, че някой се шегува с него и аз не съм журналист. Думите му бяха: "Човече, 
гледам те татуиран, вдигащ железа в залата, гола глава и гледаш лошо. Помислих, че някой 
се шегува с мен". Реално аз разбирам хората, които не ме познават. А когато им кажа, че от 
години живея в Люлин и картината е нарисувана изцяло. Вече свикнах, че явно трябва да се 
доказвам повече пред хората. Ако бях примерно слаб, с очила и без татуировки, щях ли да 
съм друг човек? Не! Хората не трябва да бъдат съдени по външния вид, а по делата", 
обяснява Юри Славчев. 
Галерия 
 
Панагюрка дарява балната си рокля на бедно момиче 

 
www.pazardjik.marica.bg | 12.03.2018  
Млада панагюрка е готова да дари абитуриентската си рокля на зрелостничка, която няма 
възможност да си купи тоалет за бала. Цветанка Борисова обяви намерението си през 
февруари и трогна мнозина с началото на обръщението си: „Днес имам нужда да направя 
нещо добро“. Жената казва, че би дала красивата дреха на девойка, която наистина се 
нуждае от нея и това ще я направи щастлива в официалната вечер на прага на зрелостта. 
Обличана е само веднъж, става за ръст 165-170 см, отзад е на ластик - има възможност да се 
носи и от слабо, и от пълно момиче. До момента не се е намерила подходяща кандидатка, 
каза Цветанка за „Пазарджишка Марица“. Връзка с нея може да се осъществи чрез профила  
във Фейсбук. С наближаването на времето за балове в социалните мрежи отново валят 
предложения от хора, които биха искали да дарят своите тоалети на бедни младежи. Всички 
благодетели поставят едно и също условие - склонни са да помогнат на абитуриенти, които 
наистина имат нужда и се опасяват да не попаднат на измамници, които да се възползват от 
опита им да направят добро. Изборът е богат. От масова конфекция до шити по поръчка 
рокли с уникални размери и уникална визия. От сдържани модели в делови цветове до 
смели решения като яркочервено или искрящозелено. От пищни дълги поли до дръзки къси 
минижупи с обилно присъствие на панделки, дантели и шлейфове. Също толкова голямо е и 
разнообразието при мъжките костюми. Предлагат се и красиви бижута, обувки, аксесоари. 
За тази сравнително нова благотворителност в интернет са създадени и специални групи - 
„Подай ръка, подари костюм или рокля на абитуриент 2018“, „Подари втори живот на 
балния си тоалет“ и други. Кратко преглеждане на една от тях дава яснота защо 
благодетелите проявяват известна мнителност. Жена, представяща се за самотна майка, 
търсеща рокля за дъщеря си, приема изпратените тоалети, после обявява, че не са по мярка, 
но не ги връща обратно. Не става ясно дали ги е продала. Макар да е изключвана от групите, 
пак се присъединява в търсене на нови доверчиви жертви. 
 
Апел за помощ: 6 000 лв. са нужни за операция на малкия Теодор от Каварна 

 
www.dobrichonline.com | 12.03.2018  
Теодор Пиндиков е на 1 годинка и 10 месеца, от Каварна и се нуждае от спешна операция в 
средата на април. Оставащата за събиране сума е в размер на 6 000 лева. Нека помогнем на 
това малко ангелче! Всеки, който иска да помогне, според възможностите си, може да го 
направи чрез разкритата дарителска сметка: Юробанк България АД IBAN BG10BPBI 
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79384056304101, BIC BPBIBGSF Титуляр: Надежда Веселинова Пиндикова, в полза на: Теодор 
Надеждов Пиндиков, сметката е в лева.  
 
Набират средства за църквата в Провадия с дарителска кампания 

 
www.monitor.bg | 12.03.2018  
Църковното настоятелство при храма „Свето Благовещение“ в Провадия и Общината 
стартират дарителска кампания за набиране на средства за ремонт на църковната обител. 
Предвиждат се ремонтни дейности за подмяна на пода, укрепване на фасадата и 
обновяване на оградата. За целта вече е открита банкова сметка BG71BPBI79451070657501 в 
Пощенска банка, като е поставена и кутия за целеви дарения в църквата „Свето 
Благовещение“, съобщава местното електронно издание provadiadnes.com. На 25 март т.г. в 
ресторант „Овеч“ се организира и благотворителна вечеря с участието на DJ George и 
талантливи провадийци. Кувертът за благотворителната вечер е 50 лв., които всъщност са 
част от дарението, което всеки може да направи. Поканени са всички съпричастни с 
начинанието. Куверт може да се купи в градския храм, в информационния център на 
Общината и в книжарница „Дъга“ в Провадия. Организаторите от църковното настоятелство 
и Общината призоваха всички, които носят в сърцето си любов към православието да 
помогнат, според възможностите си, за възвръщане благолепието на храма, който е един от 
символите на града. „В периода 1911-1923 г., когато църквата е изградена, България води 
три войни, в които претърпява две национални катастрофи с тежки последици. Очакванията 
и надеждите на провадийци, дали над 200 жертви, са продиктували избора, храмът да бъде 
посветен на евангелско събитие. „Благовещение“ и възвестяването на Дева Мария, че ще 
роди очаквания Спасител на човечеството, сина Божий Иисус Христос. Богородица - 
покровителката на майчинството и семейното огнище, е светицата, от чиято закрила са се 
нуждаели най-много и към която са отправяли молитвите си стотиците осиротели и 
овдовели жители на града. Светицата, на чиято закрила се надяваме най-силно и в нашето 
съвремие! Нека продължим делото на предшествениците си, които са съградили с много 
труд и упорство този прекрасен храм, с който всички провадийци се гордеем. Като израз на 
своята признателност към делото на дарителството, църквата е определила по време на 
Светата литургия, на Великата ектения, да се произнася молитва за блажените и 
незабравими ктитори (дарители) на храма“, се казва още в обръщението на организаторите.  
 
 
Ученици от Пловдив изработват перуки за онкоболни жени 

 
www.plovdiv.topnovini.bg | 12.03.2018  
Ученици от Националната гимназия за сценични и екранни изкуства в Пловдив изработват 
перуки за онкоболни жени. Първата от тях е готова и вече радва своя притежател. 
Инициативата за благородният жест дошла от неправителствена организация, предаде БНТ. 
"Те събират дарени коси и търсеха вариант, където това да се изработи и да се използва 
пълноценно, явно че трудно се откликва на такова нещо, защото перуката е бавно правещо 
се пособие, а когато се работи с естествена коса и се прави нещо за живота, е още по-
сериозно, но ние решихме да приемем предизвикателството", обясни Емилия Арабаджиева 
- директор на Националната гимназия за сценични и екранни изкуства - Пловдив. Със 
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задачата се заели учениците от 9А клас. Работели в часовете по практика, а понякога и 
вкъщи. В сглобяването се включили и три дванайсетокласнички. В края на първия учебен 
срок, перуката била завършена и вече е дарена. След като в интернет били публикувани 
снимки с перуката, много граждани започнали да търсят връзка с учебното заведение. 
"Започнаха директно да ни се обаждат и да ни предлагат дарение коса", обясни 
Арабаджиева. Учениците вече изработват и втора перука, която през юни ще зарадва още 
една жена. 
 
 
Приморско с дарение за българското училище в Братислава 

 
www.flagman.bg | 12.03.2018  

Посланикът ни в Словакия благодари на кмета д-р Димитър Германв за изпратеното 

дарение По повод направено дарение от Община Приморско на  книги, картини и 

мартеници за БСУ „Христо Ботев” в Братислава, кметът на морската община получи 

благодарствено писмо от  Йорданка Чобанова, посланик на РБългария в Словакия. 

„Приморско принадлежи към любимите дестинации на словашки туристи”, изтъква в 

писмото посланик Чобанова. „С този си жест Община Приморско ще остави широка следа в 

сърцата и съзнанието на голям брой български и още по-голям брой словашки семейства. 

Убедена съм, че дарението, направено от сърце, със сигурност ще допринесе към желанието 

на децата и техните родители да посетят именно Приморско през летните месеци”, се казва 

още в писмото. Специална благодарност чрез кмета д-р Димитър Германов посланик 

Чобанова  отправя към СУ „Н. Й. Вапцаров” за прекрасната идея и организация по нейната 

реализация, към Люба Желева, Стойко Стойков, Катя Кръстева-Танева, Мария Колева, 

Милена Димитрова, Маринела Петрова, Дукена Коемджиева, НЧ „Свобода” – Китен и 

дарителите Пламена Иванова и Донка Георгиева. Припомняме, че огромна благодарност 

дойде след щедрия дарителски акт на община Приморко и на училищното настоятелство на 

СУ „Н.Й. Вапцаров“ в Приморско, които дариха книги на училище „Христо Ботев“ в 

Братислава точно за 1 март. Техните книги, картини и мартенички зарадваха словашките и 

български деца.  

 
Общинският съветник Ферди Мурад се включи в благотворителна кампания в Одрин 

 
www.parvomai.net | 13.03.2018  
Общинският съветник от Кърджали Ферди Мурад се включи в благотворителна инициатива 
в турския пограничен град Одрин (Едирне). Кампанията бе организирана от турската 
фондация за бъбреци и Лайънс клубове от Одрин. Събитието се проведе в най-големия 
търговски център в Одрин „Ераста”. Ферди Мурад бе там по покана на Али Арда, член на 
Управителния съвет и координатор на Тракия на турската фондация „Бъбреци”. Той 
сподели, че по време на кампанията, в обществени щандове, специалисти са давали 
информация и са раздавали брошури на посетителите, как да се предпазят от бъбречните 
болести. „Щандът бе  посетен от много наши изселници, които живеят в района на Източна 
Тракия. Те изразиха мнение, че са много доволни от факта, че виждат общински съветник от 
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Кърджали в Одрин”, заяви Ферди Мурад. Той уточни, че е предложил на организаторите 
подобна благотворителна дейност, да се проведе и в Кърджали, което е било прието 
положително. Гюнер Шукри  
 
Ученици сбъдват мечтата на малката Еля да има таблет 

 
www.ekip7.bg | 13.03.2018  
Ученици от ОУ „Иван Сергеевич Тургенев“ в Разград направиха крачка към сбъдването на 
мечтата на тяхната съученичка Еля Реджебова да има таблет. Второкласничката е родена без 
крайници, придвижва се с инвалидна количка и полага огромни усилия, за да пише в 
учебните часове.  
 
Виждайки трудностите, с които се справя ежедневно, децата от IV „а“ клас организираха 
благотворителен базар, на който продаваха ръчно изработени картички. В кампанията се 
включиха малчуганите от I „б“ клас, добрата кауза подкрепиха учителите Фахри Ферзуев, 
Айлин Юсуф и Мартина Йорданова. Малките доброволци успяха да съберат част от сумата, 
която е необходима за закупуване на таблет. С електронното устройство тяхната съученичка 
ще си помага в обучението, ще може по-лесно да подготвя домашните си работи и да 
достига до информацията, която й е необходима. Децата дариха набираните средства от 
кампанията на малката Еля с пожелания за здраве и нови успехи в ученето.  
 
Французинът с български произход Венсан Винел с концерт на Франкофоли 

 
www.dariknews.bg | 13.03.2018  
Четвъртото издание на ФРАНКОФОЛИ ще бъде първото събитие в България, което ще 
стартира кампанията „Отворена зона“ в партньорство с фондация "Моменти" за равни 
възможности за достъп до култура и изкуство на хора в неравностойно положение и 
различни социално изолирани групи. Тази година фестивалът за съвременна музика ще се 
проведе на 22 и 23 юни, при вход свободен, впарк „Македония“ в града, където миналата 
година събитието събра над 30 000 публика. За първи път на концертите на ФРАНКОФОЛИ 
ще бъде изградена специална фестивална зона, подходяща за настаняване на хора с 
нарушена мобилност и техните придружители, обособена като достъп и необходима 
видимост към сцената. На разположение за помощ в придвижването на хора с увреждания 
ще бъдат и доброволци-асистенти. Необходимост от асистент може да бъде предварително 
заявена в Информационния център в града. В подкрепа на кампанията „Отворена зона“ с 
първи самостоятелен концерт на Франкофоли в България пристига и Венсан Винел – 
незрящото момче с български произход, което през лятото на 2017 стана звезда във 
Франция след участието си в музикален риалити формат там. Певецът ще се качи на сцената 
на ФРАНКОФОЛИ на 22 юни с репертоар от първият си самостоятелен албум и негови 
интерпретации на световни хитове. 21- годишният Венсан Винел стана популярен и обичан у 
нас и във Франция с талант и личната си история, която разбива социалната стигма за хората 
с увреждания. Надарен с изключителен слух, но с нарушено зрение, през 2017 той се яви на 
кастинг, сам акомпанирайки си на пиано и веднага спечели журито в "Гласът на Франция" 
(The Voice: la plus belle voix по TF1)и макар да не спечели шоуто, достойно стигнадотретото 
място на финала. 
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Роден е със силно увредено зрение през 1996 г в България, където е отглеждан в дом за 
сираци. Едва на 3 е осиновен във Франция и расте в парижко предградие. Родителите му 
бързо забелязват изключителната му музикална дарба. Съвсем малък, Венсан се научава да 
свири на пиано сам, по слух.  Следват трудни тинейджърски години, в които увреждането му 
е причина за изолация, самота и отхвърляне от страна на останалите деца. Пред френските 
медии споделя, че често е бил обект на дискриминация и подигравки, заради което напуска 
колежа, в който учи. Продължава напред с музика и безусловната подкрепа на родителите 
си по този път. Иска да учи музика професионално в Консерваторията, но поради липса на 
преподавател, който да владее брайлова азбука и ноти, не е приет. Свири по улиците и на 
обществени места. През 2017 е случайно забелязан от сътрудничка на риалитиформата 
"Гласът на Франция", докато свири на пианото в чакалнята на парижката гара СенЛазар, 
която го кани да участва в шоуто. Явява се на кастинг и впечатлява журито с интерпретация 
на хита Lose Yourself, донесъл през 2002 г. на Еминем награда „Оскар“ и влиза в отбора на 
световно известната френска звезда Мика, правил дуети с Фарел Уилямс и Ариана Гранде. 
Много бързо Венсан Винел се превръща в сензация във Франция и набира хиляди фенове. 
Пред „Фигаро“ споделя „Не мисля за себе си като за човек с увреждане, защото моят недъг е 
компенсиран с нещо друго. Имам абсолютен слух: когато чуя някое парче, го запомням и 
мога веднага да го възпроизведа. Аз съм като супер-герой на слуха“. Фестивалът 
ФРАНКОФОЛИ се провежда в Благоевград от 2015 като изнесено издание на най-големият 
европейски фестивал за съвременна франкофонска музика Les FRANCOFOLIESde la 
Rochelle  /Ла Рошел, Франция/.  В 3-те му издания до момента на сцената се качиха най-едни 
от най-актуалните звезди на съвременната френска музика – ЗАЗ, Имани, Джипси кингс, 
Нувелваг, Патрисиа Каас, Боб Синклер и др. Кампанията „Свободна зона“ е инициатива на 
Фондация Моменти, която цели да провокира повече български културни оператори, 
събития и институции към създаване инфраструктура и политики за преференциални 
условия и свободен достъп до култура и изкуство на хора в принудителна социална 
изолация и неравностойно положение от различни уязвими групи. Първото събитие, което 
стартира кампанията, е фестивалът ФРАНКОФОЛИ в Благоевград, а Общината в града – 
първата община в  България, която трайно се ангажира с каузата.  
 
Фондация „Панчо Владигеров“ стана на 25 години 

 
www.shum.bg | 13.03.2018  
25 години записа в историята си фондация “Панчо Владигеров”. Учредена на днешния ден - 
13 март, рожденната дата на патрона й, тя е създадена с основна дейност да организира и 
провежда международни и национални конкурси за пианисти и цигулари, носещи името на 
Панчо Владигеров и то в града, в който той е живял и го е определил като негов роден град. 
Днес 25 г. по-късно фондацията доказа, че мястото й е точно в Шумен, и това е градът, в 
който тя успешно продължава традициите за популяризиране на творческото наследство на 
Панчо Владигеров, както в страната, така и по света. Това е мястото, където тя успешно 
работи, за да обединява изтъкнати музиканти от България и чужбина, институции, дарители, 
частни лица и фирми, както и да проявява загриженост за израстването, развитието и 
реализирането на талантливи наши и чужди млади музиканти. Седем международни и осем 
национални конкурса за пианисти и цигулари, носещи името на класика на българската 
музикална култура Панчо Владигеров, активна концертна дейност, теоретични конференции 
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свързани с творчеството на Владигеров и мястото му в музикалната култура на ХХ век, 
издадени три сборника, пет компактдиска с изпълнения на отличени наши и чужди 
участници, документални записи, изложби, творчески срещи с ученици на великия 
композитор. Това е само част от дейността на фондация „Панчо Владигеров“ записани в 
историята й от създаването до наши дни.  И зад богатата палитра от инициативи, проекти и 
изяви стои трудът на УС на фондацията с председател световноизвестният наш цигулар 
Минчо Минчев, Община Шумен, съмишленици и дарители подкрепящи дейността й, 
шуменските културни институции. Днес по повод 25-та годишнина от създаването на 
фондацията и 119-годишнината от рождението на Панчо Владигеров Симфоничният 
оркестър на Българското национално радио ще изнесе концерт за пръв път на наша сцена 
тази вечер от 19.00 часа в залата на ДКТ “Васил Друмев”. Сред поканените гости са 
Председателят на Народното събрание г-жа Цвета Караянчева, представители на 
Министерството на културата, Фондация “Св.Св. Кирил и Методий”, Съюза на българските 
музикални и танцови дейци, дарители, общественици, спомоществователи и много 
граждани, обединени от идеята за съхраняване и популяризиране на творчеството на Панчо 
Владигеров. Преди концерта шуменци и гости ще могат да разгледат подредената във 
фоайето на театъра изложба “Международните и национални конкурси на името на Панчо 
Владигеров в Шумен”. Те ще имат възможност да проследят историята на отделените 7 
международни и 8 национални конкурса от 1995 до 2017 г. запечатани в 15 фототабла от  
автора на снимките  Красимир Кънев и фотографа Огнян Блъсков, отразил първият конкурс 
от 1995 година. Снимковият материал е част от архива на Фондацията и в него е 
документирана работата на журито, отличените участници и гостите. ШУМ.БГ 
 
Инициатива „Великден Родопи“ на Българска евангелска църква „Нов Живот“ 

 
www.eurochicago.com | 13.03.2018  

БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА  

Две малки селца и два християнски храма с много история, завещана ни от родолюбиви 

българи. Нека всички да се включим в запазването на нашата история, вяра и ценности.  

Ивайловградското село Плевун заселено с потомци на бежанци от Източна Тракия. Църквата 

“Св. Пантелеймон” е построена през 1843 г.  Свързва се с подвига на капитан Петко Войвода 

и неговата чета, които спасили местното население от турците по време на Руско-Турската 

война, 1878 г. По оградния църковен зид все още личат следите от куршумите по време на 

събитието. Нуждата да се прибави голям навес с чешма към сградата и текуща поддръжка. 

Необходими средства за изграждането и ремонта са около 5000 лв.  

Смолянското село Славейно, което е известно с най-много комити на брой население и с 

най-много лекари в населено място в Европа. Църквата “Св. пророк Илия” е построена за три 

месеца от жителите на селото през далечната 1836 г. При копаенето са открили основите на 

стара църква, с кръст и съд за причастие. Нужда от подмяна на подови настилки и интериора 

на църквата. 15 000 лв. са необходимите средства, според изготвен проект.  

Как можем да помогнем за набиране на нужните средства:  

Дата: 25-ти март 2018 г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.  

Място: Българска евангелска църква “Нов Живот”,  

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://mediazoom.bg/search.html?do=s4367%22


София 1124 
Ул. „Леонардо да Винчи” 4Б, ет.2 

Тел.: (02) 951 59 78 
http://dfbulgaria.org 

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

С подкрепата на фондация „Америка за България”  

25 

 

1480 Е Oakton St, Des Plaines, IL  

Инициативата включва разпродажба и наддаване за домашно приготвени кулинарни 

изделия, както и картини на известната българска художничка Кина Бъговска, чиито корени 

са от село Славейно.  

Ще бъде представен богат снимков материал, както и подробна информация за самите 

проекти.  

Ако желаете да подкрепите инициативата, но ако сте възпрепятствани да присъствате, може 

да изпратите чек на името на “Bulgarian Evangelical Church” (memo) – “Великден Родопи” или 

PayPal целево дарение на www.bgnewlife.com.  

 

 Благотворително за Хуманитарната гимназия в Казанлък 

 
www.presstv.bg | 13.03.2018  
Благотворителна волейболна среща между работници и служители на голяма местна 
компания, лидер в производството на дървесни панели за мебелната индустрия, и отбора 
на Профилираната Хуманитарна гимназия в Казанлък, подготвящ се за участие в Световните 
ученически игри в Бърно, Чехия, ще се състои в края на месец март, съобщават от учебното 
заведение. Целта на събитието е да събере необходимите още 4 хиляди лева, за да стане 
възможно включването на казанлъшкото училище в международното състезание, като 
представител на България в игрите при учениците 8-10 клас.  Момичетата от Казанлък са 
част от волейболния тим на града на розите, с който и девойките-старша възраст на клуба 
заслужиха своята титла в шампионата на страната за сезон 2016/2017 г. Аплодисментите са 
за Адриана Ветчакова, Иванина Митева, Мирела Илиева, Мария Кривошийска, Иванина 
Радушева, Ивета Михова, Петя Лъвчиева, Пламена Кораменова, Дарина Георгиева и Тошко 
Узунов – треньор на отбора. Кампанията за набиране на средства стартира от есента, като до 
днес са постъпили общо 9 хиляди лева от спомоществователи.  В Световните ученически 
игри казанлъчанки ще участват от 2 до 10 юни 2018 г. И тази година състав на ПХГ „Св. Св. 
Кирил и Методий“ спечели ученическите игри в региона в тази възрастова група, но отстъпи 
правото си на СУ „Екзарх Антим I“ да играе в областта, като състезанията в Стара Загора 
стартираха днес. Утре е надпреварата за отборите по волейбол 5-7 клас, като Община 
Казанлък ще бъде представена от „Н. Вапцаров“ и ОУ „Г. Кирков“, а в четвъртък са 
зрелостниците (11 и 12 клас). За място в зоналните първенства ще се борят съставите на 
Хуманитарната гимназия при девойките и ППМГ „Н. Обрешков“ при юноши. 
 
 

 14-годишно момиче води тежка битка за живота си 

 
www.plovdivskinovini.com | 13.03.2018  
14-годишно момиче от Велико Търново води битка за живота си. Никол Георгиева страда от 
тумор в тазобедрената става – Сарком на Юинг. Шансът й за спасение е операция и лечение 
във Франция, съобщава Дарик.    Първоначално бе предвидено Никол да се лекува в Турция, 
където необходимата сума бе 165 000 евро, а по-късно бе взето решението лечението да се 
случи в болница в Париж. Семейството на момичето започна мащабна дарителска 
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кампания, в която се включиха хиляди хора от цялата страна. Набраната сума в дарителската 
сметка е около 400 000 лева.     Офертата за лечение на Никол възлиза на около 390 000 евро 
-около 100 000 ще струва операцията, а останалите са за трансплантация на стволови клетки, 
лъчетерапия, болничен престой и всички видове изследвания. Сумата е приблизителна, 
защото ще бъде изяснена с точност в момента, в който момичето пристигне във Франция.   
Семейството на момичето е кандидатствало пред Фонда за лечение на деца в чужбина. 
Документи подадохме през ноември, а отговор получихме през януари, сподели майката на 
Никол – Надя Костадинова. По нейни думи от Фонда ще финансират само операцията, като 
за целта ще бъдат използвани парите от дарителската й сметка. „Казаха, че ще организират 
пътуването и билетите. Можело и да не се наложи да ми търсят квартира, където да бъда 
настанена, защото детето веднага щяло да бъде хоспитализирано“, посочи майката.     
„Докато чакахме становището, изкарахме тук химиотерапията, но не се оплаквам, защото 
туморът е стопиран – той е локализиран и няма разсейки в други органи. Костта на бедрото 
обаче е разрушена и трябва да се подмени. Операцията обаче трябва да се осъществи 
възможно най-скоро“, добави Надя Костадинова.   „Възмути ме и това, че сама трябваше да 
подготвя всички документи, включително и това, че трябваше да преведа епикризите, които 
пратиха до Франция, защото Фондът не може да плаща за това“, каза още майката.       
Потърсихме за коментар и експерт от Фонда за лечение на деца в чужбина, откъдето 
обясниха, че принципът на работа е следният – ако детето има дарителска сметка, Фондът 
доплаща разликата от наличната до необходимата сума. Т. е., ако за лечението са нужни 160 
000 лева, а в сметката има 60 000, то държавата ще осигури 100 000. Поради това парите за 
одобрените от Фонда операция ще бъдат взети от сметката на Никол.     „Почти на всяко 
заседание пращаме дете за трансплантация на костен мозък. Ако лекарите преценят, че 
състоянието на Никол го изисква и позволява това да се случи, процедурата й ще бъде 
платена. Но нека вървим стъпка по стъпка, да мине операцията. Аз лично ще се включва в 
дарителската й кампания“, каза Пенка Георгиева, която е в Обществения съвет на Фонда.   
Притесненията на близките на детето са, че наличните средства няма да стигнат за цялото 
лечение, а времето е особено ценно, за да кандидатстват отново.   Всеки, който желае да 
помогне на Никол в битката, може да го направи на следната дарителска сметка:   Никол 
Йорданова Георгиева IBAN: BG46 UNCR 7000 1523 0967 34 BIC(SWIFT) код на Уникредит 
Булбанк : UNCRBGSF. PAY PAL: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате 
пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
 
Кандидат за Гинес дари 178 шевни машини на търновския музей 

 
www.dnesbg.com | 13.03.2018  

Иван Вачков от Златарица дари 178 шевни машини на Регионалния исторически музей във 
Велико Търново. След като колекцията бъде обработена от нашите специалисти, част от най-
интересните експонати ще бъдат показани на великотърновци и гостите на града, уточни за 
„Янтра ДНЕС“ шефът на музея д-р Иван Църов.  
Вачков, който е бивш шеф на енергото в Златарица, събира колекцията си вече 55 години. 
Всяка от машините работи, уточнява 71 годишният мъж. Златарчанинът обяснява, че 
притежава най-голямата частна колекция в Европа. Три пъти до сега е кандидатствал за 
вписване в книгата на рекордите на Гинес, но от там му поискали 6 500 паунда и той се 
отказал, защото не разбрал за какво точно са парите, а и сумата е твърде голяма за 
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пенсионер като него.  
Най-ценната машина на бай Иван е тази, произведена 1939 г., на която майка му е шила 60 г. 
Машината е германска, с инициалите на Хитлер, марката е “Мундлос”. Това е най-рядко 
срещаната марка шевни машини. Дядо му я купил от еврейско семейство от Русе за подарък 
на майка му, когато все още била мома.  
Най-стара в колекцията е немската “Кьохлер”, произведена през 1893 г. Купил я от вторични 
суровини. Друг уникат е германска “Пфаф”, произведена през 1900 г.  
Най-скъпата като стойност е 102-годишна “Британия” с оригиналния си петцифрен фабричен 
номер. Над 30 000 лева е вложил Иван Вачков в колекцията си. Повече машини мъжът е 
купил от бабите по златаришките села.  
В колекцията му има 36 модела на шевните машини “Сингер”. Златарчанинът дарява на 
музея и две миниатюрни шевни машини – 40-годишна небесно синя и зелена – на един век, 
руски, като детски играчки, но реално с тях може да се шие, както и мъничка бяла китайска 
машинка на батерии.  
Сегашните шевни машини са направени за промишлено производство, шият много и 
качествено, но няма да изтраят като моите по два века, коментира бай Иван.  
Той има уникална колекция от шевни машини, радиоапарати, телевизори, магнетофони, за 
цвят има и няколко ютии на въглища и стотици часовници.  
Весела КЪНЧЕВА  
сн. Даниел ЙОРДАНОВ  
 
Бургазлии се обединяват в помощ на училищен психолог 

 
www.kmeta.bg | 13.03.2018  

Известни бургазлии и хора с добри сърца се обединяват около благородната кауза да 

помогнат на Милен Зайков, който се нуждае от бъбречна трансплантация.   

В тази връзка на 22 март от 16:00 ч. в ДНА ще се проведе благотворителен базар, на който 

всеки желаещ да помогне, ще може да опита вкусни кулинарни изкушения, ръчно 

изработени сувенири, бижута и др.  

Два часа по-късно - от 18:00 ч., в залата на ДНА ще се състои и благотворителен концерт, в 

който ще се вземат участие Мустафа Чаушев, дъщеря му Ажда Чаушева, Вероника, Захари 

Чернев, Георги Дюлгеров и Преслава Минасян. Билетите се продават на касите на Културния 

дом на нефтохимика.  

В помощ на 43-годшния бургазлия е организиран и благотворителен търг във Фейсбук 

групата "Надежда за Милен". Там хора от цяла България разпродават вещи, а получените 

пари внасят по сметката на Милен Зайков. Един от организаторите на благородната 

инициатива е талантливата певица Ажда Чаушева, за която благотворителността се 

е  превърнала в ежедневие. През последните години тя е подкрепяла и сама е организирала 

няколко подобни кампании, благодарение на които нуждаещи се деца и възрастни хора са 

получавали нужното лечение.  

И този път Ажда вярва, че с общи усилия можем да помогнем на Милен, който в момента 

работи като психолог в ОУ "Антон Страшимиров" село Дебелт.  

Бургазлията има бъбречни проблеми от раждането си, но периодично се е подлагал на 
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лечение, което е давало частични резултати.  

За съжаление през август 2017, след прекарана тежка уроинфекция, бъбрекът намалява 

драстично функцията си, животът му е в опасност и спешно е включен отново на 

хемодиализа.  

На този етап мъжът се нуждае от трансплантация. Клиника в Турция е готова да извърши 

операцията, а офертата е на стойност 35 000 долара, което е непосилна сума за учителя и 

неговото семейство.  

Всеки, който желае и има възможност да помогне, може да го направи на:  

BG82BPBI79314046064701  

BIC:BPBIBGSF  

Милен Маргаритов Зайков  

 
 Благотворителна изложба за възстановяване на фасадното пано на Строителния техникум 

 
www.burgasnews.com | 14.03.2018  

Благотворителната изложба за набиране на средства за възстановяване на фасадното пано 

върху сградата на Строителния техникум в Бургас ще се проведе на 19 март, понеделник, от 

17.30 часа в зала Георги Баев“ на Културен център „Морско казино“. То изобразява патрона 

на училището Кольо Фичето. Кампанията, организирана от неговите бивши възпитаници 

Минка Кюркчиева, сега помощник-директор, и арх. Събин Попов, започна преди месец.  

Необходимият финансов ресурс за възстановяването на мозайката е около 15 000 лв. 

Възстановителните работи включват наемане на скеле, измиване с пароструйка на 

оригиналната част, премахване на унищожените участъци и възстановяване на оригиналния 

контур по архивни снимки. Ще се измаже с мазилка, максимално близка до оригиналната и 

със структура и техника на полагане, характерна за сграфитото. Целта е да се постигнат 

цветове, близки до оригиналните.  

Проектът е на Дружеството на художниците в Бургас, което ще изпълнява възстановителните 

работи под надзора на авторите. Контролът ще се осъществява от училището и от 

обществения съвет към него. Срокът, който е необходим за възстановяване на паното, е 

около 20 дни.  

За събирането на необходимите средства, настоящите ученици са подготвили свои авторски 

творби – рисунки, скици, графики и други, които ще бъдат разиграни на благотворителен 

търг на 19 март в Морското казино.  

Средства се събират и по банков път с основание на превода:  

Дарение за реставрация на фасадно пано  

Общинска банка АД – Бургас  

IBAN: BG62SOMB91303123995500  

BIC SOMBBGSF  

Титуляр: ПГСАГ „Кольо Фичето“  

Стенописът е лицето на училището, но към днешна дата изкъртената фасада не прави добро 

впечатление. Цялата площ на мазилката е разпукана и подкожушена, липсват отделни 
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парчета. Паното е до главния вход на гимназията, вижда се от централния булевард „Стефан 

Стамболов“ и се възприема като един от емблематичните за града символи.  

Мозайката е правена преди половин век – през 1965 г., висока е 10 м., широка – 5 кв. м., 

техниката на изпълнение е сграфито. Това означава, че върху тухлената стена са били 

положени четири пласта мазилка, всеки с различен цвят. Авторите очертават 

произведението „в детайл“ и „остъргват“ един или повече пластове, за да открият желания 

цвят, или за да създадат релефи и контури. Така техниката дава възможност както за релеф, 

така и за цветност.  

Произведението е подписано и има живи свидетели за това. Авторите са известните 

художници и основатели на Школата по мозайки в Бургас – Райна и Енчо Рачеви. Те 

подкрепят идеята за реставрацията и са щастливи от факта, че младите поколения се грижат 

за ценностите на града. Авторите се ангажират да съдействат и консултират цялата 

реставрация. Предоставили са оригинални снимки от създаването на паното.  

В края на миналата година произведението е детайлно обследвано от председателя на 

Дружеството на художниците в града – Митко Иванов. Взета е проба от люпещите се 

парченца мазилка. Направени са консултации с национално известни стенописци и 

технолози.  

 Помогни с дрехи, обувки и тетрадки на ученици в неравностойно положение 

 
www.bnr.bg | 14.03.2018  
Варна се включва в благородната инициатива, която приканва „Помогни с дрехи, обувки и 
тетрадки на ученици в неравностойно положение”. Идеята на кампанията е на учениците от 
групите към проекта "Твоят час" при Средно училище "Васил Левски" в Ябланица. 
Инициативата е в подкрепа на техните съученици, които често идвали на училище без пари 
за закуска, учебни материали, със скъсани дрехи и обувки. Децата вярват, че с помощта на 
добри българи ще успеят да набавят най-необходимото за своите нуждаещи се приятели. 
Ангажират се заедно със своите учителки г-жа Нинова и г-жа Златанова да приемат 
даренията, да ги сортират по размери и сезони и да раздават всекиму според нуждите. От 
днес във Варна също започва събиране на дарения под формата на дрехи, обувки и учебни 
пособия за децата от Ябланица. Инициатор на идеята е Николай Иванов - председател на 
дружество с нестопанска цел „Екологичен звуков корпус” и партньор на ХАЛЕ 3. Още 
подробности чуйте в прикачения звуков файл:  
Ето от какво се нуждаят децата: Дрехи и обувки за всички сезони 7 - 11 години - 7 момчета и 
7 момичета;12 - 18 години - 13 момчета и 13 момичета;обувки за момичета - от №36 до 
№40;обувки за момчета - от №37 до №43;може да са носени, стига да са запазени и 
чисти.Учебни пособия тетрадки - за малки и за големи ученици;химикали;други Даренията 
във Варна се събират в алтернативното пространство за скейт и култура - ХАЛЕ 3, което се 
намира на бул. „Христо Ботев“ 3.  
 
„Holiday Heroes“ с турнири по баскетбол и тенис за подпомагане на семейства в нужда по Великден 

 
www.alfarss.net | 14.03.2018  
„Holiday Heroes“ организира турнири по баскетбол и тенис за подпомагане на семейства в 
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нужда по повод Великденските празници За трета поредна година “Празничните 
герои“заедно с Национална Баскетболна Лига и BGO Software Баскетболна Лига, са 
подготвили незабравима баскетболна изненада за социално – отговорните фирми. 
Събитието ще се проведе на 25 март, а домакин ще е столичната зала „Универсиада“. Там 
всички отбори, регистрирали се за участие ще могат да проверят, колко високо могат да 
скачат и кои са повлителите на баскетболния кош. Всеки отбор ще има собствен ментор – 
топ играч от Националната Баскетболна Лига. 6 дни по-късно в Русе „Holiday 
Heroes“организира благотворителен турнир по тенис за смесени двойкии двойки мъже. 
Събитието, което е част от спортната серия „Спортувай с мисия“ се организира с помощта на 
Сдружение „Актив“ и „Арена Тенис“. В програмата на проявата е предвидено тези, които се 
запишат за участие до 23 март да демонстрират форхенд и бекхенд на кортовете на  “Тенис 
клуб Приста 2011”. С всички средства, събрани в благотворителните турнирище се закупят 
най-необходимите хранителни продукти за великденските празнични пакети. Те ще бъдат 
доставени в домовете на хиляди семейства в нужда из цяла България, за да бъде Великден 
един истински празник. БНР е медиен партньор на турнирите! 
 
Ретромузеят в Пещера събира дарения 

 
www.pazardjik.marica.bg | 14.03.2018  
Музеят на Музея на автомобилите на социализма в Пещера събира дарения за 
възстановяване на щетите от пожара.Пораженията  са големи и ще бъдат необходими много 
средства и усилия за възстановяването му,съобщи Динко Кушев във фейсбук страницата на 
музея. Всеки , който може да помогне с някакви предмети от това време и желае да направи 
дарение на музея може да ги изпраща на адрес : Гр. Пещера , до офис на Еконт в Пещера , 
получател Динко Кушев - тел: 0896 62 62 61 Ако някой има възможност да дари парични 
средства може да направи това на следната банкова сметка : Райфайзен банк BIC: RZBBBGSF 
IBAN сметка: BG68RZBB91551085953812 " ПЕРГАМ - ДК " ЕООД : Булстат:131507320 Преди 
ден собственикът Динко Кушев разпространи и апел за помощ за установяване на 
запалилите пожара. Той публикува и няколко снимки показват инструментите, с които е 
извършен палежът в Пещера. В публикацията се уточнява, че тръбите са неръждаеми и са с 
много прецизни заварки. Поради това някой заварчик или стругар може да познае 
творението си или някоя бензиностанция да познае тубите, в които е сипан бензинът. От 
ретромузея призовават разполагащите с информация да се обадят при гарантирана 
анонимност и се надяват на добрите хора. Пожарът в центъра на Пещера възникна вечерта 
на 8 март. Той бе погасен, като са нанесени само материални щети. Въпреки инцидента, 
останалите обекти в хотелския комплекс, в който се намира и експозицията, възстановиха 
бързо работа. Жителите на Пещера остро осъдиха евентуалните извършители на палежа, 
като напомниха, че ретромузеят е една от хубавите частни инициативи в града. 
 
 17-годишно момиче от Добрич става донор на болната си от левкемия майка 

 
www.dobrichonline.com | 14.03.2018  
Спешна трансплантация на костен мозък на болната от Остра миелоидна левкемия Цвета 
Мирчева от Добрич ще бъде извършена утре в МБАЛ „Света Анна“ във Варна. За донор е 
одобрена нейната 17-годишна дъщеря Анна-Мария. За трансплантацията, за която Цвета все 
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още няма оферта, се необходими около 100 000 лева, сума, с която семейството не 
разполага. За набирането на средствата в Добрич стартира благотворителна кампания 
„Живот и усмивка за Цвети“. Цвета Мирчева е на 39 години, майка на две прекрасни 
момиченца, които иска да изгледа и закриля, винаги да е до тях във всяка трудност и всяка 
радост. За съжаление преди около година и половина в семейството им се намесва 
неканена гостенка - Остра миелоидна левкемия, и животът на всички се преобръща и срива. 
Цвети не се предава и решава да се бори. Подлага се на тежка химиотерапия в МБАЛ "Света 
Анна" във Варна. Тя е на ежедневно кръвопреливане, година и два месеца е в болнична 
стая, далеч от обичаните от нея хора. Нещата при младата жена не вървят добре, химията, 
кръвопреливането, хилядите хапчета вече са безсилни да й помогнат да се пребори с 
болестта. Единственото спасение на Цвети е трансплантация на костен мозък. Донор може 
да ще стане крехкото телце на 17-годишната й дъщеря Анна-Мария. Детето е готово да се 
подложи на всичко само мама да живее, споделят организаторите на кампанията „Живот и 
усмивка за Цвети“! Трансплантацията на костен мозък на Цвета Мирчева в МБАЛ „Света 
Анна“ ще бъде направена въпреки че не е заплатена, тъй като състоянието й не позволява 
отлагане. Тя ще бъде извършена от доц. Мичева и д-р Геров.  39-годишната жена е приета в 
Отделението за трансплантация на стволови клетки и костен мозък в лечебното заведение 
на 8 март и до 14 март е на 24-часови вливания. Дъщеря й Анна-Мария е приета в същото 
отделение. Днес от нея ще бъдат извлечени стволови клетки, които утре ще бъдат 
трансплантирани на майка й. Цвета Мирчева ще престои в МБАЛ „Света Анна“ между 1 и 
шест месеца в зависимост от резултатите от трансплантацията. Кампанията „Живот и 
усмивка за Цвети“ стартира в групата във фейсбук „Живот и усмивка за Дани“. Преди около 
две години чрез същата група и чрез концерти и други благотворителни прояви бяха 
събрани голяма част от средствата за лечение на Йорданка Петкова от Добрич в Испания, 
която бе болна от онкологично заболяване. Тя също има две дъщери, които вече се радват 
на здравата си майка. Именно Дани е една от първите, които откликна на апела за помощ и 
преведе средства по банковата сметка на Цвети. Организаторите на кампанията „Живот и 
усмивка за Цвети“ призовават да помогнем на една майка, която се моли утре пак да се 
събуди и да види слънцето, да се радва на живота и да изгледа децата си. Средства за 
лечението на Цвети Мирчева може да дарите на следната банкова сметка: Банка ДСК IBAN: 
BG42STSA93000024908449 BIC: STSABGSF Цвета Ангелова Мирчева   Коментирай Сподели 
 
 Пловдивски районен кмет и детска градина събират средства за 3-годишната Лилия 

 
www.dariknews.bg | 14.03.2018  
Кметът на пловдивския район „Северен“ Ральо Ралев и екипът му, заедно с детска градина 
„Дъга”, събират средства за операция на 3-годишната Лилия Козарева.   Малката Лилия, 
чиято майка е учителка в градината, ще бъде в първа група през есента. Момиченцето 
страда от „ретинопатия на недоносеното” и след прекарани няколко оперативни 
интервенции продължава да се нуждае от специализирано лечение на зрението.   
Инициативата под надслов „Доброто продължава” беше подета през 2017-та година от 
екипа на детска градина „Дъга“ в „Северен“. Набраните тогава от благородното начинание 
средства бяха в полза на обитателите на Дома за стари хора „Свети Василий Велики” в града 
под тепетата.   Тази година общността от учители и служители, деца и родители ще насочи 
дарителския си жест към тригодишната Лилия Козарева.   Историята на малката Лилия 
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Козарева и необходимостта да се направи и невъзможното детенцето да запази зрението си 
приемам като лична кауза, заяви районният кмет Ральо Ралев. Той и екипът му отдавна са 
причастни към добротворчеството в интерес на нуждаещите се от подкрепа. С нарастваща 
масовост в „Северен“ се осъществява инициативата за събиране на пластмасови капачки, 
средствата от преработването на които се влагат в общественозначими каузи.   
Благотворителният концерт ще се състои на 24 април в Гранд хотел „Пловдив“.   Средства за 
малката Лилия могат да бъдат преведени и по разкритата сметка:   IBAN: BG58 UNCR 7000 
1523 1718 87 
 
Велико Търново: Община Свищов се включва в благотворителната инициатива „Дари празник на 
баба и дядо“ 

 
www.focus-news.net | 14.03.2018  
Свищов. За трета поредна година община Свищов се включва в благотворителната 
инициатива „Великден за всеки“ – „Дари празник на баба и дядо“, която се провежда под 
патронажа на омбудсмана на Република България Мая Манолова. Инициативата е насочена 
към традиционно най-социално слабите членове на обществото ни – българските 
пенсионери, съобщиха от Общината. И тази година ще се набират както парични средства, 
така и хранителни продукти, които с любезното съдействие на Домашен социален патронаж 
– град Свищов ще бъдат раздадени в седмицата преди Великден на възрастните хора. 
Набраните средства по дарителската сметка ще бъдат обърнати във ваучери за храна, всеки 
от който на стойност по 20 лева. С тях притежателите им ще могат да пазаруват в 
определени вериги магазини, които допълнително ще бъдат обявени на сайта на 
омбудсмана. Ваучерите ще бъдат раздадени по предварително уточнени поименни 
списъци, предоставени от НОИ. С тях ще бъдат подпомогнати онези пенсионери, които няма 
да получат надбавка от правителството. Тази година кампанията „Великден за всеки“ – 
„Дари празник на баба и дядо“ набира средства по банкова сметка в УниКредит Булбанк, 
разкрита конкретно и единствено за целите на кампанията. Средствата се набират по 
следната банкова сметка: титуляр на сметката е Български червен кръст (БЧК) IBAN: 
BG53UNCR70001522802795 Банков код: UNCRBGSF ВАЖНО: В платежното нареждане е 
необходимо изрично да се посочи общината, за която се прави паричното дарение, за да 
могат дарените средства да отидат при пенсионерите от посочената община. Средства се 
набират и със SMS 1255 – на стойност 1 лев, освободен от ДДС Чрез on-line дарения от 
България и чужбина на сайта на БЧК – www.regcross.bg Повече информация за тази 
благородна инициатива може да намерите на сайта на омбудсмана: www.ombudsman.bg 
 
 "Мото-Пфое" събра над 300 бона за абитуриенти сираци 

 
в. Телеграф | 15.03.2018  
Благотворителната акция #стенисканабала стартира за пета поредна година. От началото на 
кампанията са събрани над 305 хиляди лева и са раздадени 141 стипендии. 
Организираната от "Мото-Пфое" и Българския червен кръст инициатива подпомага 
абитуриенти сираци от 2014 година до сега. Програмата осигурява стипендии за деца в 
неравностоино положение, давайки им възможност да продължат образованието си в 
български висши учебни заведения. Средствата се събират с продажба на тениски, налични 
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на сайта на проекта. С такава можем да се сдобием, като дарим сума не по-малка от 20 лева. 
Идеята, стояща зад акцията, е нуждаещите се да бъдат подпомогнати от свои връстници, 
предпочели да облекат благотворителната тениска пред скъпите тоалети в деня на 
абитуриентския си бал. От началото на кампанията до сега са се включили над 5 хиляди 
дарители. Събраните средства възлизат над 305 хиляди лева, с които са осигурени 141 
стипендии. Условията, на които трябва да отговарят кандидатите за такава стипендия, са 
посочени на сайта на акцията. "Суетата не ни прави хора. Хора ни прави това да помогнем, а 
то не ни коства нищо", апелира бившата участничка в сериала "София ден и нощ" и лице на 
кампанията Михаела Павлова. 
 
Благотворителна кампания "Деца помагат на деца" 

в. Неделник, Ямбол | 15.03.2018 |  
Всяка година последната седмица на месец февруари се празнува Деня на розовата 
фланелка. 
Ние, учениците от 11 -ти клас на Средно училище "Д-р Петър Берон" - Болярово, вдъхновени 
от идеята за доброта, толерантност и взаимопомощ, решихме да организираме 
благотворителен базар за мартеници. Те бяха изработени от самите нас - с любов и огромно 
желание да зарадваме дете в нужда. В инициативата се включиха всички ученици от 11 -ти 
клас, доброволците от БМЧК и клуб "Готови за живота". Достави ни истинско удоволствие не 
самото изработване на мартениците, а най-вече времето, прекарано със съучениците. 
Всички бяхме устремени към една обща цел - събирането на средства за малката 
Ива, която се нуждае от допълнителни грижи и помощ. Чувствахме се част от нещо добро и 
благородно. За три дни успяхме да съберем 240 лв. и тази сума ще дарим на Ива на 1-ви 
март. 
Изказваме сърдечни благодарности на директора на училището, г-н Васил Гаджуров, който 
ни съдейства да реализираме идеята си. Благодарим също така на собствениците на 
търговските обекти, които ни помогнаха за събирането на средства, на учителите, учениците 
и персонала на училището, които си закупиха мартеници и така станаха част от нашата 
инициатива - да помогнем на едно дете. 
Макар голямо колкото юмрук, сърцето на човек се измерва с добрите дела. Ние, учениците 
от 11-ти клас, вярваме, че доброто съществува в сърцата на хората и го доказахме чрез 
нашата кампания. 
 
 Стартира третото издание на кампанията „Великден за всеки” 

 
www.novinata.bg | 15.03.2018 |  
Третото издание на Националната кампания „Великден за всеки”, която се организира под 
патронажа на омбудсмана на Република България Мая Манолова, вече стартира. Отново ще 
се набират парични средства и хранителни продукти за възрастните, които няма да получат 
надбавка за големия християнски празник. Идеята е да бъдат подпомогнати хората, чиято 
пенсия надвишава с малко минималния праг. По предварително уточнени и утвърдени 
поименни списъци на НОИ събраните средства ще бъдат обърнати във ваучери, всеки на 
стойност по 20 лева. С тях пенсионерите ще имат възможност да пазаруват в 5 000 обекта в 
цялата страна в магазините, част от веригите „BILLA”, „LIDL”, „КAUFLAND”, както и в други, 
които допълнително ще бъдат обявени на сайта на омбудсмана. Възрастните хора ще 
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получават своите ваучери в пощенските клонове по места, а хранителните продукти ще 
бъдат раздадени в седмицата преди Великден. 
В предишните две издания кампанията събра близо 1 млн. лева и тонове храни, с които бяха 
зарадвани десетки хиляди пенсионери. 
Средствата се набират по банкова сметка в УниКредит Булбанк, разкрита конкретно и 
единствено за целите на кампанията, като титуляр е Български Червен кръст: 
IBAN: BG53UNCR70001522802795 
Банков код: UNCRBGSF 
Ако решите да дарите средства, при попълване на платежното нареждане трябва да се 
посочи името на съответната община, така че набраните средства да отидат при 
пенсионерите от това населено място. 
Може да се изпраща SMS 1255 – на стойност 1 лев, освободен от ДДС, включването в 
кампанията става и чрез on-line дарения от България и чужбина на сайта на БЧК – 
www.redcross.bg. 
 
 
  iRun организира спортно събитие в подкрепа на болни деца 

 
www.dnesplus.bg | 15.03.2018  
Платформата за спортни мероприятия iRun организира за трета поредна година 
благотворително спортно събитие в полза на децата със спина бифида и хидроцефалия. 
Стартът на събитието, под наслов “Сила, скорост и добри сърца - 1 тон = 1 км = 1 лв.”, ще 
бъде в 10 ч. на 17-ти март, на входа на Морската градина във Варна. Идеята на 
организаторите e всички хора с добри сърца, които искат да съчетаят спорта с благородна 
кауза, да се включат в една от двете дисциплини – бягане или силово упражнение. След 
представянето си участниците ще дарят определена сума, в зависимост от собственото си 
постижение. Няма ограничения за пол и възраст. За участие в състезанието, алтернативите 
са: бягане и тренировъчен комплекс, включващ вдигане на свободна тежест от земя. Всички 
зрители и неучаствали в предизвикателствата, също ще имат възможността да дарят 
средства. Каузата на събитието е да се подпомогне ежедневието на децата със спина 
бифида и хидроцефалия във Варна и да съберат средства за организирането на по-различни 
и трудно достъпни спортни занимания за децата – спускане със зип линия/тролей, конна 
езда, преход до хижа, плаване с кану - упражнения и игри много подходящи за тяхното 
възстановяване и двигателна активност. /live.varna.bg Днес+ 
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