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Мониторингът  се изготвя от Агенция MediaZoom по поръчка на БДФ. Материалите в него са авторски 
публикации на съответната медия. Възможно е наличието на правописни, стилистични или фактологични 

грешки в оригинала на източника. БДФ не носи отговорност за тях. 
 

 
 

 

Новини за членове на БДФ 

 

Отварят процедурата за финансиране в кампанията за „За повече деца в България“ на 21 
януари  

www.perunik.com | 10.01.2020 | 15:56 
Двойките от Хасково с репродуктивни проблеми ще могат да подават документите си за финансиране 
на ин витро процедури чрез събраните средства в кампанията „За повече деца в България“ от 21-ви 
януари- Деня на родилната помощ. Приемът ще продължи в рамките на един месец, необходимите 
документи за кандидатстване се подават в сайта на Фондация  „Искам бебе“, която е основен 
партньор на хасковската кампания, организирана традиционно от областния управител.  До момента 
каузата „За повече деца в България“ е събрала 8313,26  лева. Постъпленията са от разпродажбата в 
коледния базар на областна администрация, дарени суми има от училища и от млади двойки, който 
са събрали средства от сватбите си миналата година специално за кампанията. От Областна 
администрация Хасково съобщиха, че днес във фонда на кампанията е постъпила поредната 
дарителска сума-1000 лв..  Тя е от  средно училище „Св. Климент Охридски“ в  Симеоновград  и е 
събрана по време на благотворителен базар, организиран и проведен в училището на 19 декември. 
Част от събраните средства учениците са дарили за друга кауза, а остатъка са избрали да дарят на 
съвместната кампания на областния управител на Хасково и фондация „Искам бебе“, „За повече деца 
в България“. Кампанията върви вече трета година. И от първото й издание, след финансиране на ин 
витро процедура на двойка от Любимец  на бял свят се появиха  близначета.     

14 бебета се родиха след кампания на BILLA 

в. Стандарт | 17.01.2020 | 00:01 
Децата са най-голямото богатство за всяко семейство. За съжаление обаче все по-често се сблъскваме 
с един от най-наболелите социални проблеми в България, а именно ниските нива на раждаемост. 
Един от факторите, причина за негативната демографска ситуация в страната, е репродуктивните 
проблеми при много двойки. 
Над 145 000 души в България не могат да усетят радостта и щастието от родителството поради 
здравословни причини. 
Не трябва да забравяме, че зад цифрите и сухите статистики стоят човешки съдби. Стоят очаквания, 
разочарования, мечти. Лечението на репродуктивните проблеми и конкретно ин витро процедурите 
често са непосилни чисто финансово за много семейства. Затова те се нуждаят от помощ - материална, 
но най-вече морална, защото понякога да имаш собствено дете се оказва истинско изпитание, дори 
битка, в която не трябва да бъдеш сам. 
BILLA България е една от малкото големи компании в страната, която от няколко години насам е рамо 
до рамо с десетки български двойки, които не могат да имат деца. Заедно с фондация "Искам бебе" 

https://www.perunik.com/news/484590/otvaryat-protsedurata-za-finansirane-v-kampaniyata-za-za-poveche-detsa-v-balgariya-na-21-yanuari
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през 2016 г. търговската верига стартира инициатива за подкрепа на семейства с репродуктивни 
проблеми под мотото 
"За повече деца в България" 
Проектът цели финансирането на ин витро процедури, изследвания и здравни консултации на двойки, 
които мечтаят да станат родители. В продължение на 4 години BILLA подкрепя каузата, като до 
момента е осигурила средства на общо 31 двойки. 
14 от тях вече се радват на собствени деца 
"С инициативата "За повече деца в България" целим не само да противодействаме на 
задълбочаващата се демографска криза, но и да дадем повече гласност на въпроса и да предизвикаме 
по-голяма ангажираност в обществото. Искаме да покажем, че репродуктивните проблеми не трябва 
да бъдат тема табу 
Децата са богатство и носят огромно щастие във всяко семейство. Затова да помогнем на двойки с 
репродуктивни проблеми да сбъднат мечтата си за собствено дете е истинска радост за нас", 
коментира Норберт Мисбрандт, Управител на BILLA България. 
Инициативата "За повече деца в България" обедини хиляди хора в подкрепата на двойки с 
репродуктивни проблеми и това е видимо от резултатите, които кампанията постигна през годините. 
Клиентите на BILLA имат ключова роля за успеха на проекта. Те подкрепят каузата, като даряват 
средства под различна форма чрез дарения на каса или закупуване на продукти под собствена марка 
на веригата. 
Само за последната година кампанията на BILLA България и фондация "Искам бебе" събра 57 783 лв. 
Така успя да окаже помощ на общо 14 двойки като всяка от тях получи средства за финансиране на ин 
витро процедури. 
От началото на кампанията "За повече деца в България" през 2016г. досега са дарени общо 134 000 
лв. В подкрепа на семейства с репродуктивни проблеми. Тези средства се равняват на десетки 
сбъднати мечти, стотици усмивки и неизмеримо щастие. 

Младежка банка подкрепи 29 идеи в цялата страна 

www.ngobg.info | 15.01.2020 | 20:03 
През изминалата 2019 година програма „Младежка банка“, реализирана от Фондация „Работилница 
за граждански инициативи“ /ФРГИ/, продължи да работи за изграждане и усъвършенстване на здраво 
и активно младежко общество у нас. Много млади хора успяха да реализират идеите си, както и да 
работят за изграждане на по-устойчива градска среда. Ето и част от резултатите накратко: През 
изминалата година ФРГИ подкрепи 9 Младежки банки – Шумен, Пазарджик, Монтана, Велико 
Търново, Габрово, Ловеч, Кюстендил, Стара Загора и Видин. Екипите на подкрепените Младежки 
банка организираха различни фондонабирателни инициативи – концерти, базари, изложби, 
състезания и много други.  Така, набраната сума на национално ниво достига 21 700 лв. Със събраните 
средства младежите подкепиха 29 проекта на свои връстници, от които директно се възползваха 
близо 2000 младежи. Моделът „Младежка банка“ придобива все по-голяма популярност както на 
местно, така и на национално ниво, което доказва нуждата на младите хора у нас от повече хора, които 
да ги подкрепят. Програмата стартира у нас през 2012 г., а от тогава до сега, ФРГИ е обучила стотици 
младежи в управлението и развитието на дарителски програми. 

Започна онлайн гласуването в шестото издание на ПРОМЯНАТА (ВИДЕО) 

www.dariknews.bg | Дарина Караколева | 14.01.2020 | 11:06 
Онлайн гласуването за финалистите в най-голямата социално отговорна инициатива на Нова 
Броудкастинг Груп - ПРОМЯНАТА, осъществявана в партньорство с Reach for Change България, започва 
днес, 14 януари, и ще продължи до 3 февруари включително. Всеки желаещ на петимата социални 

https://www.ngobg.info/bg/news/119574-младежка-банка-подкрепи-29-идеи-в-цялата-страна.html
https://dariknews.bg/novini/obshtestvo/zapochna-onlajn-glasuvaneto-v-shestoto-izdanie-na-promianata-video-2206579
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предприемачи и да даде своя глас за един от тях на . Тримата с най-много гласове ще продължат в 
последния етап на конкурса. 
В шестото издание на ПРОМЯНАТА финалистите, които ще се състезават за победата, са: 
- платформа, която помага на всички бъдещи и настоящи родители да отгледат здрави и щастливи 
деца. "Академия за родители" събира на живо и онлайн специалисти, които споделят своите знания 
по теми като бременност, раждане, здраве, възпитание, образование. Така родителите могат да 
получат съветите, от които имат нужда - проверени, на едно място и в точния момент. NOVA  
- обучават ученици и педагогически специалисти в основни техники на медиацията и създава центрове 
по медиация в училищата. Училищните медиатори помагат на ученици в конфликт да разрешат 
проблема. Създават нова култура на общуване между учениците и спомагат за намаляване на 
агресията в училищната среда. NOVA  
- създават образователни игри и материали, които помагат на децата да учат по-лесно и чрез игра. 
Материалите са адаптирани към образователната система и могат да се използват от всички деца, за 
да упражняват наученото в клас. Но са особено полезни за деца със специални потребности, които се 
затрудняват да усвояват учебния материал от учебниците и хартиените помагала. NOVA  
- дигитални образователни игри, които помагат на децата да се научат да работят в екип. Те се играят 
в училище и са базирани на учебния материал по математика и български език от 1-ви до 4-ти клас. 
Заедно с героите в играта децата решават различни екологични проблеми, а за да решат задачата им 
се налага да работят в екип и да обменят информация. NOVA  
- платформа, която учи децата на програмиране, математика, физика и електроника по забавен и 
практичен начин. Екипът на "Тинузавър" е създал специален хардуер, софтуер и учебна методология, 
с които децата могат да си сглобят сами миниатюрно компютърче, а след това да го програмират. Това 
ги ентусиазира и повишава интереса им към изучаваните предмети. NOVA  
Тримата финалисти, събрали най-много гласове в периода на гласуването, ще продължат в следващия 
етап на конкурса - среща с жури. То включва представители на Нова Броудкастинг Груп и Фондация 
Reach for Change, както и детско жури. Големият победител в ПРОМЯНАТА 2019/2020 ще бъде избран 
през февруари и ще получи безвъзмездно финансиране в размер на 30 000 лв., а вторият и третият - 
по 15 000 лв. Всички петима финалисти стават част от Инкубатора на ПРОМЯНАТА за период между 
една и пет години, в рамките на които ще получат обучения, консултации от бизнес ментори, достъп 
до международната мрежа от социални предприемачи на Reach for Change и медийна подкрепа, 
благодарение на Нова Броудкастинг Груп. 
Петимата финалисти бяха избрани сред общо 136 проекта, кандидатствали в шестото издание на 
ПРОМЯНАТА. До този социалните предприемачи са преминали шест етапа на оценка и са получили 
одобрение от служители на Нова Броудкастинг Груп и Reach for Change, както и от експерти от 
социалния и бизнес сектор. 
ПРОМЯНАТА е най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се 
осъществява за шеста поредна година в партньорство с фондация Reach for Change България. Тя цели 
да подобри трайно живота на децата в България, като открива мотивирани социални предприемачи и 
им помага да реализират по устойчив начин идеите си за по-доброто и сигурно бъдеще на българските 
деца. От 2014 г. досега ПРОМЯНАТА помогна на над 100 000 деца и младежи от цялата страна. 

Красимира Величкова, Български дарителски форум:Хората в България даряват повече 

Банките да въведат общи правила за защита на дарителските сметки, открити в полза на физически 
лица, предлага Българският дарителски форум на Асоциацията на банките в България. Според 
директора на форума Красимира Величкова хората даряват повече отколкото 
www.bnt.bg | 13.01.2020 | 11:08 

http://news.bnt.bg/bg/a/krasimira-velichkova-khorata-v-blgariya-daryavat-poveche
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Хората разпознават каузи, чувстват се свързани с тях, като даряват пари и доброволен труд и друг вид 
средства, допълни Величкова.  
В Сутрешния блок на БНТ тя каза още, че дарителството в България не е регулирано и няма законови 
наредби, които да го регулират. Оставено е на добрата воля и етиката на страните в този акт. Затова 
от Българския дарителски форум предлагат банките сами да се погрижат за това да няма злоупотреби. 
"Защото в дарителството водещо е дарението и когато с една кампания се злоупотреби, всички 
останали кампании започват да получават по-малко дарения. Това, което предлагаме на банките, е те 
сами да направят така, че да променят договорите, които сключват със своите клиенти, които набират 
средства за физически лица. В България има много кампании за набиране на средства за лечение, 
много често казваме дарителски сметки, не всички такива сметки са защитени", допълни Красимира 
Величкова.  
Тя обясни и слабостите при т. нар. дарителски сметки. 
Красимира Величкова, директор на Българския дарителски форум: Дарителските сметки са сметки, по 
които не може да се тегли в брой. Може да се плаща само по банков път след предоставяне на фактура 
от съответното лечебно заведение или аптека, а има банки, които наричат обикновени разплащателни 
сметки дарителски и човек може да тегли в брой, съответно контролът е много труден. Друга слабост 
на сметки, които се наричат дарителски, е всъщност това, че се откриват със срок - например за 1 
година, като изтече тя, сметката става обикновена разплащателна и отново може да се тегли в брой и 
да се харчи за каквото и да е. Третото нещо е, когато има промяна на обстоятелствата в дадена 
кампания, например, когато някой се излекува, но е събрал повече пари или пък почине, за 
съжаление, близките да бъдат задължени да предарят на някого, който е в подобна нужда.  
Тя обясни, че при DMS платформата има много строг контрол още на входа, когато се проверяват 
документите дали каузата е реална и когато средствата бъдат набрани, се следи за какво се използват, 
също така има клауза, ако с тях се злоупотреби и не се използват както трябва, да бъдат върнати.  
Вижте още от разговора във видеото. 

Ученици от Симеоновград дариха 1000 лв. 

www.marica.bg | 12.01.2020 | 11:23 
Още 1000 лв. към вече събраната сума от 8313,26 за каузата "За повече деца в България" добави 
Средно училище "Св. Климент Охридски" - Симеоновград. С това дарение сумата, която ще се 
разпредели между няколко двойки с репродуктивни проблеми от областта, вече е 9313,26 лв. 
Учениците са сред участниците в благотворителния базар, организиран от Областния управител на 
Хасково д-р Стефка Здравкова. Директорът на училището Теодорина Иванова добави 1000 лв., 
събрани по време на благотворителен базар, организиран и проведен в училището. Вече е ясна и 
датата, на която процедурата ще бъде официално отворена и по нея ще могат да кандидатстват всички 
двойки, които отговарят на условията и искат да получат финансиране за ин витро процедури. 
Подаването на документи ще стартира в Деня на родилната помощ - 21 януари. Тя ще продължи един 
месец, в който кандидатите ще имат възможност да подготвят и предоставят документите, 
необходими за кандидатстване в сайта на "Искам бебе". 

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ подаде ръка на нуждаещи се деца в Стара Загора 

www.prinbulgaria.com | Ей Ем Ай Къмюникейшънс | 10.01.2020 | 17:11 
Служители на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ закупиха ценни консумативи на стойност от 1500 лева 
за Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с и без увреждания в община Стара 
Загора. Дарението включва пособия от жизнена необходимост за нормалното съществуване на 
настанените в институцията – завивки, чаршафи, възглавници, хавлии, топли полари, памучни тениски, 
препарати за лична хигиена и почистване. Центърът за настаняване е разположен на територията на 7 

https://www.marica.bg/region/haskovo/uchenici-ot-simeonovgrad-dariha-1000-lv
http://www.prinbulgaria.com/news.php?nid=15522


   
 

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България  
 

7 

малки къщи обитавани от 90 деца лишени от родителска грижа. 60 от тях са с различна степен на 
увреждания. “Вярваме, че макар и извън семействата си, тези деца не бива да се чувстват сами. Те 
имат право да получат шанс за по-нормален живот, въпреки тежките перипетии, през които минават. 
Целта ни е да внесем повече уют и топлина в ежедневието им. За съжаление центрове като този са се 
превърнали в институции с висока честота на настаняване и извеждане от т.нар. социален патронаж. 
Децата често страдат от различни заболявания и имат постоянна нужда от материали за ежедневна 
употреба. Нашите служители бяха впечатлени от работата на Центъра и веднага прегърнаха идеята да 
им помогнем“, каза Надя Синигерска – Бохорова, мениджър „Корпоративна социална отговорност и 
устойчиво развитие“ към „КонтурГлобал Марица Изток 3“. Акцията на служителите е вдъхновена от 
Световния ден на доброволеца, който ежегодно се отбелязва на 5-ти декември. Оттогава служители 
на компанията в офиса в гр.София събират стоки и средства за добре преценена материална помощ 
за децата от Центъра. Дарението е резултат и от последователната политика на „КонтурГлобал Марица 
Изток 3“ по програмата “Даряване по ведомост“, при която служители доброволно отделят от 
възнагражденията си определена от самите тях сума, с която подкрепят избрана социална кауза. 
„КонтурГлобал Марица Изток 3“ се нарежда сред най-големите работодатели и най-щедрите 
дарители в района на Стара Загора и Гълъбово, където е базирана топлоелектрическата й централа. 
През последните години компанията е отделила над 4 милиона лева за проекти в полза на 
обществото. Основната част от средствата се насочват за помощ на местните общности. През 2018 г. 
компанията спечели престижната награда за социална отговорност на бизнеса, присъждана от 
Българския дарителски форум за най-голям обем нефинансови дарения. "КонтурГлобал Марица Изток 
3" притежава и управлява първата топлоелектрическа централа на лигнитни въглища в Югоизточна 
Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на 
труда и опазване на околната среда. Централата произвежда 10% от електроенергията в България, 
използвайки местни енергийни източници, и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност 
и независимост на страната. Над 1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране на надеждната 
работа на централата и в мерки за опазване на околната среда. Акционери са международната 
енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната електрическа компания (27%). 

Дарителският форум предлага банките да имат общи правила за дарителските сметки 

Целта е да се гарантира целевото изразходване на дарителски средства, така че да се спазва изричната 
воля на дарителите и тези пари да са защитени от злоупотреби 
www.econ.bg | econ.bg | 11.01.2020 | 01:08 
Банките да въведат общи правила за защита на дарителските сметки, открити в полза на физически 
лица. Това предлага Българският дарителски форум (БДФ) на Асоциацията на банките в България 
(АББ), съобщава организацията. Целта е да се гарантира целевото изразходване на дарителски 
средства, така че да се спазва изричната воля на дарителите и тези пари да са защитени от 
злоупотреби.  
Форумът е един от администраторите на DMS - платформа за набиране на дарения, в която голяма 
част от кампаниите са за лечение. Организацията посочва, че изисква от физическите лица да откриват 
дарителски сметки, в чиито договори изрично да са записани условията за безсрочност на сметката и 
контрол на разходите.  
На базата на своя опит организацията вижда редица слабости при част от сега съществуващите 
дарителски сметки и предлага конкретни мерки за тяхното избягване в бъдеще.  
Най-голям риск от злоупотреби създава липсата на клауза за безсрочност, което позволява 
трансформирането на дарителските сметки в обикновени разплащателни сметки след определен 
период, както и на механизъм за контрол на изразходването на дарителските средства в съответната 
сметка, посочват от форума.  

https://econ.bg/Научи-за/Дарителският-форум-предлага-банките-да-имат-общи-правила-за-дарителските-сметки_l.a_i.777776_at.10.html
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Примери за коректно съставени договори за дарителска сметка, в които детайлно са обхванати всички 
важни моменти, са Райфайзенбанк, Обединена българска банка, Уникредит Булбанк, Първа 
инвестиционна банка и Централна кооперативна банка, посочва организацията.  
В договорите на последните две банки присъства още една много съществена клауза. Тя регламентира 
действията на бенефициента при промяна на обстоятелствата, заради които е открита дарителската 
сметка, а именно - задължение при смърт на лицето или надхвърляне на необходимата сума за 
лечението да бъде посочена друга дарителска сметка със сходна кауза, към която да бъдат 
прехвърлени чрез дарение средствата.  
"Такава клауза е от изключителна важност за спазване на волята на дарителите, тъй като не допуска 
наследяването на дарителски средства по общия ред при смърт на титуляр на сметка. Ето защо бихме 
искали такова условие да присъства във всеки договор за дарителска сметка във всички банки", 
коментира, цитирана от организацията, Красимира Величкова, директор на фонда.  
Няма законова регулация, която да изисква от банките да прилагат еднакъв подход към предлагането 
и управлението на дарителските сметки. Но според форума приемането и прилагането на стандарт за 
обслужването на дарителските сметки във всички банки в България не само ще гарантира в по-голяма 
степен целесъобразното изразходване на дарителските средства, но и ще защитава имиджа на 
банките като институции, на които клиентите могат да имат пълно доверие, включително за това, че 
защитават интересите им като дарители. 

Удължава се срокът за кандидатстване във VIVACOM Регионален грант 

Проекти за развитие на местните общности се приемат до 19 януари 2020 г. 
www.offnews.bg | 10.01.2020 | 17:08 
VIVACOM Регионален грант подкрепя добрите идеи от всеки български град или село чрез 
безвъзмездна финансова подкрепа (грант), за което могат да кандидатстват: 
• граждански организации,  
• читалища,  
• училищни настоятелства, 
• настоятелства на детски градини. 
Програмата няма ограничение за сферите, в които ще се развиват идеите, важно е инициативите да 
са насочени към промяна, полезна за общността. Инициативата се провежда за пета поредна година 
в партньорство с Български център за нестопанско право. Досега Програмата е финансирала над 50 
инициативи от цялата страна с общо 244 717 лв. 
Подкрепата за всеки проект, както и до сега, може да бъде до 5 000 лева, като няма ограничения на 
броя проекти, които една организация подава. Ако е била сред печелившите в предходна година, 
обаче, трябва да кандидатства с различна от вече подкрепената идея. Общата стойност на VIVACOM 
Регионален грант е 60 000 лева. Програмата ще подкрепи инициативи с продължителност до 1 година. 
Удълженият срок за подаване на проектни предложения е 19 януари 2020 г. За кандидатстване е 
необходимо идеята и обосновката ѝ да бъдат представени в електронен формуляр: 
https://vivacomfund.bg/regionalgrant/apply/.  
Оценката за това кои проекти ще бъдат финансирани ще се извърши на два етапа: 
Първи етап - Предварителен подбор 
Предварителният подбор ще бъде осъществен от по двама експерти от БЦНП, които имат опит в 
оценяването на проекти. Те ще оценяват проектите за съответствието им със зададените критерии. 
Втори етап - Оценка от жури от обществени личности и организации 
Крайното решение кои проекти да получат подкрепа от Програма VIVACOM Регионален грант ще се 
вземе от жури в състав: Веселка Вуткова (VIVACOM), Йордан Йовчев (спортист), Иван Кънчев 

https://offnews.bg/obshtestvo/udalzhava-se-srokat-za-kandidatstvane-vav-vivacom-regionalen-grant-719172.html
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(Сдружение "Българска история"), Ива Дойчинова (журналист) и Надя Шабани (Български център за 
нестопанско право). 
При преценката на инициативите журито ще вземе под внимание доколко отговарят на следните три 
критерия: 
• Полза от реализирането на инициативата или решаването на проблем за конкретна общност; 
• Въвличане на местната общност; 
• Новаторство 
Одобрените предложения ще бъдат обявени в началото на март 2020 г. 

Подпомагат 7 двойки с репродуктивни проблеми с кампанията "Посади надежда" 

в. Янтра Днес, Велико Търново | 11.01.2020 | 00:01 
6910 живи елхички бяха продадени по време на благотворителната кампания "Посади надежда", 
организирана от Министерство на земеделието, храните и горите и фондация "Искам бебе". В 
инициативата се включи и Държавно горско стопанство "Болярка" във В. Търново и колегите им от Г. 
Оряховица. Пет лева от продажбата на всяко дръвче са предвидени за каузата. Общо събраните 
средства са в размер на близо 35 000 лв., като ще бъдат подпомогнати 7 двойки, избрани на случаен 
принцип, чрез жребий. 
Министерство на земеделието провежда за трети път благотворителната кампания. Т.г. тя е в 
партньорство с фондация "Искам бебе" и има за цел да подпомогне двойките, мечтаещи за дете. 
Съгласно условията на фондацията могат да кандидатстват двойки, чиято ин витро процедура чрез 
донорска яйцеклетка не се покриват от държавния Център за асистирана репродукция. 
До 20 януари може да се подават заявления за финансиране на имейл posadi@iskambebe.bg. В него 
трябва да посочат имената си, избраната клиника, както и кратка история на репродуктивния проблем. 
На 29 януари, в присъствието на медии ще бъдат изтеглени двойките, които ще получат финансиране. 
Допълнителна информация за участие в кампанията може да намерите на сайта на "Искам бебе" - 
www.iskambebe.bg. 
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DEVIN ДАРЯВА БЛИЗО 57 ТОНА ВОДА НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ 

Отзвук, Смолян | 11.01.2020 | 00:01 
Лидерът на пазара на бутилирана вода в България DEVIN дарява безвъзмездно близо 100 000 броя 
минерална вода от 0.5 л и още над 5 000 броя изворна вода от 1.5 л на обща стойност над 50 000 лв. 
на Българския червен кръст (БЧК) по повод кризисното положение в Перник и липсата на питейна вода 
за жителите на общината. 
Само през последните няколко години, DEVIN е дарила на БЧК повече от 100,000 литра бутилирана 
вода, която е подпомогнала стотици хиляди хора в нужда, включително при наводненията в Република 
Македония през 2016 г., пороите и бедствията в Северозападна, Североизточна и Южна България през 
2017 и 2018 г., както и при други хуманитарни акции на БЧК. 
DEVIN има дългогодишна подкрепа за инициативи на Български Червен кръст (БЧК) чрез 
предоставянето на средства и продукти с цел подпомагане на хора в нужда. Даренията се използват 
за кампании, посветени на хидратацията, здравето и безопасността на гражданите, както и при 
природни бедствия, кризисни ситуации или други случаи на спешна необходимост. 
Като отговорна компания, DEVIN инвестира в социалното, икономическо и културно развитие на 
България и се стреми да отговори по най-добрия начин на изискванията на своите клиенти и на 
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нуждите на обществото. Усилията на компанията са насочени също така към опазването на 
природните ресурси, както и към намаляване на отпечатъка от дейността й върху околната среда. 

Два антидекубитални дюшека подаряват младежи на Онкото 

в. Бряг, Русе | 11.01.2020 | 00:01 
Младежите от "Интеракт клуб Русе" към "Ротари клуб Русе" дариха два антидекубитални дюшека на 
онкодиспансера, съобщи управителят му д-р Камен Кожухаров. Дарението беше предадено в 
отделението по "Палиативни грижи" на Комплексния онкологичен център. Средствата за закупуването 
на дюшеците бяха събрани по време на женския благотворителен базар, който младите хора 
организираха в средата на декември. Идеята им беше да подпомогнат болнолежащите пациенти на 
диспансера. Инициативата е част от Националната кампания "Купи и дари" на младежите от "Интеракт 
клуб". 

Гурбетчии в Германия събраха 3500 лева за децата с увреждания в Кърджали 

По волята на дарителите парите са за обитателите на защитените жилища и Дома от семеен тип на 
Пазара в Кърджали 
в. Нов живот, Кърджали | Георги КУЛОВ | 11.01.2020 | 00:01 
Наши гурбетчии в Германия събраха 3500 лева за децата с увреждания в Кърджали. По инициатива на 
кърджалииците Мариела Иванова и Феим Буюкли в навечерието на Коледа се организира дарителска 
кампания в немския град Франкфурт на Майн. В нея се отзовават много кърджалийци, работещи зад 
граница. По волята на дарителите парите са за обитателите на защитените жилища и 
Дома от семеен тип в Кърджали. 
Средствата са преведени по сметка на Клуба на инвалидите в Кърджали, съобщи Шенай Бекир, 
председателят на Областната организация на Съюза на инвалидите в Кърджали. Тя каза, че 
дарителите са получили надлежен документ. Ще изразходваме много икономично дарението, като 
ще задоволяваме най-неотложните нужди на децата. 
Вече е направена първата покупка. Тя е на електрическа готварска печка за дома в кв. "Гледка". В 
жилището до Пазара в Кърджали пък са заявили нужда от пасатор. 
Шенай Бекир припомни, че връзката на децата с нашите гурбетчии в Германия е установена преди 
повече от година. Тогава кърджалийчетата изпращат на нашенци 300 мартенички, за да ги продадат 
сред нашите сънародници. Очакват 300 лева. Вместо това пристига сумата от 500 евро. Кърджалийци 
в чужбина са задружни, когато става дума за дарителски каузи. Желанието им да помагат става все по-
голямо. Смятаме да изразходваме дарението възможно най-икономично, без разхищения. Нуждите 
на децата са големи. Колкото повече радост им доставим, толкова по-добре, подчерта Шенай Бекир. 

"Ротари клуб" дари модерен бронхоскоп на белодробната болница във В. Търново 

в. Янтра Днес, Велико Търново | Весела БАЙЧЕВА | 11.01.2020 | 00:01 
Модерен бронхоскоп от последно поколение дари "Ротари клуб - В. Търново" на Специализираната 
белодробна болница "Д-р Трейман". Новият апарат беше закупен по проект на клуба "Дишането е 
живот". Стойността му възлиза на близо 100 000 лв. заедно със закупените консумативи и обучението 
на трима специалисти за работа с апарата. "Бронхоскопът позволява изключително прецизна 
диагностика на редица социално-значими заболявания, като рака на белия дроб, който е най-честият 
сред онкологичните. Това е апаратура с много висока разделителна способност и с големи 
възможности, благодарение на което ще можем още по-добре и по-качествено да поставяме 
диагнози в един по-ранен етап. До настоящия момент с по-старите апарати нямахме тази 
възможност", сподели д-р Стела Денчева, директор на белодробната болница. Тя допълни, че новата 
придобивка ще помогне за обслужването на повече пациенти не само от Великотърновска област, но 
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и от съседни региони като Габрово, Търговище, Русе, Стара Загора и др. Капацитетът на болницата е 
63 легла и се работи на почти 100 % заетост. 
"Благодаря на ротарианците, които за по-малко от година събраха от благотворителни инициативи и 
международни партньорства средствата за тази съвременна апаратура", заяви кметът на община В. 
Търново инж. Даниел Панов при предаването на бронхоскопа от "Ротари клуб" на лечебното 
заведение. Той припомни, че в началото на първия му мандат преди повече от 8 г. белодробната 
болница беше във финансов колапс, но благодарение на усилията на екипа и Общината през 
последните години е на печалба. Градоначалникът допълни, че се водят разговори за ремонт и 
въвеждане в експлоатация на източния блок на болницата, който в момента не се използва и би могъл 
да увеличи нейния капацитет. 
Закупуването на апаратурата беше основната кауза по повод 80-годишнината на "Ротари клуб". В 
реализирането на най-значимия си проект бяха привлечени партньорски организации от Турция, 
Румъния и Украйна, разказа президентът на клуба Кирил Андреев. 
На представянето на видео бронхоскопа присъстваха депутатът Станислав Стоянов и зам.-кметът 
Снежана Данева-Иванова. 

Фондация в подкрепа на жените с рак на гърдата се нуждае от финансова помощ 

в. Янтра Днес, Велико Търново | Весела БАЙЧЕВА | 11.01.2020 | 00:01 
Великотърновската фондация "Не си сама", подкрепяща жените с рак на гърдата, се нуждае от помощ 
за обзавеждане и ремонт на помещението, в което ще развива дейността си. През декември с 
решение на Общинския съвет безвъзмездно беше предоставена стая 207 в бившия Пионерски дом на 
бул. "България" 24. Помещението, което ще ползва организацията, се нуждае от сериозен ремонт. 
"Ще трябва да се постави нов климатик, да се подмени старият и да се положи нов ламиниран паркет, 
както и да се боядисат стените и да се подменят паната на окачения таван. Електрическата инсталация 
също трябва да бъде оправена, за което са необходими средства", споделят учредителите на 
фондацията. Помещението се нуждае и от обособяване на място за психологически кабинет, както и 
от ново обзавеждане - столове за семинарите, офис оборудване, маси, аксесоари за пилатес и йога, 
мултимедия, тонколони и др. Всеки, който иска, може да подкрепи фондацията с дарение на 
разкритата банкова сметка: BG53UNCR70001523777257 Уникредит Булбанк, сметка в BGN, ЕИК на 
Фондация "Не си Сама": 205649400 

„Ротари“ Враца с голямо дарение за детските градини и училищата 

www.konkurent.bg | 10.01.2020 | 16:08 
„Ротари клуб“ във Враца за пореден път станаха съпричастни към врачани и особено към децата и 
учениците в града. Днес в аулата на СУ „Христо Ботев“ президента на ротарианците д-р Веско Василев 
и колегите му направиха дарение от 38 броя специални апарати за обдишване, които могат да спасят 
живота на човек.  Д-р Василев припомни, че преди време от „Ротари клуб“-Враца са обещали всяко 
едно учебно заведение и всяка една детска градина да получат такъв апарат.   „Пожелавам ви да не 
се налага някога да ползвате тези апарати, но трябва да ги имате“, каза д-р Василев. На срещата 
присъства и д-р Ростислав Стефанов, който завежда отделението по реанимация и анестезиология. 
Той подробно обясни на всички медицински специалисти как се използват апаратите за обдишване и 
как реално могат да помогнат с тях на децата, които са изпаднали в тежко състояние.  Тези апарати 
могат да се използват многократно, като след всяка употреба трябва да се стерилизират. 
Наименованието на тези уреди е амбу и ги има в няколко размера. С тяхна помощ може да бъде 
спасен живота на човек и да му се окаже помощ до пристигане на медицински екип.   След подробното 
обяснение какво представляват апаратите и как трябва да се използват, д-р Василев сподели, че 
предстои да продължат и друга своя инициатива свързана с опазването на живота и здравето на 

http://www.konkurent.bg/article/167926/rotari-vraca-s-goliamo-darenie-za-detskite-gradini-i-uchilishtata
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децата. Ще бъдат монтирани знаци, които предупреждават шофьорите, че са в район на училище и 
трябва да бъдат много предпазливи. 

Дариха пет кислородни палатки на Неонатологично отделение на болницата в Пазарджик 

www.focus-radio.net | 10.01.2020 | 17:10 
Пазарджик. Доброволци от "Съвета за младежка политика" дариха на Неонатологично отделение на 
МБАЛ-Пазарджик пет кислородни палатки, съобщиха от лечебното заведение . Средствата, с които са 
закупени уредите, са в размер на 1000лв. Те са събрани в рамките на кампанията "Пазарджик обича", 
която се реализира през изминалата 2019г. Това е голяма кауза, зад която застанаха много хора и днес 
правим първото дарение на МБАЛ-Пазарджик. "Близо 2 хиляди лева са събраните в металното сърце 
пластмасови капачки, както и от предадените в пунктовете за рециклиране пластмасови шишета, 
хартия и алуминиеви кенчета. Благодаря на всички доброволци и хората, които се включиха в 
кампанията", заяви председателят на Съвета за младежка политика Александър Иванов, след като 
връчи дарението на началника на Неонатологично отделение д-р Здравка Пиронова . 
"Изключително благодарни сме за дарените кислородни палатки, защото голяма част от тези, с които 
разполагаме са амортизирани. Много благодаря на всички дарители, които са събирали капачки, за 
да помогнат на бебенцата, които са при нас. Имаме нужда от кувьози и апаратура, защото се 
увеличават болните и недоносени деца, а разходите за едно недоносено дете на ден са над 1000 лв", 
отбеляза д-р Пиронова. 
В момента в интензивния сектор на отделението се отглежда изключително малко бебе, което е 
родено на 20 декември. Малкият Игнат е роден с тегло от едва 650 грама. Вече тежи 750 грама и 
състоянието му е стабилно, но има нужда от постоянни грижи. Той също се нуждае от кислородна 
палатка", обясни д-р Пиронова. 
Изпълнителният директор на МБАЛ-Пазарджик д-р Красимир Темнилов връчи на Александър Иванов 
благодарствено писмо за направеното дарение и от името на ръководството на лечебното заведение 
изказа благодарност за благородната кауза на младежите от Съвета за младежка политика, свързана 
с недоносените бебета. "Показахте, че имате големи и добри сърца. Благодарим ви за добрия пример, 
който давате. Пожелавам ви да сте здрави и нека да продължим сътрудничеството с вас, за да сме в 
помощ на най-малките", каза още д-р Темнилов. 
Той допълни, че болницата също се включва в кампанията "Пазарджик обича" и дари пластмасови 
капачки за нея. От отделенията на болницата вече е събран голям брой капачки, които утре ще бъдат 
предоставени на пункта за рециклиране. 

Още техника за Детското от "Жълти стотинки" 

в. Марица, Пловдив | 11.01.2020 | 00:01 
Оборудване за 55 719,50 лв. получи детското отделение на хасковската болница от кампанията "Жълти 
стотинки - деца помагат на деца". 
Последната част от дарението ще бъде предоставена на Антоновден следващата седмица. 
Отделението ще получи 12 перфузора, 4 пациентни монитора и една кислородна палатка, всичко на 
стойност 20 364 лв. 
Миналогодишната кампания бе предназначена на хасковската болница, чието детско отделение се 
сдоби с нова техника и обзавеждане, от които имаше нужда. То вече получи бебешки легла, стойки за 
системи, гардероби, медицински бюра с чекмедже, болнично и спално бельо,електрокардиограф, 
сгъваеми походни легла, инхалатори, инфузионнапомпа и други консумативи. Инициатори са от 
сдружение "Съзидание 2012. 

http://focus-radio.net/%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%82-%d0%ba%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%be%d0%bd/
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Над 8000 лв. събра от благотворителния базар сдружение „Приятели на животните ВТ” 

www.velikotarnovo.utre.bg | 11.01.2020 | 10:01 
8185 лева събра от благотворителния базар сдружение „Приятели на животните ВТ”. Това са с близо 
1500 лева повече от 2018-а, съобщи Радостина Герганова, председател на организацията. Средствата 
се набираха в къщичка на Коледния базар в парк „Марно поле” до 31 декември миналата година. Тя 
бе предоставена безвъзмездно на организацията от Община Велико Търново.  Над 30 доброволци 
дежуриха в къщичката, за да работи без прекъсване. Част от парите ще се предоставят за безплатна 
кастрация на женски котки. През 2020-а сумата е 5000 лева, което е с 1000 лева повече от миналата 
година. С тях ще се закупят около 75 талона за кастрация. 2500 лева ще отидат за нуждите на 
Общинския приют. Те ще покрият част от  разходите за лечение и ваксинация на животните. „Ще 
успеем да осъществим и идеята си от миналата година за изграждане на заграждения за разходка на 
четириногите в приюта“, обясни Радостина Георгиева. Определена сума ще бъде заделена за проект 
на учениците от СУ „Вела Благоева” за работа с местния приют. „Те бяха подготвили картинки за 
оцветяване с животните от приюта. Ще предоставим парите, събрани от продажбата им“, допълни 
Радостина Герганова. Средства ще бъдат заделени и за приюта в Разград, откъдето  всяка година 
изпращат календари със снимки на животни за благотворителния базар. През 2020-а „Приятели на 
животните ВТ“ продължават с две от редовните си кампании за набиране на средства за бездомните 
животни в региона. Едната е за събиране на жълти стотинки. През 2019-а благодарение на нея са 
натрупани повече от 1000 лева. През пролетта ще стартира и  благотворителния базар на мартеници. 

Над 13 000 лв. е събраната сума от Мото Коледа Плевен 2019 

www.plevenzapleven.bg | 11.01.2020 | 10:06 
Крайната сума, която Мото Коледа 2019 Плевен събра, е 13 628 лв. Организаторите благодарят на 
всички, които се включиха в кампанията и направиха дарения: „Благодарим на всички известни лица, 
които ни подкрепиха- така вие направихте кампанията популярна, така стигнахме до повече хора! 
Благодарим ви за доверието! Благодарим на всички, които ни потърсиха и пожелаха сами да се 
включат в кампанията – чрез поставяне на кутии, чрез лично събиране на средства, чрез идеи, 
организационна помощ и т.н. Благодарим на управителите на клуб „Хавана“ и клуб „Релоад“ в Плевен, 
затова, че с радост приеха апела ни, доразвиха идеите ни и в крайна сметка събраха солидни суми! 
Благодарим на Еконт Плевен за самоинициативата им, за събраната сума от 1500 лв. и за помощта в 
деня на Мото Коледа! Благодарим на Габи от Gabby’s kitchen, за това, че освен кутия в обекта, пожела 
да зарадва децата от домовете с домашно приготвени сладки! Благодарностите са още много, 
повярвайте ни, защото много хора застанаха зад нас!“. Сбраните средства ще бъдат дарени за 
продлжаване лечението на две плевенски деца – 4-годишната Габи и Сузи, която бе оперирана в 
Турция, но сега се нуждае от пари за контролни прегледи и лекарства. „На всички участници и 
съпричастници на Мото Коледа Плевен – благодарим! Успяхме! Бъдете здрави и не забравяйте, че 
заедно можем повече!“, казват за финал организаторите на кампанията.  

Нова надежда за бебетата в Карлово, местната болница получи нов кувьоз 

www.trafficnews.bg | 11.01.2020 | 15:01 
Нов кувьоз, закупен със средства от кампанията Капачки за бъдещето получи отделението по 
неонатология в МБАЛ "Д-р Киро Попов" в Карлов. Благодарение на тази апаратура специалистите в 
лечебното заведение лекуват деца с тежки заболявания, инфекции и спасяват техния живот. Това е 
третият кувьоз, който е от изключителна полза за отделението, в което през изминалата година за 
първи път са проплакали 274 бебета.   Благодарение на тези благотворителни кампании една такава 
малка болница като нас успява да предостави за нуждите на новородените деца апаратура, която е на 
ниво и която им осигурява добър живот като начало като старт на живота, разказва неонатологът д-р 

http://velikotarnovo.utre.bg/2020/01/11/548651-nad_8000_lv_subra_ot_blagotvoritelnia_bazar_sdruzhenie_priateli_na_zhivotnite_vt
https://www.plevenzapleven.bg/blog/2020/01/11/над-13-000-лв-е-събраната-сума-от-мото-колед-237843/
https://trafficnews.bg/obshtestvo/nova-nadezhda-bebetata-karlovo-mestnata-bolnitsa-poluchi-165884/
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Дориана Маринова.    Регионът на Карлово винаги е бил с висок процент на недоносени деца в 
сравнение с останалите райони на страната. Основната причина за това е ниският социален статус на 
населението. Този контингент определя раждането на недонсени деца, както и на деца с много 
здравословни проблеми. А това засилва работата и грижите на специалистите в лечебното заведение. 
За лечението на едно новородено дете, което има проблем, техниката и апаратурата заемат много 
голям процент от самото лечение. Благодарение на тази техника можем да подобрим изхода от 
заболяването, изхода от цялата ситуация, в която е попаднало това новородено дете и това се дължи 
на апаратурата, допълни д-р Маринова.   Последното родено недоносено дете е от преди няколко 
дни. То е поставено в кувьоз, тежи 2 кг. В статистиката има случаи и на бебета, родени в екстремно 
ниското тегло, което е 1000 грама.    МБАЛ "Д-р Киро Попов" в Карлово обслужва седем общини с 
пациенти от порядъка на 60-70 хиляди души.   Още по темата, вижте в следващия репортаж: 

Все по-малко българи искат да станат приемни родители 

Над 55 | Ася ЧОБАНОВА | 13.01.2020 | 00:01 
Все по-малко българи искат да станат приемни родители, показват данните на Националната 
асоциация за приемна грижа. Една от причините българите да не искат да стават приемни родители е 
в липсата на социална сигурност. Към момента приемните родители се грижат за децата в риск по 
силата на граждански договори, които ги лишават от правото на пълно осигуряване. Те нямат 
осигуровки за рисковете трудова злополука, безработица, за бременност и раждане и за гледане на 
дете. 
Така остават без обезщетения при прекратяване на договорите им или когато се наложи да проведат 
лечение, в резултат на което децата се извеждат от дома им. Затова не са и малко случаите на загинали 
от рак приемни родители, които след извеждането на децата остават без доходи, болнични и загиват 
в нищета. Въпреки многобройните настоявания на НАПГ този проблем да бъде решен, от 
Министерството на труда и социалната политика и през 2019 г. отказаха да намерят решение. 
Парадоксално е, че ако приемен родител работи като възпитател в социален дом, тои ще има право 
на трудов договор и социална защита. Втора причина за ниската мотивация на българите да станат 
приемни родители се корени в насажданото в последните години лошо отношение към приемната 
грижа. Приемните родители са обект на атаки за това, че получават възнаграждения за труда си, като 
политически и религиозни общности създават противопоставяне между родните и приемните 
семейства. Основната нападка е, че заплатата на приемните родители не се дава на бедните 
семейства. Малко известен факт обаче е, че 80% от настанените в приемни семейства деца не са 
жертва на бедността, а на насилие, неглижиране и лоша грижа. Следователно причината децата да 
отидат в приемна грижа е насилието, а не бедността. 
По данни на Агенцията за социално подпомагане 1930 българчета растат в приемни семейства към 
края на ноември 2019 г. От тях 170 са с увреждания. 90% от децата в приемни семейства идват от 
родните си семейства, от семействата на близки и роднини, при които са били настанени, или от 
същите или други приемни семейства. Най-много деца, които са били в приемна грижа, биват 
осиновени - половината в България, половината в чужбина. В чужбина се осиновяват основно 
българчета с увреждания. През ноември 2019 г. от 94 изведени от приемните семейства деца 15 са 
върнати в родните им семейства или са настанени при близки и роднини. По данни на Агенцията за 
социално подпомагане бебетата остават средно 1 година в приемно семейство, преди да бъдат 
върнати в родните си семейства или да бъдат осиновени, децата до 6 години остават средно 2 години, 
а децата на възраст между 6 и 14 години - приблизително 5 години. 
Александър МИЛАНОВ, изп. директор, 
Национална асоциация за приемна грижа 
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Неформалната организация „Рицари на доброто“ става сдружение с нестопанска цел 

www.paralel44.com | 13.01.2020 | 13:36 
Над 140 граждани от Силистра, страната и чужбина е привлякла за свои членове и симпатизанти за 
девет години неформалната организация „Рицари на доброто“, съобщи председателят на 
организацията Милка Димитрова. Всички те през годините са дали своя доброволен труд, грижи, 
материални и финансови помощи в полза на сираци и деца с един родител. Възникнала по идея на 
учители, организацията е поставила като своя първа задача да окаже помощ на ученици от целия курс 
на обучение, а по-късно е подкрепяла и тези от тях, които продължават образованието си във висши 
учебни заведения. На практика по-голямата част от тези ученици не са получавали социални помощи, 
не са били настанявани в социални домове, а пенсиите от починалите родители са били минимални 
или дори липсващи. Всяка година организацията провежда разнообразни инициативи и привлича 
десетки доброволци, които се включват в благотворителната дейност. През 2019 г. бяха подпомогнати 
не само учениците и студентите в нужда, но в качеството си на медиатор организацията съдейства 
дарения на известни личности да достигнат до адресатите си. Финал на годината бе Коледната 
хранителна банка– широко популяризирана и в социалните мрежа, за събиране на пакетирана храна 
за ученици и студенти от местните училища и за студенти от Варна и София. Така към членовете и 
симпатизантите на организацията се включиха нови повече от 30 жители от града. Началото на новата 
2020 г. „Рицарите на доброто” стартират с инициативата да бъдат обходени градските училища и след 
среща с ръководствата да се определят новите ученици, които биха имали нужда от помощ. На 29 
януари в зала „Диоген Вичев” на Регионалната библиотека ще се състои приемането на новите 
членове на „Рицарите…” и ще им бъдат връчени поздравителни адреси от ръководството. В момента 
председател е Милка Димитрова, зам.-председател д-р Петър Дончев, секретар Маргарита 
Любомирова, зам.-секретар Донка Вълева, отговорник на младите рицари Наталия Русева ,дизайнер 
Мария Неделчева и, разбира се– основателят и организаторът на идеята Лилия Маркова, която 
направи първите стъпки пред девет години. Присъствието на гайдарчетата от Школа ”Великов” с 
ръководител Велико Великов и на малките балерини от група „Лиденс” с ръководител Лидия 
Маркарян ще бъдат дар на малките талантливци към добротворците. Предстои подготовката на 
документите за официализиране на организацията и превръщането и в сдружение с нестопанска цел. 
Така тя ще разшири обхвата на дейностите си, за да бъде по-полезна на все по-голямата част 
нуждаещите се. Всички нейни изяви ще бъдат популяризирани и в социалните мрежи, където 
функционира страницата й „Рицари на доброто”. 

Активиран чрез доброволчество 

в. Ние, Видин | 14.01.2020 | 00:01 
Неактивни младежи на възраст от 16 до 29 години ще бъдат обхванати в проект, целящ активиране на 
млади хора от малки населени места, чрез запознаването им с темата "Доброволчество" и 
инициирането на кампании по обществено значими теми. Това съобщиха от Фондация "Феникс-21 
век" на пресконференция, на която беше представен проектът "Активиран чрез доброволчество". 
В дейностите ще бъдат включени общо 30 младежи от пет населени места - Белоградчик, Кула, Арчар, 
Дунавци и Брегово. Целевата група са неактивни младежи - тоест такива, които не работят, не учат и 
не са активно ангажирани с дейности, осмислящи свободното им време. Проектът се финансира по 
програма на Министерство на младежта и спорта. 
Дейностите, които ще бъдат извършени, са информационни кампании, обучение на тема 
"Доброволчество и организиране на доброволчески инициативи" и подготовка, организиране и 
осъществяване на кампании в петте населени места. Периодът за изпълнение на проекта е шест 
месеца - до юни 2020 година. 

http://www.paralel44.com/неформалната-организация-рицари-на/
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По време на информационните кампании ще бъде достигнато до 300 младежи от населените места, 
отново на възраст от 16 до 29 години, като сред тях ще има и хора, които са излезли преждевременно 
от образователната система, до тях ще бъде достигнато чрез медиатори от населените места. 

Дариха диспенсъри с дезинфектант за болницата и детските градини 

в. Съперник, Перник | Любомира ПЕЛОВА | 14.01.2020 | 00:01 
Диспенсъри с дезинфектант се поставят във всички детски градини в Перник и в МБАЛ "Рахила 
Ангелова", съобщават от общината. 
42 броя диспенсъри, всеки със 7 опаковки дезинфектант са дарени във всички детски градини и 
техните филиали на територията на общината от г-жа Евгения Андреевска и народния представител 
инж. Любомир Бонев. Диспенсърите и дезинфектанта са произведени от великотърновската фирма 
"Хигиенно-медицинска индустрия" ЕООД, която е сертифициран производител на хигиенни 
материали. От там обясниха, че една опаковка дезинфектант стига за 2000 измивания. 

"Живот със Синдром на Даун" предизвика промяна в учебниците по биология 

Черно на бяло и в учебниците - животът със Синдром на Даун не е присъда 
www.vesti.bg | 13.01.2020 | 17:11 
Фондация Живот със Синдром на Даун се пребори и успя да замени остарялата отпреди десетилетия 
информация с нова, актуална и да покаже вече и в учебниците, че Синдромът на Даун в днешно време 
не е присъда. В ляво на снимката се вижда част от остарялата, а в дясно част от обновената актуална 
информация. 
Всичко започва още в края на 2017 г., когато фондацията започва инициативата за промяна на 
остарялото съдържание в учебниците по биология за 10 клас. Процесът на осъзнаване на 
необходимостта от промяна и вземане на решение е дълъг и изисква много убедителни аргументи и 
факти. Състоят се няколко срещи със зам.- министър Сачева, зам.- министър Михайлова, други 
представители на МОН, издателствата на учебниците, биолози, автори. Съдействие оказва и проф. дбн 
Алексей Славков Савов - началник на Национална Генетична Лаборатория, който изготвя и становище, 
потвърждавайки необходимостта от промяна и неправилния начин на представяне на Синдрома на 
Даун до момента.  
От септември 2019 г. учениците четат актуална и осъвременена информация. Много е важно да се 
знае, че Синдромът на Даун е най-често срещаната генетична аномалия, с която се живее. Синдромът 
на Даун не е болест или зараза. Децата с тази диагноза имат реален шанс за развитие и качествен 
живот, ако живеят в семейна среда и за тях се полагат грижи от семейството и различни специалисти 
от самото раждане. Хората със Сидром на Даун имат различни таланти, които могат да развиват и е 
много важно да бъдат приети и подкрепяни от обществото. В учебниците се споменава и 21-ви март, 
Международният ден на хората със синдром на Даун. На този ден се обуват шарени чорапи в знак на 
подкрепа в световен мащаб.  
От четири години фондация "Живот със Синдром на Даун" провокира чрез видеоклипове хиляди хора 
да обуят шарени чорапи и да подкрепят хората със Синдром на Даун.  
ПРОМЯНАТА е най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се 
осъществява за четвърта поредна година в партньорство с фондация Reach for Change България. Тя 
цели да подобри трайно живота на децата в България, като открива мотивирани социални 
предприемачи и им помага да реализират по устойчив начин идеите си за по-доброто и сигурно 
бъдеще на българските деца. От 2014 г. досега ПРОМЯНАТА помогна на над 100 000 деца и младежи 
от цялата страна. 

https://www.vesti.bg/bulgaria/zhivot-sys-sindrom-na-daun-predizvika-promiana-v-uchebnicite-po-biologiia-6104347
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10 800 лв събра първата "Вечеря за благотворителност" във Велинград 

www.focus-radio.net | 13.01.2020 | 17:13 
Велинград. Българската асоциация на професионалните готвачи и община Велинград организираха 
първата "Вечеря за благотворителност", съобщиха от община Велинград. Домакин на изисканото 
събитие бе спа хотел "Двореца". 
Гостите се насладиха на прекрасно четиристепенно меню, приготвено от Националният отбор по 
кулинария на България, част от който са и шеф Иван Манчев и шеф Андре Токев. 
В програмата, съпътстваща вечерята, взеха участие ДЮАНПТ "Здравче венче", прекрасната Мариам 
Маврова, КСТ "Импулс - 2002", джаз-дуо Катерина Мирчева/саксофон /и Венера Ланджова /флейта/. 
Водеща на събитието бе известната Сандра Алексиева. Събраната сума за Солидарния 
благотворителен фонд на община Велинград е 10 800 лева. 
Заместник - кметът на община Велинград Атанас Палигоров благодари на БАПГ, на спонсорите, 
предоставили продуктите, на домакините и на всички благотворители, защото показаха, че с голямо 
сърце и съпричастност се постига много. 

"Златните сърца говорят": Как да изведете бизнеса си на по-високо ниво? 

www.dariknews.bg | Дарина Караколева | 13.01.2020 | 17:18 
На 21.01.2020 г., в хотел ИнтерКонтинентал София, на голямата сцена на първата конференция 
"Златните сърца говорят" ще се качат представители на световни и български организации, които ще 
разкрият на стратегическите мениджъри на компаниите как да изведете бизнеса си на следващото 
ниво чрез корпоративна социална отговорност (КСО). Организаторите със златни сърца на едни от най-
успешните каузи ще споделят своя опит, ако все още се чудите дали има смисъл компанията ви да 
инвестира в КСО, как каузата може да ви донесе повече бизнес и какви са успешните практики? 
Присъстващите на конференцията ще разберат защо най-успешните корпорации по света превърнаха 
в основна бизнес стратегия КСО. Все по-ключов показател става това, което компаниите връщат на 
обществото и как това им носи успех. Освен това обществото, служителите, партньорите, 
инвеститорите изискват все по-настойчиво от компаниите да са социално отговорни. Някои отговарят 
на тези изисквания и благодарение на това, бизнеса им премина на по-високо ниво. Корпоративната 
социална отговорност, включена сред основните организационни приоритети и ценности, води до 
стабилни пазарни позиции, лоялни последователи (клиенти, служители и партньори) и устойчив 
растеж. 
Скоро продажбата на билети ще приключи, като посетителите могат да се възползват от изгодни 
групови билети за 2-ма или 4-има от и да посетят конференцията заедно с колеги. 
Конференцията е предназначена за мениджъри, собственици на бизнес, управители, стратезите на 
компаниите, КСО специалисти, комуникационния отдел на организацията /маркетинг, реклама, ПР/, 
човешки ресурси, финансисти, ПР агенции, HR консултантски компании, бизнес консултанти, 
представители на малък и среден бизнес, свободни професии, физически лица, НПО. 
Дневната конференция "Златните сърца говорят" ще се проведе от 9,30 до 17 ч. на 21.01.2020 г. за пръв 
път в рамките на станалите вече традиционни за българския бизнес и институции годишни награди 
"Златно сърце" за благотворителност и корпоративна социална отговорност, в 6-тото им издание, 
което ще се състои същата вечер от 19,30 ч. Организаторите на събитието - списание и клуб Business 
Lady и списание Bulgaria Business Review, са с дълбокото убеждение, че по този начин ще мотивират и 
въвлекат все повече участници в мисията да бъдат добротворци със златни сърца и да помогнат на все 
повече компании да осъзнаят, че разходът за добро всъщност е инвестиция с възвращаемост.  
Наградите "Златно сърце" целят да бъдат възнаградени морално усилията на онези компании и 
отделни личности, които са допринесли най-много чрез средства и отделено време за дадена кауза. 
За да може техните усилия да послужат за пример на всички онези, които са останали встрани от 

http://focus-radio.net/10-800-%d0%bb%d0%b2-%d1%81%d1%8a%d0%b1%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5%d1%80%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80/
https://dariknews.bg/novini/biznes/zlatnite-syrca-govoriat-kak-da-izvedete-biznesa-si-na-po-visoko-nivo-2206480
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подобни социални ангажименти, опазването на околната среда и развитието на обществото като цяло. 
Награда "Златно сърце" може да получи всяка българска или международна компания или отделна 
личност, социално ангажирана на територията на България. 

Социално ангажирано ли е българското общество? 

www.tvevropa.com | 13.01.2020 | 17:23 
Технологичната революция при дарителските кампании Гост: Константин Кръстев – създател на 
HelpKarma 

Центърът за психично здраве в София набира средства за оборудване след пожара 

След като в последния ден на миналата година пожар изгори до основи по-голямата част от Центъра 
за психично здраве в София, служителите там са принудени да работят в две оцелели от огъня бараки. 
Броят на пациентите, които търсят помощ в психодиспансера, с 
www.bnt.bg | Татяна Йорданова | 13.01.2020 | 21:11 
Кабинетите в белодробната болница са необитаеми. Пациентите се преглеждат в съседната сграда. А 
за черното празно пространство се говори предимно в минало време.  
Д-р Емил Грашнов, управител на Център за психично здраве, София: Беше моят кабинет, кабинетите 
на психолозите, кабинетите на администрацията, на ТЕЛК. 
Д-р Даниела Йорданова, лекар в Център за психично здраве, София: Цялата налична техника, 
компютри, сървър, телефонна централа. 
Д-р Емил Грашнов, управител на Център за психично здраве, София: Хладилници, където 
съхранявахме лекарствени препарати. 
Д-р Даниела Йорданова, лекар в Център за психично здраве, София: Пострадал е ТЕЛК, който не е ТЕЛК 
само за психично болни. Вие може да видите за какво става дума - постройката е напълно отсъстваща. 
Огънят е изгорил освен много важна техника и голяма част от архива на психодиспансера и сега в 
двора могат да се видят само остатъци от някакви документи.  
След пожара психодиспансерът е все така натоварен. Пациенти се приемат в двете оцелели 
постройки. Но и те са пред разпад. 
Д-р Даниела Йорданова, лекар в Център за психично здраве, София: Видимата там постройка е 
отдавна прикрепена със скоби, за да не се събори. Тя не е обитаема. 
Въпреки това прегледите минават там.  
Д-р Даниела Йорданова, лекар в Център за психично здраве, София: Минават мъчително ден за ден. 
Трима човека чакат за един компютър. 
А пациентите се консултират... където може. 
Д-р Даниела Йорданова, лекар в Център за психично здраве, София: На единственото място, което 
намериш свободно. Там завеждаш пациента и там работиш. Трябва да бързаме максимално. Защото 
работата в момента е почти невъзможна. 
Лекарите сякаш казват "почти" от оптимизъм. И признават, че положението им е било тежко още 
преди пожара. Огънят само напомнил, че помощта е спешна. 

"Да направим Варна по-чиста и приветлива" или как доброволци почистват всяка неделя 

www.moreto.net | 14.01.2020 | 10:01 
Група доброволци са се заели с мисият да направят Варна един по-чист и по-привлекателен град, 
научи Moreto.net Вече пета поредна неделя те се събират в 11 часа и почистват предваритлено 
набелязван район в морската столица. Организират се сами във фейсбук. Не ги финансира никой, 
правят го по собствено желание и мотивация. Дори сами си осигуряват чувалите за смет. Само през 
изминалата неделя, когато са почиствали Южния плаж и Крайбрежната алея около басейните във 

https://www.tvevropa.com/2020/01/sotsialno-angazhirano-li-e-balgarskoto-obshtestvo/
http://news.bnt.bg/bg/a/kak-raboti-tsentrt-za-psikhichno-zdrave-v-sofiya-sled-pozhara
http://www.moreto.net/novini.php?n=411935
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Варна, те са събрали около 45 чувала с боклуци. "Хубавата новина е, че всяка седмица ставаме все 
повече, а тази неделя се събрахме цели 27 души. Вярвам, че ще се включат и други.", коментира за 
Moreto.net един от основателите на инициативата Стефан Крачунов. "През следващата неделя ще 
почистим плажната ивица около базата на МВР в "Св. Св. Константин и Елена"", коментира още 
Крачунов и каза, че инициативата "Да направим Варна по-чиста и приветлива" е отворена за малки и 
големи. 

С дарителска вечер Кризисният център отбелязва годишнина 

www.dariknews.bg | Гергана Пейчева | 14.01.2020 | 11:16 
Кризисен център "Самарянска къща" ще отбележи с дарителска вечер рождения си ден. На 22 януари 
в ресторант "Сан Суси" приятели, партньори, симпатизанти, специалисти, и хора, успели да продължат 
живота си, без насилие, ще сбъднат още една мечта за поредната жена или дете, чрез дарителство в 
подкрепа на каузите "Детството не бива да боли!" и "Любовта не бива да боли!". 
16 години от основаването си отбелязва днес центърът за жени и деца, претърпели насилие. За 
периода 729 са клиентите, които са били настанени в него, като 420 от тях са деца - 361 заради 
домашно насилие и 27 заради трафик, 32 поради други социални рискове; към Приемната - общо 1458 
клиенти; обаждания на Консултативната телефонна линия (042/ 64 11 11) - общо над 2300 пъти.  
"Самарянска къща" е с капацитет 15 места и е комплекс от краткосрочни социални услуги, чиято 
основна цел е да се подкрепи процесът на възстановяване на пострадали от насилие, трафик или друга 
форма на експлоатация, жени и деца, чрез осигуряването на защитена среда и оказването на 
професионална помощ. В него основно се предоставят услуги с настаняване за срок от три месеца, 
като този срок може да бъде удължен до шест месеца, съобразно индивидуалните потребности на 
всеки един от настанените. На пострадалите лица се предоставя защитена среда и подслон, 
задоволяване на ежедневните базисни потребности, правно консултиране по Закона за защита от 
домашното насилие, социално и психологическо консултиране. 
Към Кризисен център "Самарянска къща" функционират следните звена: "Кризисно настаняване", 
"Приемна за подкрепа", "Консултативни линии" и "Терапевтични и корекционни програми".  
Активно се работи и за създаване на Ресурсен мобилен информационен център "НЕнасилие" - с 
"лаборатория" и "пътуваща библиотека" (РМИЦ), като нов информационен ресурс, който да бъде 
целогодишно постоянно на разположение на потребители, служители, доброволци и др. 
заинтересовани страни. Дейността на РМИЦ включва създаване на едноименна физическа и онлайн 
"Библиотека НЕнасилие", съдържаща ресурси, книги, изследвания, наръчници и други 
информационни материали (специализирана и художествена литература) за превенция и/или 
справяне с насилие, които да бъдат в помощ на пострадали от насилие или техни близки, студенти по 
психология и социална работа, доброволци и други заинтересовани. Библиотеката ще бъде на 
разположение всеки работен ден в централния офис на Сдружение "Самаряни". Тя ще се превърне в 
целогодишен своеобразен ресурсен център за борба с насилието, като се предвижда да бъдат 
разработени и концепции за нейната мобилност и гостуване като "Пътуваща библиотека" на различни 
подходящи за целта места.  
Планирано е провеждането и на изнесена "Лаборатория за НЕнасилие" на различни терени, като по 
този начин ще се поднови и продължи тази добра практика от предходния позитивен опит на екипа 
за работа с ученици в училищата по темата за насилието. 

Рекордните 26 265 лв. даряват на две деца от кампанията "Да подарим надежда за Коледа" 

Превеждат парите в банката за Васил Търпанов от Кърджали и Мюрфе Юсеин от село Бащино 
в. Нов живот, Кърджали | 15.01.2020 | 00:01 

https://dariknews.bg/regioni/stara-zagora/s-daritelska-vecher-krizisniiat-centyr-otbeliazva-godishnina-2206539
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Най-големият ни дарител с 11300 лв. е Езиковата гимназия "Христо Ботев", изтъкна областният 
управител Никола Чанев 
Благотворителната кампания "Да подарим надежда за Коледа", която се проведе в навечерието на 
Рождество Христово за четиринадесета поредна година под патронажа на областния управител, е най-
успешната кампания във финансов аспект. Събрани са 26 265 лв., докато на предходната кампания са 
били 20 000 лв., обяви на пресконференция областният управител Никола Чанев. 
Кампанията е за подпомагане на две деца с тежки заболявания, за тяхното постоперативно лечение - 
шестгодишния Васил Търпанов от Кърджали и тринадесетгодишната Мюрфе Юсеин от село Бащино. 
Средствата ще им бъдат преведи по банков път. 
Огромно благодаря на всички граждани, които се включиха в тази благотворителна инициатива, най-
вече на децата на Кърджали, защото реално се получи това децата да помогнат на децата в нужда, 
заяви областният управител. 
Дарителите са 41. Включили са се всички училища от Кърджали, както и много училища от областта. 
Благодарности също към читалище "Обединение", което е наш традиционен партньор в кампанията, 
на Регионалния инспекторат по образование, с чиято помощ организирахме благотворителния базар, 
на читалището в Гледка, което се присъедини към благотворителната инициатива, както и на всички 
останали институции, включили се в инициативата, добави Никола Чанев. 
Хората в Кърджали разтвориха сърцати си за тези две деца. Ако има по-малко позитивен момент в 
кампанията е, че за съжаление бизнесът в Кърджали не реагира така както очаквахме, нямаме 
постъпили суми от фирми. Най-големият ни дарител с 11 300 лева е Езиковата гимназия "Христо 
Ботев", изтъкна областният управител. 

Devin дари още 23 тона вода за Перник 

През последните две седмици Devin е предоставила близо 80 тона вода за Перник за над 61 000 лв. 
www.economic.bg | 14.01.2020 | 13:08 
Devin дари още 23 тона натурална минерална и изворна вода на Българския Червен кръст (БЧК) в 
бутилки от 1.5 л в подкрепа на жителите на община Перник. С това компанията се нарежда сред най-
големите корпоративни дарители в кризисната ситуация, като само през последните две седмици е 
предоставила близо 80 тона минерална и изворна вода на стойност над 61 000 лева. 
Кризата в Перник продължава вече трети месец. За бедствената ситуация има и задържани - 
министърът на околната среда и водите Нено Димов, бившият областен управител Ирена Соколова и 
отстраненият управител на ВиК-Перник Иван Витанов. 
Нено Димов е обвинен в умишлена безстопанственост, причинила водната криза в Перник. Според 
прокуратурата отговорността за определянето на нивата на язовир "Студена" е изцяло отговорност на 
екоминистъра, който слага окончателно подписа си всеки месец при тяхното определяне. Държавното 
обвинение смята, че той не може да се оправдава с това, че не разбира от язовирни нива и че 
експертите му са го подвели. 

Законът за НПО в Унгария е несъвместим с ЕС 

Той нарушава свободното движение на капитали и редица основни права, смята Съдът в Люксембург 
www.clubz.bg | Клуб Z | 14.01.2020 | 15:23 
Ограниченията, наложени от властите в Унгария върху финансирането на неправителствени 
организации от чужбина, са несъвместими със законодателството на ЕС. 
Това се казва в огласено днес заключение на Съда на Европейския съюз (СЕС). 
Тези ограничения нарушават принципа на свободно движение на капитали и редица основни права. 
През 2017 г. Унгария прие закон, който да гарантира прозрачността на НПО, получаващи финансиране 
от чужбина. Той изисква тези организации да се регистрират пред властите в Будапеща като 

https://www.economic.bg/bg/news/12/devin-otnovo-daryava-voda-za-pernik-23-tona.html
https://clubz.bg/92911-zakonyt_za_npo_v_ungariq_e_nesyvmestim_s_es
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"получаващи помощ от чужбина", когато сумата на получаваните от тях дарения достигне определен 
праг. При регистрирането те трябва да посочат името на дарителите, сумите от които възлизат или 
превишават 500 000 форинта (около 1500 евро), както и точните суми. По-късно тази информация бива 
публикувана в публична и свободно достъпна електронна платформа. Освен това споменатите 
организации трябва да посочат в своите сайтове и публикации, че са "организации, получаващи 
подкрепа от чужбина". 
Еврокомисията започва производство срещу Унгария за неизпълнение на задълженията пред СЕС. 
Според нея законът за прозрачност на НПО, финансирани от чужбина, нарушават както принципа на 
свободно движение на капитали, така и редица права, гарантирани от Хартата за основните права на 
ЕС. Това са правото на личен живот, на защита на личните данни и на свободата на сдружаване. 
Решението 
Трансферът на дарение от чужбина в полза на унгарска НПО представлява движение на капитали, 
смята генералният адвокат Мануел Кампос Санчес-Бордона, изготвил заключението. В Унгария това 
движение е субект на условия като задължението определени НПО да се регистрират като 
"получаващи помощи от чужбина" и публикуването на определени данни. Тези условия обаче се 
прилагат единствено в случаи на дарения от чужбина, в резултат на което е много по-вероятно те да 
засегнат граждани на други страни членки на ЕС, отколкото на Унгария. 
При тези обстоятелство генералният адвокат е на мнение, че тези условия представляват 
ограничаване на принципа на свободно движение на капитали по отношение на засегнатите 
организации, така и на чуждестранните им дарители. Първите трябва да се борят с финансовите 
трудности и правото им да упражняват свобода на сдружаване може да е ограничено. Другите могат 
да бъдат разубедени да правят дарения предвид възможния негативен ефект от огласяването на 
подробности за трансакциите. 
Що се отнася специално до правото на свобода на сдружаване, финансовите ефекти на закона могат 
да накърнят жизнеспособността и оцеляването на засегнатите НПО. 
Колкото до правото на защита на личния живот и личните данни, генералният адвокат изтъква, че 
самото разкриване на името на дарителя е достатъчно, за да го идентифицира и да постави тази 
идентификация в рамките на допълненията към закона на ЕС за работа с личните данни. Фактът, че 
името на дарителя е неразривно свързано с дарението в полза на една НПО, представлява връзка, 
която сама по себе си разкрива сходството между него и тази организация. Това може да подпомогне 
идеологическото профилиране на дарителя и да го откаже да подпомага организацията. В този 
контекст генералният адвокат смята, че публикуването на информация в публичен регистър на 
имената на лица, извършващи дарения от чужбина за определени асоциации в Унгария, както и на 
сумите на тези дарения, представлява намеса в личния живот на тези хора, що се отнася до 
обработката на личните им данни. 
Следователно генералният адвокат приема гледната точка, че публикуването на тези данни е намеса 
както в правата, свързани със защитата на правото на личен живот и на личните данни, и в правото на 
свобода на сдружаване. Всички тези права са гарантирани от Хартата, спомената по-горе. 
Колкото до това нали има оправдание за такава намеса, генералният адвокат допуска, че някои цели 
от общ интерес, на които разчита Унгария, като защитата на държавната политика и борбата с прането 
на пари и финансирането на тероризма, може по принцип да оправдае намесата в споменатите права. 
Той обаче намира, че докато целта за защита на държавната политика може да легитимира 
наложените мерки на НПО, заподозрени в нарушаването на тази политика, това задължение не 
легитимира законодателството, налагащо подобни задължения на организациите. Освен това 
мнението на генералния адвокат е, че клаузите в законодателството на ЕС за борба срещу прането на 
пари и финансирането на тероризма са достатъчни за гарантирането на адекватна защита. 
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В крайна сметка генералният адвокат намира, че мерките са непропорционални, тъй като прагът от 
500 000 форинта (около 1500 евро) е изключително нисък предвид тежестта на намесата. Второ, 
даренията, постъпващи от други страни членки на ЕС, се третират като идващите извън Съюза. На трето 
място, неизпълнението на задълженията може да доведе до ликвидирането на организацията 
нарушител. 
При тези обстоятелства генералният адвокат препоръчва Съдът на ЕС да обяви, че унгарският закон по 
въпроса ненужно ограничава свободното движение на капитали и съдържа клаузи, представляващи 
неоправдана намеса в основни права като защитата на личния живот, защитата на личните данни и на 
свободата на сдружаване, гарантирани от Хартата. 
Заключението на генералния адвокат няма задължителен характер за СЕС. 

Дарители помогнаха на 76-годишен самотен старец, на инвалид и на дете 

Благодетели дадоха надежда на 400 бедни и страдащи в Монтанско 
в. Клуб 100 | Камелия АЛЕКСАНДРОВА | 15.01.2020 | 00:01 
Социалната кампания "Подари грижа" на фирма от Монтана, събра 2275,3 лева. "С тях са 
подпомогнати четиристотин човека, за които събрахме пари, купихме хранителни продукти, 
опаковахме ги, разнесохме ги по домовете. Някои от тях без ток, други без вода, трети без надежди. 
Четиристотин различни съдби и никакво разделение на мъката - тя се оказа еднаква за всички...", 
разказа Камелия Евгениева - главният организатор на кампанията, която сподели и няколко от най-
трогателните примери. "Илия, на 67 г., живее сам в порутена къща с 50 лева на месец 
Но беше усмихнат, а ние плакахме, защото акълът ни не го побира... Плаща ток и вода на държавата с 
тези 50 лева и оцелява някак си. 
Петър, на около 70 години, сам, гледа свой далечен роднина - неподвижен. Готви му, пере му и го 
къпе, храни и преоблича, защото няма кой друг. Петър не е лекар, но спасява човешки живот всеки 
Ден! 
Йордан, на 70 и няколко, сам, целият е черен, мръсен. Кметският наместник се шегува, че бял ще го 
види чак напролет. Прибира чувала с хранителни продукти и ни подава руло - да ни почерпи, че сме 
се сетили за неговото съществуване. 
Без доходи, без роднини, без зъби, но с голямо сърце - Дядо Добри, на 76 години, живее сам в най-
крайната порутена постройка в селото, която е неговият дом... Чака ни с нетърпение, защото знае от 
кмета на селото, че днес ще дойдат едни хора, които освен храна ще му подарят и внимание - нещо, 
което му липсва последните 5 години, откакто дъщеря му заминава в Испания и не се сеща повече за 
него. Усмихнат до ушите ни кани вътре да видим двете стаи, в които живее. Не, не в които живее, а в 
които оцелява... 
Сашо, на 64 години, горд българин, който дори не иска да приеме помощ, въпреки че трудова 
злополука отнема и двата му крака и сега е в инвалидна количка и въпреки малкото пари, с които 
разполага за храна и лекарства. Живее сам и му е доста трудно да се обслужва. Добре, че е негов 
приятел от детството, който живее в близост и му помага, за да успее да преживява ден след ден... Не 
може да излиза навън, защото къщата няма пригодени условия за инвалиди. Може единствено да се 
надява. 
Нели, на 38 години, е самотен родител. Преживяла е голяма трагедия - губи другото си дете веднага 
след раждането му. Сега гледа 10-годишното си дете, а то е в кома от 20 дни и е на командно дишане. 

Бежанците у нас имат нужда от помощ 

Подкрепата за бежанците, които вече са получили статут и са настанени на външни адреси у нас е от 
жизнена важност. С началото на Новата година се изясняват и нуждите, които тези хора имат освен 
сезонните дрехи. От Съюза на жените бежанки у нас, уточняват, 
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www.actualno.com | 15.01.2020 | 13:08 
Подкрепата за бежанците, които вече са получили статут и са настанени на външни адреси у нас е от 
жизнена важност. С началото на Новата година се изясняват и нуждите, които тези хора имат освен 
сезонните дрехи. От Съюза на жените бежанки у нас, уточняват, че има нужда от дарения за: 
- домакинска посуда; 
- домашни потреби - одеяла, чаршафи, възглавници; 
- играчки и детски книжки; 
- хигиенни и почистващи препарати; 
- килими; 
- малки домакински уреди - подгряващи кани, ютии, скарички, сешоари, сокоизтисквачки, тостери. 
Можете да занесете Вашето дарение в офиса на Сдружението на ул. "Екзарх Йосиф" 95, всеки работен 
ден от 9 до 17,30 ч., или да изпратите по куриер. 

 „Дайкин – България“ подари въздухопречиствател на Центъра за ранна интервенция на 
уврежданията и семейна подкрепа в Свищов 

www.regnews.net | 15.01.2020 | 15:15 
В края на 2019 година "Дайкин – България" организира благотворителна коледна кампания „Запалете 
светлина – подарете чист въздух“. Компанията представи желанието си да подари три уреда за 
пречистване на въздух Daikin URURU MCK75J на предложени от гражданите организации, които 
получат най-голяма подкрепа в социалната мрежа Facebook. Кампанията приключи на 08.01.2020 
година, като предложението на Лора Григорова от Свищов получи най-голяма подкрепа и спечели 
първо място. Днес в Центъра за ранна интервенция на уврежданията и семейна подкрепа беше 
доставен уредът. Социалната услуга е разкрита по проект «Услуги за ранна интервенция на 
уврежданията и семейна подкрепа в Община Свищов“, като финансирането е осигурено по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, приоритетна ос „Намаляване на бедността и 
насърчаване на социалното включване“, процедура „Социално включване в общността“. 
Въздухопречиствателят Daikin URURU MCK75J ще бъде част от специално създадената, обзаведена и 
оборудвана по Проекта терапевтична стая за работа с деца в УК „Алеко Константинов“ - Свищов. Той 
осигурява и овлажняване на въздуха в помещенията, с което предпазва от разпространение на вируси, 
създава благоприятна и чиста среда, в т. ч. и за хора с алергии. Екипът на ЦРИУСП в Свищов сърдечно 
благодари на "Дайкин – България" за инициативата, на г-жа Лора Григорова и всички, които 
подкрепиха предложението. 

Раздават храни на 210 в нужда 

в. Конкурент, Враца | 16.01.2020 | 00:01 
Общинският център за социални услуги и дейности (ОЦСУД) - Мездра получи поредното дарение от 
Фондация "Българска хранителна банка“ - хранителни продукти с кратък срок на годност, които 
отговарят на европейските изисквания за безопасност на храните и са години за консумация, 
съобщиха от управата на общината. С тях ще бъде разнообразена храната на 210 потребители от 
община Мездра на социалните услуги "Домашен социален патронаж“ и Дом за стари хора в града. 
Дарението включва 420 бр. купички кисело мляко "Активиа“, 50 кг руска салата с колбас и 1 680 бр. 
Nescafe 3in1 Frappe на обща стойност около 1 100 лева. Всеки потребител на двете социални услуги 
ще получи по две кисели млека, руска салата като добавка към обедното си меню и по 8 пакетчета 
нескафе 3в1 фрапе. ОЦСУД - гр. Мездра и "Българска хранителна банка“ си партнират от май м.г. 

"Ротари" дари апаратура за детски градини и училища 

в. Конкурент, Враца | Павлина ПЕЦЕВА | 16.01.2020 | 00:01 

https://www.actualno.com/society/bejancite-u-nas-imat-nujda-ot-pomosht-news_1424106.html
https://www.regnews.net/news/15790943187771/daykin-balgariya-podari-vazduhoprechistvatel-na-tsentara-za-ranna-interventsiya-na-uvrezhdaniyata-i-semeyna-podkrepa-v-svishtov
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Врачанският "Ротари клуб" направи голямо дарение на апаратура за детските градини и училищата. В 
петък в аулата на СУ "Христо Ботев" президентът на организацията д-р Веско Василев и колегите му 
раздадоха 38 специални апарати за обдишване, които могат да спасят живота на човек. Д-р Василев 
припомни, че преди време от "Ротари клуб" - Враца са обещали всяко едно учебно заведение и всяка 
една детска градина да получат медицинската техника. 
"Пожелавам ви да не се налага някога да ползвате тези апарати, но трябва да ги имате", каза д-р 
Василев. На срещата присъства и д-р Ростислав Стефанов, който завежда отделението по реанимация 
и анестезиология в МБАЛ "Христо ботев". Той подробно обясни на всички медицински специалисти 
как се използват апаратите за обдишване и как реално могат да помогнат с тях на децата, които са 
изпаднали в тежко състояние. След подробното обяснение какво представляват апаратите и как 
трябва да се използват, д-р Василев сподели, че предстои да продължат и друга своя инициатива 
свързана с опазването на живота и здравето на децата. Ще бъдат монтирани знаци, които 
предупреждават шофьорите, че са в район на училище и трябва да бъдат много предпазливи. 

Първият безплатен литературен клуб-читалня "Малкият принц" в Бургас стартира 
национална кампания за насърчаване на четенето 

www.classa.bg | Стефан Тодоров | 15.01.2020 | 17:16 
Кампанията "Дари книга - подари знание" на първия в града безплатен Литературен клуб - читалня 
"Малкият принц" започва на 25.01.2020г. Зад нея застaват Фондация "Шанс за децата и природата на 
България" и Център за млади таланти, гр. Бургас.  
Инициативата има за цел да насърчи четенето от най-ранна детска възраст. Именно затова 
организаторите призовават всички, които искат да се включат, да дарят нови или употребявани, но 
запазени, детски книжки. Приема се всякаква детско-юношеска литература с твърди или меки корици.  
Организаторите очакват всички, които искат да дарят книга и подкрепят идеята, на 25.01.2020г. от 
16:30 ч., за старта на кампанията и представянето на първите авторски творби на участниците в 
пилотния проект по творческо писане за малки деца "Моите първи истории" на центъра за млади 
таланти.  
Литературен клуб - читалня "Малкият принц" отвори врати за децата на Бургас и региона преди 2 
години и за кратко време се превърна в предпочитано място за малки и големи любители на книгите. 
Читалнята е място за среща на децата с необятния свят на литературата, в който те могат да се впуснат 
в приключения с любими герои, да фантазират и да откриват нови светове. Ежеседмично там се 
организират срещи с детски автори и се представят нови и интригуващи заглавия.  
Всеки, който има възможност и желае, може да дари книга на 25.01.2020 г. от 16:30 ч. в центъра за 
млади таланти или да я изпрати на адрес гр. Бургас, площад Атанас Сиреков 4.  
Дарения на книги ще се приемат до края на месец февруари. 
Повече информация за кампанията може да се получи на тел: 0887/201033 или по имейл: Този имейл 
адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  
"Дете, което чете, ще стане възрастен, който мисли". 

Благотворителен базар дари тон и половина храна за кучетата в приюта 

в. Шуменска заря | 16.01.2020 | 00:01 
1523 лева и 86 стотинки събраха децата от Центъра за подкрепа за личностно развитие - Обединен 
детски комплекс "Анастас Стоянов" в Шумен от благотворителния коледен базар. През втората 
седмица на декември, по повод Деня на дарителя - 6 декември, пред сградата на ДКТ "Васил Друмев" 
бяха изложени ръчно изработени от децата на Шумен коледни картички, сувенири и играчки. 
За втора поредна година в изготвянето на материалите се включиха и деца от детски градини и 
училища от града - Дневен център за деца и възрастни с увреждания "Слънчев лъч", ДГ "Смехорани", 

http://classa.bg/българия/общество/item/405269-първият-безплатен-литературен-клуб-читалня-
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ДГ "Латинка", ДГ "Пчелица", ДГ "Дружба", ДГ "Светулка", ДГ "Щурче", ДГ "Космонавт", ДГ "Чучулига", 
ДГ "Изворче", Комплекс "Слънце", Трето ОУ "Димитър Благоев", СУ "Сава Доброплодни", НУ "Илия Р. 
Блъсков", ОУ "Пенчо Славейков" в с. Марково, ОУ "Св. св. Кирил и Методий" в с. Царев брод и РИОСВ 
в Шумен. 
Със събраните средства от традиционния благотворителен коледен базар беше дарена тон и половина 
храна за животните в Общинския приют за кучета "Тонка Петрова" в Шумен. 

1400 деца и семейства се довериха на фондация „За Нашите Деца" през изминалата година 

www.ngobg.info | 15.01.2020 | 20:03 
Над 1400 деца, родители и специалисти подкрепи фондация „За Нашите Деца" през изминалата 2019 
г. в изпълнение на мисията си щастливо детство за всяко дете. И през 2019 г.  ние продължихме да 
работим за това всяко дете да живее в сигурна семейна среда. 1181 деца и семейства ползваха 
услугите и експертизата ни в центровете за обществена подкрепа „Св. София“ в София и „За деца и 
родители“ в Пловдив, в Центъра по приемна грижа и в нашата Детска къща. С 342 деца и техните 
семейства работиха нашите колеги по програма „Семейна подкрепа за сигурна грижа и превенция на 
риска“. В резултат от работата на специалистите ни в шест родилни отделения 30 застрашени от 
изоставяне деца останаха в родните си семейства и растат с обичта и вниманието на своите мама и 
татко.  Това става възможно благодарение на вече утвърденото ни партньорство с няколко болници 
на територията на София и Пловдив. С наша подкрепа 17 деца бяха реинтегрирани в родните си 
семейства. „Цяла нощ стоях до креватчетото на Мария и не можех да спра да плача от радост, че 
детенцето ми най-накрая е до мен! Благодаря ти, за всичко, което направи за нас! Без теб нямаше да 
се справя!“- Mайка, чието дете е успешно реинтегрирано в родното семейство, благодарение на 
подкрепата от социалния работник. (Вижте цялата история на Мария във видеото) По програмата ни 
за ранно детско развитие нашите психолози и социални работници подкрепиха 109 деца с трудности 
в развитието и техните родители, за да могат те да постигат напредък и успехи като всички техни 
връстници, а родители им да се справят със специфичните потребности и особености в развитието на 
децата и да отговорят на потребностите им. Тази програма вече е достъпна и за деца в детски градини, 
здравни заведения, приемни семейства и обществена грижа. Заниманията на детето ми във фондация 
„За Нашите Деца“ помогнаха то да се адаптира по-лесно в непозната обстановка. В началото беше по-
тромав, стъпваше нестабилно и се спъваше във всичко, често падаше. Днес ходи по-уверено, по-
стабилен е. Благодарение на Вас и Вашата подкрепа синът ми днес е ученик в първи клас. – Майка на 
дете с което работим по програма „Ранно детско развитие“.(Разберете повече от видеото). 
Подкрепата на нашите специалисти бе ключова за посрещане на предизвикателствата на трудно 
поведение, зависимости, психични болести, насилие и други трудности в семействата. Подкрепа от 
нашите специалисти получиха 5 деца, настанени в семейства на роднини и близки; 15 осиновени деца 
и техните семейства, 16 деца жертви на насилие, 6 деца в риск от отпадане от училище, 9 деца с трудно 
поведение. С нашата подкрепа 50 деца, лишени от родителска грижа, растат обградени с любов и 
внимание в 34 приемни семейства, най – добрата алтернатива докато се намери постоянно решение 
за тях. 11 са най - малките деца, за които се грижихме през годината в  уюта и топлината на нашата 
„Детска къща“.  Седем вече са в семейство - две от тях се завърнаха в родните си семейства 
благодарение на подкрепата, която родните им мама и татко получиха от специалистите ни от ЦОП 
„Св. София“,  четири откриха своето истинско семейство при осиновители си, а на едно, приемно 
семейство дава цялата си любов и грижа, за да расте щастливо. „Детето ми днес е при мен, 
благодарение на Вас и вашата подкрепа. Благодаря Ви за всичко, което направихте за мен и моята 
дъщеричка.“ Майка на дете от нашата Детска къща, завърнало се в родното си семейство. (Вижте 
повече във видеото) Организираните от нас безплатни курсове за родителски умения продължиха да 
се радват на голям интерес и посещаемост, 520 са участниците в тях през 2019. 115 кандидат - 

https://www.ngobg.info/bg/news/119576-1400-деца-и-семейства-се-довериха-на-фондация-за-нашите-деца-през.html
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осиновители се довериха на професионализма и отдадеността на нашите експерти и получиха 
необходимите им знания и умения в организираните от нас обучения, за да посрещнат подготвени и 
уверени детето, което осиновят. Щастливи и благодарни сме за доверието и нарастващия интерес към 
услугите и обученията, които предоставяме.   И през новата 2020 година ние от фондация „За Нашите 
Деца“ ще продължим да работим и да правим дори и невъзможното всяко дете да расте обичано и 
щастливо в сигурна семейна среда. 

ПОП ПЕВИЦАТА ЦВЕТИ РАДОЙЧЕВА: Дами, не мълчете за домашното насилие! 

в. България днес | Борислав РАДОСЛАВОВ | 16.01.2020 | 00:06 
- Цвети, защо създадохте песен срещу насилието над жени? 
- Песента е съпричастност към жените, страдащи от домашно насилие, тъй като аз съм социално 
отговорен човек. Петър Москов е текстописец на песента "Изчезни", а Алекс Нушев е аранжорът. 
Участвам и в много благотворителни кампании. Основното е, че моя много близка приятелка пострада 
при домашно насилие малко преди излизането на песента. Тя имаше много голям психически 
проблем, с който се бори и до днес. 
- Какво й причини мъжът до нея? 
- Ограничаваше я, беше много ревнив. А главният проблем бе, че тя дълго време не желаеше да 
споделя. Когато набра смелост да види и осъзнае проблема и започна да споделя, тогава близки и 
приятели започнаха да й помагат. 
- Това ли е и вашият призив? 
- Да. Най-важното е тези жени да говорят за проблема. Много жени премълчават от страх, от срам или 
вина. Повечето пъти насилникът вменява тази вина в жертвата си. 
- Вие били ли сте жертва? 
- За щастие, не. С открито сърце го казвам, иначе щях да споделя. Винаги съм срещала хора от добри 
семейства и възпитанието е било на високо ниво. 
- Сама се продуцирате. Възможно ли е? 
- Много е трудно, но е въпрос на амбиция и желание. Музиката винаги е била основна част от моя 
живот и съм мечтала за такова кариерно развитие, да бъда на сцена. Креативните ми качества ми 
помагат да успявам да се самопродуцирам. Свободата, която имаш, е несравнима. Можеш да 
разгърнеш до максимум своя потенциал и да реализираш възможностите си по най-хубавия начин. 
- Как са нещата от финансова гледна точка? 
- Възвръщаемост до голяма степен има. Вече 10 години съм на сцена. През това време съм създала 
много контакти, търсена съм за частни партита, светски събития. Затова си заслужава да създаваш 
авторски песни, които не са комерсиални, но остават във времето със своето качество и отключват 
емоционалността на хората. Песни еднодневки може да се правят много, но са малко онези, които 
остават във времето. 
- Едрите риби не се ли опитват да прилапат или изядат по-малките? 
- Така е. Творчеството на свободните изпълнители трудно достига до родния ефир и това е факт. И по 
радиостанциите, и по родните музикални канали са много малко песните, правени от свободни 
изпълнители. Почти цялото време е заето от изпълнители, които са с договори към музикални 
продуценти. Истината е, че това е една голяма манипулация на обществото, тъй като, колкото и да са 
хубави проектите на свободните изпълнители, те отиват в коша. 
- Така ли се случва и с вас? 
- Не мога да кажа, че е чак така, но определено като самопродуциращ се изпълнител и аз страдам от 
това. Но смятам, че никой не може да ми вземе таланта и качествата, както и хъса за работа. В крайна 
сметка качественото и талантливото излиза на преден план. 
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Имала съм предложения за работа от почти всички големи продуцентски компании, включително и за 
попфолк. Говорим за това да пропея музика в този жанр. Това не е моят стил, но ако бях приела, със 
сигурност сега щях да бъда една от топизпълнителките в попфолка. Даже са ми предлагали цяла 
музикална телевизия да купят за мен. Но аз съм живото доказателство за красива и умна жена, която 
не е тръгнала по този път. 
- С мъжа до вас как се запознахте? 
- Не е известен човек, адвокат е по професия. Няма нищо общо с моята сфера. Имаме 3-годишна 
дъщеричка. Запознахме се в социалните мрежи. Той ме е гледал по един музикален канал, написа в 
моята фен страница, че иска да ме види на живо на мое участие. Случи се в един известен столичен 
клуб. С Времето нещата прераснаха в нещо по-сериозно. 
- Занапред какво предстои? 
- Работя по много нови проекти. Един от тях е върху песен, която е насочена към това, че загубихме 
усещането за комуникация и близост помежду си. Всичко стана много рутинно. Това е и замисълът на 
песента. Ще се снимам и във филм, в който имам покана за главна роля. Предстои ми много активна 
2020 г. 
*** 
Цвети Радойчева е една от младите и талантливи звезди на поп музиката. Родена е в София и от малка 
пее в хор "Добри Христов", с който пътува за участия и извън България. Завършва немска езикова 
гимназия. От малка мечтае да бъде професионална певица и завършва Музикалната академия през 
2016-а. През същата година ражда дъщеричката си Ванеса. През 2008 г. е първата й песен "Не се 
обръщай". Последният й сингъл се казва "Изчезни" и е посветен на борбата срещу насилието над 
жени. Продуцира се сама и казва, че така се чувства най-свободна и щастлива. 

Пластмасовите капачки от Металното сърце помогнаха на най-малките пациенти 

Пет кислородни палатки бяха купени за Неонатологията Това е първото дарение от кампанията 
"Пазарджик обича" 
в. Знаме, Пазарджик | 17.01.2020 | 00:01 
ПАЗАРДЖИК. Доброволци от Съвета за младежка политика дариха на Неонатологичното отделение на 
МБАЛ «Пазарджик» пет кислородни палатки. Средствата, с които са купени уредите, са 1000 лева, 
събрани по време на кампанията "Пазарджик обича", реализирана през 2019-а. - Това е голяма кауза, 
зад която застанаха много хора, и днес правим първото дарение на МБАЛ «Пазарджик». 
Близо 2 хиляди лева са събраните средства от пуснатите в Металното сърце до Лъва пласмасови 
капачки, както и от предадените в пунктовете за рециклиране пласмасови шишета, хартия и 
алуминиеви кенчета. 
Благодаря на всички доброволци и на хората, които се включиха в кампанията - заяви председателят 
на Съвета за младежка политика Александър Иванов, след като връчи дарението на началничката на 
Неонатологичното отделение д-р Здравка Пиронова. 
- Изключително признателни сме за дарените кислородни палатки, тъй като голяма част от тези, с 
които разполагаме, са амортизирани. Чест прави на всички дарители, които са събирали капачки, за 
да помогнат на бебенцата, които са при нас. Имаме нужда от кувьози и апаратура, защото се 
увеличават болните и недоносени деца, а разходите за едно недоносено дете на ден са над 1000 лева, 
отбеляза д-р Пиронова. 
Изпълнителният директор на областната болница д-р Красимир Темнилов връчи на Александър 
Иванов благодарствено писмо за направеното дарение и от името на ръководството на лечебното 
заведение също поздрави Съвета за младежка политика за благородната кауза. 
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- Показахте, че имате големи и добри сърца. Поздравления за добрия пример, който давате! 
Пожелавам ви да сте здрави и нека да продължим сътрудничеството с вас, за да сме в помощ на най-
малките - каза още д-р Темнилов. 
Болницата също се включва в кампанията "Пазарджик обича". В отделенията се събират пластмасови 
капачки, които се даряват за нея. 

Доброволци направиха къщички за бездомните животни в Добрич 

Те ще бъдат разпределени в различни точки на града, в зависимост от количеството на бездомни 
животни по райони 
www.kanal3.bg | 16.01.2020 | 13:38 
Десетки доброволци от Добрич се включиха в инициативата за построяване на мобилни къщички за 
бездомни котки и кучета в града на 12 януари. Импровизираните къщички са направени от бракувани 
автомобилни гуми и непотребни строителни материали - дъски, плоскости, фибран и др., съобщава 
dobrite.bg. Къщичките ще бъдат разпределени в различни точки на града, в зависимост от 
количеството на бездомни животни по райони. Инициативата е организирана в социалните мрежи от 
фейсбук групата "Обичам Добрич". Още новини от България и света четете тук "Изненадана съм, че 
толкова много хора дойдоха и съм изключително щастлива, че толкова много хора в Добрич обичат 
бездомните животни и са готови безкористно да помогнат в създаването на по-добри условия за тях", 
споделя Йоанна Дукова, която е един от организаторите на кампанията. От инициативата "Кастрирай 
и върни" предупреждават, че гумите са силно токсични и могат да причинят сериозни здравословни 
проблеми на животните. По тази причина съветът е доброволците да използват безопасни материали 
за направата на къщички: дърво, стари шкафове, сандъци, хладилни кутии от стиропор, кашони. 

ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ПЕСТИ ПАРИ ОТ ДАНЪЦИ 

в. Лом прес | 17.01.2020 | 00:01 
Социален експеримент, стартирал преди половин година доказва, че хората могат сами да направят 
града си по-чист и да спестят не малко пари на данъкоплатците, които се харчат за извозването на 
боклука на Лом до регионалното депо в Монтана. 
Каузата на гражданската инициатива "Пластмаса за благотворителност" е да се извадят обемните 
пластмасови бутилки от боклука, а с получените средствата от предадената за рециклиране пластмаса 
подкрепят местни инициативи. 
150 лв. са само таксите за сепариране и депониране на тон боклук, който ломчани са задължени да 
извозват до Монтана. В одобрената от общинския съвет план-сметката на общинската фирма чистота 
са предвидени да се съберат от данъци 1,3 млн. лв., с които да се събира и извозва боклука от община 
Лом до Регионалното депо и да се поддържат обществените територии. Статистиката показва, че 
парите за чистотата на Лом са в пъти по-малко от тези на другите градове, а причината е по-ниската 
такса за смет, която се събира от гражданите. За сравнение община Козлодуй се чисти с над 3 млн. лв., 
а Монтана с 5,5 млн. лв. 
Идеята да се пестят парите на ломските данъкоплатци е на десетина ентусиасти с различни професии, 
решили да останат и да живеят в Лом. Недоволни от начина и темповете на работа на общината 
будните граждани са разработили своя програма, с която целят да направят родния град едно по-
добро място за живеене. 
За половин година те успели да съберат над 1 500 кг. пластмаса. С получените пари и с подкрепата на 
дарители за каузата им те вече закупиха инхалатори за Детското отделение на Ломската болница на 
стойност 496 лв., а със събраните до момента 5 390 лв. ще се закупи веноскоп (модерен уред за лесно 
намиране на вени) за Детското отделение и апаратура за Инфекциозно отделение. 

http://kanal3.bg/news/bulgaria/society/113206-Dobrovolci-napraviha-kashtichki-za-bezdomnite-dzivotni-v-Dobrich
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Гражданите, обединени около каузата "Пластмаса за благотворителност" са си поставили задача за 
2020 г. да разширят дейността си, да привлекат доброволци и да направят организация за 
изваждането от общия боклук на минимум 10 тона пластмасови бутилки, ползвани в домакинствата. 
На страницата си във Фейсбук организаторите вече са отправили призив към ломчани да се включат в 
кампанията и са изработили карта на която са отбелязани всички места в града, където се събират 
бутилките от вода, безалкохолни напитки, олио, бира и др. 

Благотворителен концерт събира средства за Школото за незрящи 

Клубът за народни танци "Моряците" качва на сцената 600 танцьори в неделя 
www.chernomore.bg | 16.01.2020 | 17:10 
600 танцьори от клуб за народни танци "Моряците" ще потопят варненската публика в красотата на 
българските танци в неделя. Каузата е помощ на Специалното училище за ученици с нарушено зрение 
"Проф. д-р Иван Шишманов" във Варна. Предстои своеобразна фолклорна разходка из България в 
шест танцови картини от Добруджа, Северозапада, Шоплука, Родопите, Пирин и Тракия. Концертът 
ще се проведе на 19 януари от 19:30 ч. във Фестивалния и конгресен център, зала 1. Събраните 
средства ще послужат за изграждане на адаптирана детска площадка за игра на открито със 
съоръжения за деца над 12г. с нарушено зрение и множество увреждания. 
"Концертът е традиционен, сподели в сутрешния блок на ТВ "Черно море" с водещ Иван Барбов 
Силвия Матева, ръководител на клуб за български народни танци "Моряците". Правим го от 8 години. 
На сцената ще излязат около 600 души, аматьори. Някои от тях танцуват от месец или два. В танцовите 
картини сме се опитали да направим максималното, което може да се построи с аматьори. Всяка 
картина ще бъде с традиционни хора от съответната област и съвсем леки хореографии. Ще излязат 
26 различни групи с обща хореография. Ръченица за Добруджа, Северозапада - с буйните танци, 
Шоплука - с големия хъс. Пиринската ни картина е една от най-мащабните. Родопите - с по-обраните 
движения, тракийците - с емоцията. Някои хора за първи път обличат народна носия на 40-45 г. и 
енергията е наелектризираща. Билетите свършиха за три дни. Догодина трябва да направим концерта 
в още по-голяма зала. Сумата, която е нужна е събрана. Имаме 16 000 лв. Колкото по-богата е сумата, 
толкова по-големи ще бъдат площадките и беседките", каза още Силвия Матева. 

Ломчани се обединиха за доброто на децата си  

www.konkurent.bg | 16.01.2020 | 17:18 
Ломчани, живеещи в града и пръснати из цяла България и света се обединиха за доброто на града и 
децата си. Повече от година хора, членуващи в различни фейсбук групи, свързани с Лом, събират 
средства и пластмасови отпадъци и помагат на различни каузи. Предали 1.5 тона пластмасови 
бутилки, спечелили 1000 лева и с още малко финансова подкрепа от китайски бизнесмен, който 
отглежда лоза в село Станево, купили 6 инхалатора за детското отделение. Фирмата – производител 
им дарила два допълнително и в момента отделението разполага с 8. Дарители осигурили средства 
за занималнята в отделението, където вече има много играчки и книжки. На Коледа всички 
новородени бебета в ломската болница си тръгнаха към вкъщи в коледни чорапчета и шапки, ушити 
от специален плат. Последната радост за бебетата са 16 зимни шапчици, изплетени от ломчанката 
Милена Цветкова.  От няколко месеца „форумците” организират различни благотворителни 
инициативи, за да осигурят веноскоп за детското отделение. Сумата от 5200 лева вече е събрана, 
медицинският уред е поръчан и до дни ще бъде предоставен на болницата. „Всички акции, които 
правим, не само помагат на деца и страдащи хора, а създават едно истинско гражданско общество. В 
групите членуват на 100 човека, които с истинска грижа се отнасят към проблемите на нашия град”, 
каза за „Конкурент” журналистът Камелия Обретенова, един от активистите в групата „Форум за Лом”. 

http://www.chernomore.bg/kultura/2020-01-16/blagotvoritelen-kontsert-sabira-sredstva-za-shkoloto-za-nezryashti
http://www.konkurent.bg/article/168307/lomchani-se-obediniha-za-dobroto-na-decata-si-snimki
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Дарение от стотинки за 55 719.50 лв. получава днес Детско отделение 

www.marica.bg | 17.01.2020 | 07:11 
Оборудване за 55 719,50 лв. получава днес Детското отделение на хасковската болница от кампанията 
"Жълти стотинки - деца помагат на деца". благодарение на кампанията в хасковската болница днес 
пристигат 12 перфузора, 4 пациентни монитора и една кислородна палатка, всичко на стойност 20 364 
лв.  Миналогодишната кампания бе предназначена за тукашната, чието Детско отделение се сдоби с 
нова техника и обзавеждане, от които имаше нужда. То вече получи бебешки легла, стойки за системи, 
гардероби, медицински бюра с чекмедже, болнично и спално бельо, електрокардиограф, сгъваеми 
походни легла, инхалатори, инфузионна помпа и други консумативи. Инициатори са от сдружение 
"Съзидание 2012". 

Кампанията „Ние обичаме България“ 2020 ще подкрепи Самуиловата крепост 

www.prinbulgaria.com | M3 Communications Group, Inc. | 17.01.2020 | 12:30 
17 януари 2020 г., София – BILLA България ще стартира четвъртото издание на националната кампания 
„Ние обичаме България“ през 2020 г. Проектът ще е продължение на дългосрочната национална 
инициатива, която цели подсигуряването на финансова помощ за едни от най-значимите природни 
забележителности и паметници на културата, част от Стоте национални туристически обекта на 
България. През тази година благотворителната акция на търговската верига ще подкрепи Самуиловата 
крепост, която и до ден днешен е един от най-големите символи на Първото българско царство. 
Кампанията „Ние обичаме България“ 2020 ще се проведе през февруари 2020 г. „Ние обичаме 
България“ е наша дългосрочна социално отговорна кампания с национален мащаб, с която BILLA 
много се гордее. През годините инициативата вдъхнови хиляди хора да застанат зад една толкова 
значима кауза. Вярваме, че тази година отново ще успеем да обединим българите около грижата и 
опазването на културно-историческото наследство на страната и да им напомним, че имат много 
поводи да се гордеят с историята си“, сподели Норберт Мисбрандт, Управител на BILLA България. 
Проектът „Ние обичаме България“ стартира по идея на BILLA България през 2016 г. и постигна 
забележителни резултати. От началото на кампанията досега BILLA успя да привлече хиляди българи 
към инициативата, с подкрепата на които подпомогна някои от най-емблематичните български 
исторически обекти. Благодарение на „Ние обичаме България“ през 2016 г. BILLA дари над 66 000 лв 
за реставрацията на бронзовия лъв на Паметника на свободата на връх Шипка. Второто издание на 
кампанията успя да събере над 96 000 лв., които бяха дарени на Националния историко-
археологически резерват „Мадара“, където се намира Мадарският конник. Обектът вече е с 
модернизиран информационен център и е оборудван с редица нови придобивки. Фокусът на третата 
кампанията “Ние обичаме България” бе върху Панорама „Плевенска епопея 1877 г.“ Събраната сума 
в рамките на инициативата от над 78 000 лв. бе използвана за реставрацията на художественото 
платно и почистването и възстановяването на предметния план в зала „Панорама“ на художествения 
музей. 
 
 

 
 
 

 

https://www.marica.bg/region/haskovo/darenie-ot-stotinki-za-55-719-50-lv-poluchava-dnes-detsko-otdelenie
http://www.prinbulgaria.com/news.php?nid=15545
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Докладът с медийния мониторинг е създаден в рамките на проект „Дарителство за промяна“ с 
финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство (ЕИП). Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от БДФ и 
при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище  

на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България. 
 
 

Проектът „Дарителство за промяна“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 105 000 EUR, 
предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната 

цел на проект „Дарителство за промяна“ е изграждане на капацитет на гражданските организации за нови 
и устойчиви партньорства с бизнеса и институциите. Подходът адресира дарителството като форма на 

взаимодействие и споделяне на ценности, принципи и отговорност за постигане на желана промяна. 
 


