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Новини за членове на БДФ 
 
 
„Вълшебен конкурс за деца и техните фантастични приятели“ ИКЕА И УНИЦЕФ 
www.bebok.eu | 05.01.2018  
София, 19 декември 2017 г. – Представители на ИКЕА и УНИЦЕФ в България приветстваха в 
събота двадесетте финалисти в българския кръг на „Вълшебен конкурс за деца и техните 
фантастични приятели“ в  Музейко, за да им връчат награди и да пожелаят успех на 
произведенията в по-нататъшното им участие в световния кръг на конкурса в Швеция. 
Малките художници и техните родители бяха поканени да получат сертификати за участие и 
да посетят изложбата, която представи двадесетте творби за първи път. В тазгодишното 
издание на конкурса участие взеха над 1 400 деца от цяла България. За четвърта поредна 
година инициативата ще превърне рисуваните герои на 5 деца от цял свят в истински 
плюшени играчки от серията с добра кауза SAGOSKATT.   Специален гост на церемонията 
беше първият български финалист от глобалния кръг Мира, която връчи почетна награда за 
своя фаворит – рибката Уки, дело на Александра Бондокова от Габрово. В интересни мини-
интервюта, които водещият на церемонията Ива Дойчинова проведе с младите артисти, 
публиката от развълнувани родители, роднини и близки научи повече за процеса на 
създаване на рисунките, идеите, вълнували техните автори, както и творческите им мечти.           
Конкурсът е част от инициативата на компанията “Време е за игри и добрини”. Тази година 
ИКЕА България дарява 100% от приходите от продажбата на серията играчки SAGOSKATT в 
подкрепа на проекти за детското развитие, образование, равно участие и спорт на УНИЦЕФ 
България. За последните четири години инициативата на в подкрепа на децата и УНИЦЕФ е 
набрала над 140 000 лева. Една от тях е “Заедно от детската градина“, чиято цел е 
създаването на приобщаваща среда, която подкрепя всички деца да учат и да играят заедно 
от най-ранна възраст. В резултат от предходните инициативи, вече десет български детски 
градини са обзаведени, за да осигурят възможности за включващо развитие на деца със 
специфични потребности. Средствата осигуряват домашния уют в девет центъра за работа с 
деца от най-уязвимите групи, създадени от УНИЦЕФ в осем български града. Това е и 
втората година на глобалната кампания на ИКЕА “Let’s Play for Change” в подкрепа на 
изконното право на всяко дете да играе, защитено и от Конвенцията за правата на детето на 
ООН. В рамките на кампанията, Фондацията на ИКЕА ще дари 45 милиона евро в полза на 
проекти на Handicap International, Save the Children, Special Olympics, Room to Read, УНИЦЕФ 
и War Child. 
 

Общи новини 
 
Трагeдията в приюта на отец Иван е огромна! Над 100 самотни и майки с деца бедстват след 
пожара! Ето как да им помогнем! 
www.glas.bg | 01.01.2018  
Ситуацията в приюта на отец Иван в Нови хан е бедствена след пожара. Това разкри отец 
Григорий, синът на отец Иван. Огънят се е разразил малко преди Новата година. В този 
момент в сградата са били настанени над 100 души – бездомни и майки с деца. Огънят се е 
разпространявал толкова бързо, че почти е унищожил едното крило на сградата. Ужасени, 
обитателите са побегнали навън в студа, успявайки да спасят каквото могат. „Толкова сме 
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объркани, бяхме настроени за празника, благодарение на общинския кмет Димитър 
Кирилов част от хората са настанени в село Доганово да пренощуват. На първо време ще 
трябва да намерим средства да възстановим живота си”, признава отец Григорий. Част от 
обитателите в дома са настанени в оцелялото крило, но ситуацията в приюта е наистина 
бедствена. Те са на студа и без средства за оцеляване. Ето какво разкрива на профила си във 
Фейсбук Галина Славеева: „Гори приюта на отец Иван в Нови хан. Няма пострадали. 
Пожарът е огромен. От един час две пожарни гасят без успех. Сега чакат трета. Голяма част 
от сградата е изпепелена...” По-малко от час, след като се разпространи новината за 
ужасяващото бедствие, сполетяло отец Иван, във Фейсбук се организира своеобразна 
кампания с призив към всички, които могат, да помогнат. Хората в приюта имат нужда 
буквално от всичко, за да оцелеят. Има необходимост и от доброволци, които биха могли да 
помогнат за по-бързото възстановяване на опожарения покрив и унищожената сграда. 
Парични дарения могат да се превеждат по сметката на дома: Дом за сираци "Св. Николай" 
при храм "Св. Троица", Банкова сметка: UNI CREDIT BULBANK,клон Елин Пелин IBAN: 
BG72UNCR 96601000411600, BIC: UNCRBGSF Средства могат да се превеждат и чрез е-pay: 
Подкрепи! Дарения в натура могат да се носят на място в дома в Нови Хан или да се 
изпращат с куриер. Адресът е: Дом за сираци "Св. Николай" при манастир "Св. Троица" ул. 
„Търнава“ № 21 А, с. Нови Хан п.к 2110, община Елин Пелин 
 
Почитаме паметта на Св. Василий – основоположникът на християнската благотворителност 
www.novavarna.net | 01.01.2018  
На този ден православната църква отбелязва паметта на св. Василий Велики, от където идва 
и наименованието на празника.  
Празникът е известен още с наименованията Василица, Василия, Сурваки, Сурва, Сурува, 
Суроздру. Това е зимен празник, познат в цялата етническа територия на българите. 
Отличава се с богата празнична обредност.  
Свети Василий Велики e един от тримата отци на вселенската църква. Той бил епископ в 
Кесария, Мала Азия, философ и писател във време на църковни раздори и новопоявяващи 
се ереси. Посветил живота си на добротворството и борбата с арианството – ерес, която 
отричала божественият произход на Исус Христос.  
Свети Василий Велики реализира на практика Христовия закон за силата на любовта и 
прошката, и е основоположник на християнската благотворителност. Той е велик философ, 
мислител и писател, наречен Великий още приживе. Притежавал е дарбата да пророкува, 
което му е позволило да предвиди дори деня на собствената си смърт.  
В народните представи Свети Василий предпазва от зли сили, магии, уроки и душевни 
заболявания. Помага да надмогнем скръбта и отчаянието, да се противопоставим на 
грешните желания.  
На Васильовден имен ден имат Васил, Василка, Василия, Василена, Веселин, Веселина, 
Весела, Василий, Васо, Влада, Властин, Властина, Властомир, Влайко, Въло, Въла, Въто, 
Царена, Царил, Царила. 
 
Дядоколедовци, снежанки и други приказни герои тичат в София в подкрепа на спорта за 
деца с увреждания 
www.bnr.bg | 01.01.2018  
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Над 250 души са потвърдили интерес към маратона в София, участниците в който трябва да 
пробягат 2 или 5 км в костюм на Дядо Коледа, Снежанка, еленчето Рудолф или друг герой, 
свързан с празниците които изпращаме. Събраните дарения ще бъдат предадени на 
дарителски фонд „Спорт за деца с увреждания“, а бягането започва в 14 часа пред НДК. Това 
каза за предаването „Преди всички“ по „Хоризонт“ Стефан Иванов - част от инициаторите на 
маратона: Ще тичаме по пешеходната зона на булевард „Витоша“ до нейния край на улица 
„Алабин“ и ще се върнем до НДК. Това е малкият кръг от два километра. За малко по-
големите ентусиасти тичането продължава напред по „Моста на влюбените“ до спортния 
комплекс „Спартак“ и обратно през парка до НДК Всеки би трябвало да може да се справи, а 
ако не успее, е време да се замисли дали не трябва да спортува по-активно. Всъщност, 
нашата цел е да дадем импулс за по-здравословен живот на повече хора още от първия ден 
на 2018 година. Даренията ще бъдат събирани чрез нова дигитална платформа, която също 
има за цел да насърчи хората да спортуват. На нея желаещите могат да закупят дигитален 
пропуск – дарение на стойност 10, 20 или 50 лева. Средствата ще отидат при една от 
водещите фондации у нас, която има специален фонд за дарения за спортни терапии на 
деца с увреждания, сред които: детска церебрална парализа, синдром на Даун,  аутизъм и 
др. Дори минималната физическа дейност, активната спортна дейност от поне 30 минути, 
особено в аеробните упражнения, помага за отделянето на ендорфин - хормонът на 
щастието, което е най-силното натурално лекарство за човешкото тяло. Както горският 
пожар понякога се запалва от една искра, така едно посещение на басейн или на зала по 
кросфит или практика в йога, може да ни накара да практикуваме съответния спорт по-
активно и по-сериозно, заяви Иванов. 
 
БЧК изпълнява успешно програма за осигуряването на топъл обяд на 20 души в Панагюрище 
www.focus-radio.net | 01.01.2018  
Изпълняваме успешно програма за осигуряването на топъл обяд на 20 души в Панагюрище, 
съобщи за Радио „Фокус“-Пазарджик Живко Дишков, председател на БЧК –Пазарджик. „В 
Панагюрище работим по програма, в която 20 възрастни човека се хранят от месец 
декември до месец април включително. За тази програма средствата ги получаваме от 
местен дарител бизнесмен“, уточни Дишков. Със средствата се осигурява топъл обяд. Това 
са хора, определени съвместно със социалните служби. „Те наистина са силно нуждаещи се 
хора, които не биха се справили самостоятелно без нашата подкрепа и помощ. Децата и 
възрастните хора са двете най-уязвими групи, към които е насочено нашето внимание“, 
допълни Дишков.  
Светлана ЕЛЕНКИНА 
 
Семейство, собственици на барокамера, организира благотворителна кампания 
www.monitor.bg | 01.01.2018 
Собствениците на барокамерата в Пазарджик-семейството Лилия и Петър Кондеви 
стартираха поредната си благотворителна кампания. До 15 януари всеки, който има нужда 
от кислородна терапия, може да се възползва от 10 безплатни процедури. Семейство 
Кондеви не за първи път помага на нуждаещи се от цялата страна, след като Петьо сам 
изобрети барокамерата-първо, за да помогне на сина им, а след това през нея преминаха 
стотици хора, включително и местни пожарникари, които бяха обгазени при взрив на газови 
бутилки. Положителните резултати от преминалите процедури в барокамерата вече са 
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видими, споделят болни, една от които е Петя Георгиева. 38-годишната жена наскоро е 
претърпяла тежка операция на бъбреците и лекарите я предупредили, че има риск от 
инфекции. Тогава на помощ й се притекла Лилия Кондева, която й дала възможност 
безплатно да ползва барокамерата.Изключително съм благодарна за добрината, която 
получих, признава  Петя Георгиева, която се е почувствала значително по-добре след 
терапията с кислород. Друга потребителка пък довела детето си от Англия, за да ползва 
процедурите на барокамерата. 
 
Как да помогнем на бездомните през зимата 
www.dnesplus.bg | 01.01.2018 
По данни на Агенцията за социално подпомагане през първата половина на 2017 г. на 
територията на цялата страна са регистрирани 1068 бездомни хора. В центровете за 
временно настаняване и в приютите на територията на цялата страна те могат да останат за 
не повече от 3 месеца годишно. През последните години в София функционират два 
кризисни центъра към Столична община, които се намират в ж.к. „Захарна фабрика“. 
Общият им капацитет е 170 души. В тях бездомните могат да получат подслон през 
студените зимни дни (отново до 3 месеца годишно), когато са силно застрашени от 
измръзване. OFFNews разговаря с директора на Дирекция „Социални услуги за деца и 
възрастни“ при Столична община Минка Йовчева. Г-жо Йовчева, кога ще започне 
настаняването на бездомни хора в кризисните центрове в София тази зима? Вече години 
наред Столична община финансира със средства от бюджета два кризисни центъра. Те 
отварят на 1 декември всяка година. Много често обаче се случва центровете да отварят и 
по-рано, ако стане много студено преди 1 декември. Достатъчен ли е общият капацитет от 
170 места и в двата центъра? Да. Към този момент не изпитваме необходимост от повече 
места. Освен тези два кризисни центрове за зимата, на територията на град София 
целогодишно работят още три центъра за временно настаняване. В тях бездомните могат да 
престоят от 1 до 3 месеца в рамките на една календарна година, като много често за 
семействата с деца срокът се удължава. Политиката на Столична община е да не се оставят 
бездомни хора на улицата. Тоест имате възможност да реагирате, в случай че се окаже, че 
този капацитет не е достатъчен? Досега винаги сме имали достатъчно места. Капацитетът 
един или два пъти е бил запълван изцяло. Нашият анализ към този момент не предполага 
разкриване на нови кризисни центрове. На разположение са мобилни групи, които със 
заповед на кмета през целия зимен период обикалят денем и нощем. Първите години бяха 
много активни, защото тогава хората не ни познаваха още. Бездомните нямаха информация 
за кризисните центрове. Сега повечето от хората без дом ни познават и дори идват сами в 
кризисните центрове. Започват да питат за тях още преди да бъдат отворени. Мобилните 
екипи ще работят и тази зима през нощта, отново ще ходят и ще обикалят улиците. Но все 
по-малко бездомни намираме, което за нас е добър показател. Настаняването в кризисните 
центрове е за срок до три месеца. Ако бъдат настанени на 1 декември, те трябва да напуснат 
до края на февруари. Какви мерки се предприемат, когато зимата продължава по-дълго? 
Целта на двата кризисни центрове в София е хората, останали без подслон, да бъдат 
приютени в мразовитите дни. Някои от тях ползват услугите в центровете и много повече от 
веднъж, като през това време със съдействието на служителите в тях се търсят решения на 
проблемите им. В трите центъра за временно настаняване, които работят целогодишно и са 
държавно делегирани дейности, в които престоят е три месеца, както вече споменах, лицето 
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може да остане по изключение и за повече от определения период, но след подадено от 
него заявление до Обществения съвет. Много индивидуално се разглежда всеки отделен 
случай. Общественият съвет изисква мнение и становище от екипите на центровете, които 
работят с бездомните. Той се събира, преценява и излиза със становище дали лицето може 
да се справи само и как да продължим да го подкрепяме. Там, където имаме деца и болни 
хора, общественият съвет може да удължи престоя с още един месец. В такива случаи 
търсим и други варианти за настаняване. Ако човекът е възрастен или с увреждане, може да 
го настаним в дом за възрастни хора или за лица с увреждания. Има ли хора, които остават в 
продължение на 5-10 години не само в кризисните центрове, а и във временните центрове? 
В Центровете за временно настаняване има случаи и на по-дълъг престой от три месеца. 
Това са семейства с деца с увреждания или многодетни семейства. Политиката ни е 
насочена максимално да помогнем на хората, но много държим те да бъдат по-активни. 
Защото, това е другият проблем, да не ги научим да разчитат изцяло на институциите. И това 
е сериозен проблем. Статистиката сочи, че в първото шестмесечие на 2017 г. са 
регистрирани 1068 души на улицата в цялата страна. Според вас това ли е реалният брой 
или има повече? Трудно може да се установи. Хората на улицата са много мобилни. Ако 
днес видите някой в София, утре може да бъде например в Пазарджик. Те са мобилни и в 
самия град, движат се навсякъде. Нашите наблюдения обаче определено са за тенденция на 
намаляване на броя на бездомните хора на улицата. Нашите мобилни екипи през зимата 
рядко вече идват с човек от улицата, което е показателно. По-малко са и сигналите. Как 
хората идват в кризисните центрове най-често? Сами ли идват или някой друг подава сигнал 
за тях? Различно е. Мобилните екипи също вършат своята работа, но предимно се случва по 
сигнали от граждани. Софиянци са активна част от този проект, защото повечето от 
информацията получаваме от тях. Най-много обаче са случаите, в които бездомните сами 
идват при нас. Често и самите те си подават информация един на друг за тези кризисни 
центрове. Получават ли бездомните хора психологическа помощ в кризисните центрове? Да, 
осигуряваше се психолог, който ги консултира. Преди две години имахме и назначен 
постоянно психолог, но се оказа, че не е толкова ефективна неговата намеса вътре в 
услугата. Затова ползваме психолог от нашите социални услуги, когато има необходимост. 
Освен легло, какво друго получават бездомните хора в кризисните центрове? Те там 
намират и възможност за хигиенизиране, нови дрехи, консултации с психолог, с лекар... 
Благодарение на сътрудничеството ни с общинските болници, всяка вечер има присъствие 
на лекар в кризисните центрове. Това е много важна подкрепа от страна на общинските 
болници. Ако лекарят реши, че бездомният има нужда от лечение в здравно заведение, то 
лечението му в общинските болници е безплатно за него. Осигуряваме мобилната група за 
работа на терен, а в самите кризисни центрове работят 24 служители. Топла храна се 
осигурява ежедневно. Естествено, тук разчитаме и на помощ от дарители, които могат да 
осигурят подкрепа. Помагат им социални работници, помага им се за регистрация в бюрото 
по труда. Ако наистина човек е мотивиран да излезе от състоянието си на бездомност, този 
пакет от услуги е добра подкрепа. Знаете ли какъв е процентът на бездомните с душевни 
проблеми? Не знаем какъв е процентът. Но за съжаление има много такива случаи и тогава 
работата е най-трудна за нас. Предимно те са тези, които остават на улицата. Често не 
желаят да дойдат в кризисните центрове, не желаят никаква подкрепа. Има случаи, в които с 
години работим с един и същи човек. Често проблемът е и алкохолизъм. Много от тези хора, 
за съжаление, са претърпели жилищни измами. Какви са най-честите причини, които 
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принуждават човек да живее на улицата? Много често се стига до сериозни конфликти в 
семействата и до невъзможност да съжителстват заедно. Това е много често срещана 
причина. Най-често бездомните са отхвърлени от всичките си близки. Друга често срещана 
причина е жилищната измама. Също така, много хора припознават София като град, в който 
може да се реализират максимално бързо. Голям е процентът на хората от провинцията, 
изпаднали от пазара на труда в родните си градове, както и сезонни работници. Дали 
директорите на центровете правят опити да се свържат с близките на настанените? Да. 
Имаме и случаи, когато имаме върнати в семейството хора. Но това е много сериозен 
проблем, който касае цялото общество. Какъв е профилът на хората, които настанявате най-
често (например по възраст, етнос и семейно положение)? Много от тях са семейни, друга 
част са разведени. Като етнос са различни. Политиката на Столична община, особено 
социалната, в никакъв случай не дели хората по вид заболявания, етнос или възраст. Те 
всички са хора в неравностойно положение. Затова не си водим статистика какъв е етносът 
на човека. Но мога да кажа, че през последните години, за съжаление, все повече млади 
хора търсят през зимата подслон в кризисните центрове. В началото бяха предимно хора в 
предпенсионна и пенсионна възраст, които по-лесно отпадат от пазара на труда. Много 
бездомни хора от страната, дошли тук, за да търсят работа или близки, не осъзнават, че при 
липса на постоянен или настоящ адрес на територията на Столицата не могат да получат 
никаква социална закрила от дирекциите „Социално подпомагане“ в София. За тях остава 
единствено да ползват кризисния център като социална услуга. Ние се свързваме с 
дирекциите за социално подпомагане по адрес на лицето. Ако лицето е примерно от Бургас, 
ние се свързваме с дирекцията в Бургас. И с помощта на БДЖ безвъзмездно ги 
транспортираме до Бургас. Настаняват ли се деца в кризисните центрове? Има друг вид 
услуги за подкрепа на семейства с деца. Нямаме право да настаняваме деца в кризисните 
центрове. Те са в центровете за временно настаняване. А когато се касае само за дете, то 
попада под друга закрила. Как може гражданите да помогнат на бездомните хора? Те и сега 
го правят. Подават много сигнали. Те са част от този процес години наред. Освен това много 
разчитаме на дарителите за дрехи, защото това изисква доста голям финансов ресурс, ако 
трябва да купуваме всичко. Дори още през летния месец вече имаме обаждания за дарения. 
Разчитаме много и на спонсори. Как е правилно гражданите да подходят спрямо 
бездомните - да разговарят с тях или направо да позвънят в центровете? Може и да 
поговорите, нищо не пречи. Гражданите най-често говорят с тях и после ни звънят на нас. 
Най-често казват: „В момента съм на този адрес, има един бездомен, какво да правим?“. 
Ние изпращаме екипа на посочения адрес и го съпровождаме до Кризисния център. По този 
начин комуникираме. Гражданите спират, говорят с тях и след това търсят съдействие от нас. 
И са ни много полезни. На кой номер трябва да се обадят гражданите, за да помогнат? 
Могат да се обадят на денонощните телефони на Столична община 0700 17 310 и 02 9377 
303, на спешния телефон 112 или тук, в дирекцията, на 02 80 35909, или на 02 80 35900. 
Повярвайте ми, гражданите ги знаят. И ние сме наистина благодарни./offnews.bg Днес+ 
 
Теодор плува в ледена вода за Мартина 
www.bgdnes.bg | 01.01.2018  
Беше един градус, но не мислех за отказване, казва 23-годишният смел русенец с голямо 
сърце  
Иво АНГЕЛОВ  
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Смелчага плува благотворително в ледени води, за да помогне на 3-годишната Мартина, 
която изпадна в кома.  
23-годишният русенец Теодор Цветков без страх скочи във водите на езерото "Липник" край 
Русе, за да събере пари за лечението на малката красавица.  
През септември тази година момиченцето от Банско поглъща желатинова капсула, която 
попада в трахеята, и изпада в кома. След лечение у нас и в Турция в края на ноември детето 
е хоспитализирано в клиника в Израел. Стойността на едномесечното лечение е 70 000 лева, 
като продължават да се набират средства за втория месечен курс от рехабилитацията. 
Лекарите от клиниката дават надежда, че Мартина ще живее и ще се възстанови поне до 
80%.  
"Плувах от единия до другия бряг - разстоянието е около 200 метра. Не знам за колко точно 
време съм го изминал, защото не сме засичали. Целта не беше да се състезавам за време, а 
да покажа, че хората може да помагаме и чудеса се случват не само по Коледа. Също така 
искам да дам пример на по-малките от мен, които също да отворят сърцата си за добрите 
дела", коментира пред "България Днес" Теодор.  
Младежът сподели, че водата е била много студена, но въпреки това не се е уплашил. "Беше 
около 1 градус, голям студ. Но не е имало нито един момент, в който съм си мислел да се 
откажа. Исках да продължавам само напред. В един момент не мислех за нищо, но после 
предположих, че съм на половината разстояние. Оказа се, че съм се движил по-бързо, 
отколкото съм предполагал, и вече почти бях на отсрещния бряг", разказа Теодор, който в 
Русе е със статут на герой. Местните хора искрено му се радват на усилията и го поздравяват 
за благотворителната кампания. Кампанията му се оказва успешна и са събрани 3178 лева за 
рехабилитация на малката Мартина.  
Теодор не крие, че се чувства най-добре във водата - участвал е в плувни маратони и 
триатлони. Има големи цели, но признава, че няма треньор и се налага сам да се тренира. 
Освен това младежът учи в Софийския университет и работи с деца с увреждания. През 2016 
г. се хвърля във водите на река Дунав и пръв успява да хване богоявленския кръст. В 
началото на тази година отново се нарежда, но ритуалът е отменен заради изключително 
лоши атмосферни условия.  
"За новата година си пожелавам здраве и късмет. Същото пожелавам и на хората. Планирал 
съм да участвам в още много благотворителни събития и да помагам на хора, които 
наистина имат нужда от подкрепа", завърши Теодор, който е пример за добър млад човек.  
Да помогнем  
Всеки, който желае, може да помогне на 3-годишната Мартина, като изпрати дарителски 
SMS с текст на латиница DMS MARTINA на номер 17 777.  
Можете да направите вашите дарения по сметка BG96BUIB78371039070002, СИбанк, 
Катерина Костадинова Танева /Юнчова/ 
 
Радев и първата дама бяха почетни гости на президента на Австрия за Новогодишния 
концерт на Виенската филхармония 
www.e-novinar.com | 01.01.2018  
В първия ден на Новата 2018 година българският държавен глава Румен Радев и съпругата 
му Десислава Радева са на посещение във Виена по лична покана на федералния президент 
на Република Австрия Александър Ван дер Белен. Двамата бяха почетни гости на 
световноизвестния Новогодишен концерт на Виенската филхармония в златната зала на 
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„Музикферайн“, съобщиха от пресцентъра на държавния глава. Президентът Александър 
Ван дер Белен отправи поканата си още през септември т.г. в Малта по време на форума на 
групата „Арайолуш“. Тогава двамата държавни глави проведоха своята първа двустранна 
среща. Над 2 млн. лв. е събрала “Българската Коледа” от началото на петнадесетото си 
издание Благотворителната инициатива на държавния глава „Българската Коледа“ в 
подкрепа на спасения детски живот продължава. Над 2 ... Прочети повече Датиращ от 
далечната 1939 година, новогодишният концерт на Виенската филхармония е признат като 
един от най-известните новогодишни концерти за класическа музика в света, който събира 
видни представители на виенското общество и почитатели на творчеството на фамилия 
Щраус от цял свят. Излъчва се на живо по телевизиите на близо 100 държави, като събира 
милиони зрители. Радев: Институциите да убедят младите хора, че успехът се постига с труд 
и без корупция Институциите трябва да убедят младите хора, че успехът в България е 
възможен и може да се постигне с труд и без корупция. Това заяви дъ... Прочети повече Във 
Виена държавният глава Румен Радев проведе работни срещи с австрийския президент 
Александър Ван дер Белен и с президента на Република Естония г-жа Керсти Калюлайд в 
контекста на срещата на „Триото“ на председателството на Съвета на Европейския съюз. 
Президентът Радев разговаря и с канцлера на Австрия Себастиан Курц, към когото отправи 
покана да посети България в удобно за него време. 
 
Благовеста Факирова, Сдружение „Св. Иван Рилски“: И през 2018 година центровете за 
работа с деца и младежи на територията на община Велико Търново ще продължат своята 
дейност 
www.focus-news.net | 01.01.2018 
Велико Търново. И през 2018 година центровете за работа с деца и младежи на територията 
на община Велико Търново ще продължат своята дейност. Това съобщи за Радио „Фокус“ – 
Велико Търново Благовеста Факирова, председател на Дарителско сдружение „Св. Иван 
Рилски“ и председател на Сдружението на кметовете и кметските наместници в община 
Велико Търново „Янтра 2001“. Тя отбеляза, че дейностите през годината ще бъдат насочени 
към организирани на спортни занимания и провеждане на превантивни дейности, насочени 
към борбата с престъпността. Децата от центровете отново ще подредят изложба в рамките 
на проекта „Оцеляваме сред природата“, който се организира съвместно с Национален 
Военен Университет "Васил Левски", и ще се включат в конкурс за детска рисунка „С очите си 
видях бедата”, който се провежда от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на 
населението“ и МВР. През 2017 година партньори на инициативата са били Областна 
администрация Велико Търново и Дарителско сдружение „Свети Иван Рилски“. В конкурса 
са участвали и представители на центровете за работа с деца и младежи на територията на 
община Велико Търново. Целта на конкурса е заедно с проявата на творческите заложби на 
децата и учениците да се пресъздадат със средствата на изобразителното изкуство 
познанията им за бедствията, начина на поведение и действия в критични ситуации и 
дейностите на екипите от Единната спасителна система, както и да се провокира интерес 
към професията на пожарникаря и спасителя. „2018 година ще бъде изпълнена с много 
спорт и дейности, насочени към борбата с престъпността“, посочи Благовеста Факирова. Тя 
припомни, че центровете за работа с деца и младежи в община Велико Търново са 20. През 
2007/2008 година по проекта на Дарителско сдружение „Св. Ив. Рилски” ”Отвори очи, има 
кой да ти помогне” и с финансовата подкрепа на Международната служба по миграция са 
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разкрити първите центрове за работа с деца с младежи в общината. От 2008 година 
дейността им се финансира от Община Велико Търново, чрез общинския бюджет. 
Разкриването на центровете за работа с деца и младежи от 8-29 години е целенасочена и 
последователна дейност на Община Велико Търново, осъществявана чрез Дирекция 
„Социални дейности и здравеопазване”. По думи на Факирова Центърът за превенция и 
спорт в село Балван е важна част от живота на децата от селата в община Велико Търново. 
Тя припомни, че центърът е разкрит преди една година. Основната цел е там децата и 
младежите да се обучават с практически и теоретически занимания, осигуряващи мерки за 
тяхната сигурност. Потребители на услугата от цялата община придобиват знания и умения 
за поведение при бедствия и аварии и за оказване на първа помощ в училище и извън него. 
Те се запознават с проблемите, свързани с наркотиците и трафика на хора. Благовеста 
Факирова припомни, че от една година партньор на центровете е и Съюзът на пивоварите, 
които организират различни спортни мероприятия с децата. „През 2018 година ще 
наблегнем повече на спорта, защото кампанията на Съюза на пивоварите, който е наш 
основен финансов двигател, е „Спортът е най-добрият начин децата да пораснат“, допълни 
Благовеста Факирова. Тя припомни, че 2017 година за първи път в населените места в 
община Велико Търново са проведени редица спортни занимания, съвместно със Съюза на 
пивоварите в България. Надежда КРЪСТЕВА 
 
Храм събра 3 900 лева за жена с присаден бъбрек 
www.dariknews.bg | 02.01.2018  
Общо 3 900 лева събра Коледният благотворителен базар, организиран в храма „Свети 
Харалампий“ в град Септември, съобщи свещеникът Йордан Василев.  
Сумата вече е предадена на Недялка Ваклинова - млада жена от града, която се нуждае от 
допълнителна терапия след присаждане на бъбрек.  
Парите бяха събрани от продажба на арт-сувенири, изработени основно от ученици, 
изучаващи религия. Децата са били и неуморните продавачи, които са довели реализацията 
до успешен финал.  
Църквата в град Септември традиционно организира акции, с които оказва подкрепа на 
болни или бедни хора.  
Недялка Ваклинова е едва 24-годишна. Преди два месеца е претърпяла трансплантация на 
бъбрек, като донор е станала майка к. Семейството е в крайно затруднено финансово 
положение. 
 
Отец Иван след пожара в Нови Хан: С 50 000 лв. наново строим приюта 
www.bgdnes.bg | 02.01.2018  
Ще преминем и през това Божие изпитание  
"Всичко ще заравним със земята и започваме да строим наново от нулата. Всичко почти 
изгоря. Трябват ни 50 000 лв. и съм оптимист, че ще ги съберем и ще се справим и с това 
Божие изпитание".  
Това сподели пред "България Днес" отец Иван часове след пожара, който изпепели част от 
приюта на тачения духовник в Нови Хан. За щастие няма пострадали, а малчуганите са 
настанени при близки на Божия служител в близките села и столицата.  
Вероятната причина е искра от камината, като огнената стихия не е злонамерено човешко 
дело.  
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"Много хора изявиха желание да помогнат с работна сила, обадиха ми се десетки приятели. 
Бог наказва и Бог опрощава. И може би иска да види как ще реагираме. Няма място за 
отчаяние и не трябва да се ядосваме, защото така нищо няма да се постигне и единствено 
наказваме себе си", сподели пред вестника борбеният отец Иван.  
Духовникът, който се грижи за много сираци и жени в беда и без подслон е оптимист за 
новата година.  
"Тя ще бъде прекрасна и изпълнена с много хубави поводи, въпреки лошия начин, по който 
започна", категоричен е той.  
Още трудности отец Иван очаква към средата на януари, когато традиционно идвали 
проблемите и големите сметки. "Като дойде, тогава ще го мислим. Сега искам децата да са 
добре и да са усмихнати. Получиха много подаръци и това ги зарадва. Даровете са свързани 
с разходи по магазините, но щастието е много по-важно", проповяда отец Иван.  
През декември приютът сериозно беше закъсал, тъй като се натрупа огромна сметка за 
електричество и то беше спряно. Наложи се в дома да използват свещи и газови лампи. След 
светкавична намеса на дарители задълженията бяха покрити и светлината отново нахлу в 
къщите в Нови хан.  
Той пожела на себе и целия българския народ през новата година да запази добротата в 
сърцето си и да се радва на отлично здраве. "Благодаря и на "България Днес", че винаги са 
до нас и ни помагат в трудни моменти. Нека журналистите и техните семейства се радват на 
здраве и Божията подкрепа", каза още благородният духовник.  
Нека помогнем  
Който желае да помогне на отец Иван за възстановяване на приюта, може да дари средства 
по банковата сметка:  
UNI CREDIT BULBANK,клон Елин Пелин  
IBAN: BG72UNCR 96601000411600  
BIC: UNCRBGSF  
Може да се свържете с отец Иван на тел.0886 85 29 50  
Борислав РАДОСЛАВОВ  
Иво АНГЕЛОВ 
 
Продължава кампанията за ремонт на покрива на Катедралата във Варна 
www.petel.bg | 02.01.2018  
Кампания за набиране на дарителски средства за възстановяване на покрива на 
катедралния храм "Свето Успение Богородично" е стартирал Варненският и 
Великопреславски митрополит Йоан, припомня Moreto.net. През миналата година се 
наложиха спешни ремонтни и реставрационни дейности. Приключилата реставрацията на 
купола на храма, защитава само тази част от покрива, се твърди в сайта на митрополията.  
Цялата покривна конструкция на храма се нуждае от основен ремонт. Покривните ламарини 
са изгнили и не спират дъждовната вода. Тя се просмуква в стените и унищожава 
стенописите на храма. Събраните средства са недостатъчни за цялостния ремонт. 
Ръководството на митрополията призовава всички християни и всички варненци, тъй като 
Катедралният храм е емблемата на нашия град, да се включат в дарителската кампания.  
Православните храмове са строени най-вече с дарения и доброволен труд на народа Божий. 
Ако ние не успяваме да построим такива величествени православни храмове днес, то поне 
имаме синовния дълг към нашите предци да ги поддържаме и опазваме от разрухата на 
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времето, зоват от митрополията. За дарения е открита специална сметка:  Банка ДСК-ЕАД  
ЦЪРКOВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ КАТЕДРАЛЕН ХРАМ  IBAN: BG38STSA93000024091199  
BIC: STSABGSF  
Всяка минута очаквай сензационна новина в PETEL.BG! Изпращайте вашите снимки на 
info@petel.bg 24 часа в денонощието!  Публикувай директно сам без цензура във "Фейсбук" 
групата ТИ, РЕПОРТЕРЪТ! Снимай и пускай всичко интересно! За реклама виж - 
https://petel.bg/advertising-rates.html 
Ученици събраха средства за указателни табели към Общинския приют за кучета 
www.radiovelikotarnovo.com | 02.01.2018  
С продажба на ръчноизработени картички, ученици от СУ „Вела Благоева” събраха над 200 
лв., като волята на младежите е средствата да послужат за монтирането на указателни 
табели, водещи към Общинския приют за безстопанствени животни. Това съобщи за 
общинското радио педагогическия съветник Лилия Цанкова. Младият екип ентусиасти от 9, 
10 и 11 клас заснеха и публикуваха и 7-минутно документално видео в социалните мрежи, 
което само за няколко седмици събра близо 20 000 гледания.  
В заснемането на видеото са се включили Даниела Борисова, Тодор Найденов и Преслава 
Димитрова от 9 клас, Десислава Тодорова, Ивелина Ангелова и Габриела Евтимова от 10 
клас, незаменимо техническо съдействие е оказал единадесетокласникът Лъчезар Лазаров. 
Проекта е подкрепен и от училищното ръководство.  
Десетки кучета са настанени в приюта в с.Буковец, където за тях се предоставят денонощни 
грижи.  „В обществото битува нагласа, че тези приюти са места където с животните се 
случват ужасни неща. Тук не е така, посещавахме приюта цяло лято, останахме очаровани от 
хората, които работят там и грижите, които полагат за животните. Затова решихме да 
помогнем и да дадем нещо от себе си”, обобщи Цанкова.  
 
Светлин Сретениев, кмет на Община Бойчиновци: 8 637 лв. са дарените средства за 
възстановяване на опожарения жилищен блок в града 
www.focus-news.net | 02.01.2018  
Монтана. 8 637 лв. са дарените средства за възстановяване на опожарения жилищен блок в 
Бойчиновци. Това каза за Радио „Фокус“ Светлин Сретениев, кмет на общината. Той посочи, 
че даренията са направени предимно от граждани. „Една фирма е дарила 2400 лв., друга – 
500 лв. Останалите средства по 200 или 300 лв. са дарени от граждани. Има и дарения от по 
10-тина лева, кой колкото е могъл толкава е дарил“, обясни Светлин Сретениев. Той 
допълни, че титуляр на сметката е общината, но при даряването е посочено, че средствата 
са за възстановяването на опожарения блок. „Все още не сме се отказали от идеята да 
набираме средства с SMS, но предстоят разговори с мобилните оператори“, допълни кметът 
на Община Бойчиновци. Направен е оглед на опожареният блок от инженер-конструктор, 
засега неговата оценка е, че блокът може да бъде възстановен. От общината очакват 
писмено становище след направения оглед, както и количествено-стойностна сметка за 
възстановяването. „Ще отделим средства от бюджета от 2018 г. за възстановяването на 
блока, ще използваме и тези от дарителската сметка“, каза Сретениев. Той допълни, че 12-те 
семейства, чиито жилища изгоряха на 24 декември са настанени при близки и роднини и 
всички са живи и здрави. Пожарът в триетажния жилищен блок в Бойчиновци тръгна от 
жилището на самотно живееща 82-годишна жена, отоплявала се с твърдо гориво на Бъдни 
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вечер, опожарени и наводнени, при гасенето на пожара бяха всички жилища в блока. Анна 
ЛОЗАНОВА 
 
ЗОВ ЗА ПОМОЩ: 13-годишно дете се нуждае от животоспасяваща операция 
www.nova.bg | 02.01.2018  
13-годишно дете се нуждае от животоспасяваща операция. Семейството му обаче няма 
достатъчно средства, за да може Люси да продължи своята мисия – да отключва доброто у 
хората. Трудно е да ходиш със 120 градуса изкривяване на гръбнака. „Изместил е 
вътрешните органи и пречи на дишането и на храненето й. Той може до такава степен да 
притисне белите дробове, така че те да колабират и оттам нататък просто шансовете да 
оцелее човек са минимални”, обяснява майката.   Друго си пожелава Люси. „Да ми се 
оправи гръбнака и да стана майка”, мечтае момиченцето.   От 13-години досега детската 
церебрална парализа не е била враг в този дом. „Животът ни прави силни, изпитанията, 
когато ги преодоляваме, според мен ставаме по-силни”, обяснява майката. Майката, 
Елизавета, се е посветила на призванието да се усмихва, да не повишава тон, да не хленчи и 
да не обвинява никого за съдбата си. Намерила е най-добрите лекари, да оперират Люси. 
„Това е много тежка операция, тя се води най-тежката хирургична интервенция в детска 
възраст, продължава над 10 часа, с голяма кръвозагуба е”, обяснява тя. За операцията има 
клинична пътека. Но за импланта, струващ общо 40 000 лева, трябва да плати Елизавета. За 
броени часове каузата на Люси събира десетки последователи във Facebook. Ако искате да 
помогнете, може да го направите по следния начин:  Дарителска сметка: Първа 
Инвестиционна Банка  IBAN: BG31FINV91501317094086  BIC: FINVBGSF Титуляр: Людмила 
Владимирова Минева  DMS: Изпратете дарителски SMS с текст на латиница DMS LUSI на 
номер 17 777 (за абонати на Telenor, VIVACOM и Mtel)  Още информация ТУК 
 
БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА ИНИЦИАТИВА НА МЛАДЕЖКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА ДАРИ 
УСМИВКИ НА 55 ДЕЦА 
www.berkovitsa.bg | 02.01.2018  
На 29-ти декември Младежки общински съвет – Берковица зарадва 55 нуждаещи се деца от 
Община Берковица. Раздадени бяха подаръци, включващи дрешки, играчки и книжки, които 
младежите успяха  да съберат благодарение на даренията направени от добрите граждани 
на Община Берковица. Паричната сума в размер на 906,78 лв. бе събрана на 
благотворителен концерт, проведен на  21 декември 2017 г. Освен в града, младежкият 
парламент дари  усмивки и в селата Бързия, Боровци, Замфирово и Бистрилица.  
Благодарение на помоща, учениците успяха  да постигнат  тяхната цел – усмивки по детски 
лица.  
Нека бъдем по-човечни и по-добри!  
Заедно можем повече, нека дарим усмивка! 
 
Софийската митрополия с акция за закупуването на апарат за “Пирогов“ 
www.novini.dir.bg | БНР | 02.01.2018  
Софийската митрополия продължава своята акция за събирането на средства за 
закупуването на апарат, жизнено необходим на ... Софийската митрополия продължава 
своята акция за събирането на средства за закупуването на апарат, жизнено необходим на 
Клиниката по детска анестезиология и интензивно лечение в Пирогов.В интервю за 
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предаването “12+3“ по програма “Хоризонт“ отец Николай Георгиев разказа: Негово 
Светейшество Българският патриарх Неофит за втори път отправя призив към митрополията, 
храмовете и вярващите, защото е в течение на трудностите, които понякога изпитват 
клиниките в “Пирогов“ за апаратура. Освен това на сърце са му децата и истински им 
съчувства за здравословните им проблеми. Преди време той инициира едно дарение за 
“Пирогов“, свързано с един апарат, който ускорява изследванията за броенето на червените 
кръвни клетки на пациенти в терминален стадий, като след това разбра, че Детската клиника 
по анестезиология и интензивно лечение има нужда от този апарат. Цялата сума на апарата 
е 45 600 лева. Ние сме събрали около 20 000 лева, тоест към 25 000 лева остават да се 
съберат. Цялото интервю с отец Николай Георгиев можете да чуете от звуковия файл. 
 
Д-р Надежда Тодоровска, БЧК: Само 21 на 1000 българи даряват кръв 
www.focus-news.net | 02.01.2018 
София. Има още какво да обясним за важността на кръводаряването, тъй като само 21 на 
1000 българи даряват кръв. Това каза заместник-генералният директор на БЧК д-р Надежда 
Тодоровска в интервю за Агенция „Фокус“. „БЧК активно работи за подобряване на 
информираността на обществото, че освен висок хуманен жест, кръводаряването е 
необходимост. Кръвта няма заместител. Около 500 човека на ден се нуждаят от ново 
преливане. БЧК заедно с Националния център за хематология и трансфузиология 
организират кръводарителски кампании и акции. За съжаление сме далеч от това, което 
бихме искали да получим, а именно 30 на 1000 души кръводарители“, коментира д-р 
Тодоровска. Тя поясни, че БЧК е направил за втори път тази година една много успешна 
акция с подкрепата на словашкото посолство. „В един ден на 14 ноември дариха 40 души. 
Да си кръводарител това е марка за здраве. За да се дарява кръв, човек трябва наистина да е 
здрав и да е в добра кондиция, за да може да стане кръводарител. Затова ние постоянно 
работим сред различни групи от населението, но най-вече разчитаме на студентите и 
младите хора, които веднъж заразили се с вируса на доброто, продължават в годините да 
дават кръв и да стават доброволни кръводарители. Имаме множество такива примери в 
цялата страна“, заяви заместник-изпълнителният директор на БЧК. Деница КИТАНОВА 
Пълният текст на интервюто четете по-късно в „Мнение” 
 
Народен театър „Иван Вазов” в подкрепа на ателие „Прегърни ме” 
www.glasove.com | 02.01.2018 
Имало едно време едно момче на име Боби. То било толова тъжно за майка му и баща му. 
Тои прави много пакости и за това не си ги виждал родителитеси. Разказчето е на 8 г. 
момиченце, оставено с братчето си в един от столичните домове за деца. Написан е лятото 
на 2011 г., по време на първата творческа ваканция  Какво има зад буквите?  организирана и 
проведена от сдружение "Прегърни ме"   Ателие „Прегърни ме” отваря врати през лятото на 
2005 г. Оттогава стотици деца, настанени и отглеждани в социални институции, са 
преминали през неговите различни курсове по рисуване и приложни изкуства, творческо 
писане, театрални работилници, кино срещи. Но най-любимото време за децата си остават 
творческите ваканции –  време, в което сме 24 часа заедно, когато имаме време за всичко – 
и за книжките, и за рисуването, и за прегръдките, и за приятелските срещи и за споделянето 
на важните неща.  И тези срещи, тези пътешестивя, тези толкова важни за децата дни и 
срещи, стават възможни благодарение на десетките, стотици приятели на децата. През 
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последните дни на отминаващата 2017 г. Народен театър „Иван Вазов” организира  две 
благотворителни вечери, като този път целта беше да се съберат средства за отпечатването 
на последната книжка      Можете да я намерите на щанда на ателие ПРЕГЪРНИ МЕ в 
ресторант "Чекпойнт Чарли", както и в ателието, което се намира ан ул. "Тракия" 2а, 
пресечка на бул. "Дондуков".   С благодарност – за доверието и подкрепата – към дикектора 
на театъра Мариус Донкин, драматурга Мирела Иванова, актьорите, направили възможна 
тази приказка възможна!  Милена и децата от ателие „Прегърни ме”   Повече за ателието 
можете да научите на адрес: http://www.pregarnime.org/   Приятели на децата от ателие 
"Прегърни ме",   Кампания 21 ГРАМА НАДЕЖДА продължава!   Решихме да създадем група 
от читатели на „Гласове” и съмишленици на ателието с идеята, че много хора с малко 
средства биха могли да помагат всеки месец за неговата издръжка. Включете се и вие! 
Поканете и свои приятели, които биха ни подкрепили в това дело! Как може да стане това? 
Всеки, който желае да ни подкрепи, ще може да дарява по 1 лев на  месец, като изпраща  
дарителски есемес с текст DMS ATELIE  на единен дарителски номер 17777  За повече 
информация посетете www.dmsbg.com. След това той трябва да изпрати  имейл адреса си на 
имейла на сдружението: pregarni_me@abv.bg Надеждата ни е да съберем много 
съмишленици, които да поемат ангажимент всеки месец между 20-о и 25-о число да 
изпращат по 1 SMS. От своя страна сдружението се ангажира всеки месец да ви подсеща на 
посочения от Вас имейл адрес да пуснете есемес, а в сайта на „Гласове” и фейсбук 
страницата ПРЕГЪРНИ МЕ да  разказва с картинки и снимки за всичко, което децата са 
прочели, научили и измайсторили.   Милена Нейова, създател на ателие ПРЕГЪРНИ МЕ 
 
Смолян: Близо 10 000 лв. са събрани за ремонт на изгорялата къща в Момчиловци 
www.focus-news.net | 02.01.2018 
Смолян. Близо 10 000 лв. са събрани за ремонт на изгорялата къща в Момчиловци, като 
дарителската акция продължава. Това каза за Радио „Фокус“ – Смолян кметът на селото 
Сийка Суркова. В сградата са живели 10 души, а покривът изгоря при голям пожар на 18 
декември, като сериозни щети са нанесени и на отделните жилищата. Суркова посочи, че на 
благотворително новогодишно парти жители и гости на Момчиловци са събрали 1 715 лв., а 
на концерт на местни самодейци в читалището - още 844 лв. В дарителската сметка за 
пострадалите има около 3 000 лв., в които са включени и парите на коледарчетата от селото, 
които са дали събраните от обичая средства, за да подпомогнат своите съселяни. Община 
Смолян отпусна еднократна помощ от по 300 лв. за всеки живеещ в къщата и оттам общо 3 
000 лв. също ще бъдат вложени в ремонта. 1 000 лв. са дарени от жители на Момчиловци, 
работещи в Дубай, като волята им е парите да се ползват за керемиди на покрива. Кутиите 
за събиране на средства, поставени в търговските обекти в Момчиловци, Смолян и Широка 
лъка ще бъдат отворени след празниците. Суркова отбеляза, че на новогодишното парти 
Кирил Хаджихристев – председател на фондация „Крос“м е обявил, че след събиране на 
всички средства от дарения, фондацията ще плати останалата част от ремонта на 
опожарената къща. Кметът на Момчиловци каза още, че ремонтът на покрива върви добре, 
като почти е изградена конструкцията и очакват да се сложат керемидите, за да се завърши 
изцяло и да започнат дейностите по възстановяване на жилищата в сградата, като на 
горните етажи те са с най-сериозни щети. Суркова изрази благодарността си към всички, 
които са се присъединили към каузата – на самодейците, на певицата Нина Иванова, на 
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всички жители и гости на Момчиловци, които са отделили от собствените си средства и са 
отворили сърцата си, за да помогнат на хората, изпаднали в нужда. Нели ГЕРГЬОВСКА 
 
Благотворителна акция зарадва бивши артисти 
www.standartnews.com | 02.01.2018  
В навечерието на един от най-големите християнски празници Рождество Христово - на 4 
декември 2017 г. д-р Иван Сираков, посланик на България в Австрия и първият секретар 
Десислава Бакалчева, бяха домакини на уникална по рода си културна проява в градчето 
Дойч-Ваграм на около 25 км от Виена. Звездите на събитието бяха световноизвестните 
музиканти от хор "Bolshoi Don Kosaken" с ръководител проф. Петя Худяков - легендарен 
балетист, хореограф и певец , личен ученик на майката на балета на българската оперета 
проф. Фео Мустакова. Съставът на певческата формация от виртуози представя църковни и 
народни руски и славянски песни, но в класическо изпълнение на академични певци, 
работещи в известни европейски театри. Сред тях са и нашите сънародници Любомир 
Дяковски, Емил Димитров и Константин Янков.На концерта бяха поканени водещи 
австрийски бизнесмени,звезди на операта и културния живот, а волята на проф. Худяков е 
приходите да се дарят на Дома за ветерани на културата и изкуството в София.   Посланикът 
на България в Австрия спечели присъстващите на събитието български бизнесмени за 
благотворителната кауза на проф. Худяков и неговия именит хор. Доц. Невен Енчев, 
собственик на верига частни болници и медицински центрове в Пловдив, бе изключително 
впечатлен от факта, че хора на хиляди километри от България мислят за своите колеги в 
нужда, още повече че проф. Худяков е от белогвардейски произход и е емигрирал от 
България преди повече от 50 години. Поради това той реши, че е необходимо да има не 
само предколеден благотворителен акт, а дълготрайни взаимоотношения на подкрепа под 
формата на медицинско обслужване, профилактични прегледи на място в дома, където 
постоянни живеят 12 деятели на културата на възраст от 62 до 95 г. В дните преди Рождество 
Доц. Енчев ни припомни великата мисъл на Махатма Ганди, че и най-малкият жест на 
милосърдие има повече сила от молитва на хиляди сведени глави. Така за Коледа 
пловдивският предприемач организира посещение на екип от ендокринолог, кардиолог, 
хирург и очен лекар в дома. Доц. Енчев и медиците споделиха, че са влезли в дома с 
нагласата да дадат много от себе си, но на излизане са били с чувството, че много повече са 
получили. „Срещата с тези хора беше уникално по рода си пречистващо и отрезвяващо 
преживяване. Беше като да прочетеш цяла библиотека за ден, по-силно от всеки филм..." 
Пръв за консултация в медицинския кабинет влезе известен актьор от недалечното минало, 
който разкри, че заедно с многото роли, изиграни на сцена и в киното, той е бил оня глас, 
който в предаването на Иван Звездев зад кадър чете рецептата на зрителите. „Аз казвах: 
„200 грама сирене, 100 грама масло и т.н.", поясни той. Прекарали ли сте инфаркт, попита 
плахо д-р Ана Карафилоска. „Пу!, извика театрално той и стресна кардиолога. – Не говорете 
така, да пази Господ! Имам исхемична болест на сърцето и съм нащрек." Сега сте в отлично 
състояние, окуражиха го лекарите. 81-годишен бивш оперен певец в Италия разказа, че 
сърцето му прескача, а медиците отговориха, че това е в резултат на стреса заради 30-те 
години сценичната треска. Друга обитателка на дома сподели, че изживява психическа 
криза, след като наскоро починал единственият й 38-годишен син. Дълго време нямала 
деца, родила го на 40 години и сега го загубила. След неговата кончина получила 
халюцинации, имала видения и се страхувала да остане сама в стаята си. Медицинската 
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сестра на дома Славка Андонова я завела на психиатър, който й дал лекарства и вече се 
възстановява. Друг от по-младите домуващи обясни, че 4 дни в седмицата ходи да помага в 
магазина на свой приятел – пренася щайги и срещу това взема плодове и зеленчуци, а 
понякога и по някой лев. „Не са ми необходими, защото тук сме построили комунизма, 
имам всичко, условията са прекрасни, а за Коледа получихме много подаръци", заяви 
бившият театрал. Условията не са отчайващи, сравнявам с други домове за деца и за 
възрастни хора, където контрастът с живота навън е толкова силен, направо травмиращ, 
коментира доц. Енчев. Той и съпругата му д-р Александрова и за в бъдеще ще се грижат за 
хората на културата и изкуството от третата възраст – ще продължат дарителските си акции, 
както и ще осигурават медицинско обслужване, в това число ще оказва съдействие при 
необходимост от лечение в болница. 
 
Да печелиш за благотворителност 
www.manager.bg | 03.01.2018  
Да печелиш от благотворителност звучи кощунствено! Да печелиш за благотворителност 
обаче е нещо съвсем друго.  
Но в днешно време става все по-трудно хората да бъдат убедени да даряват, още повече, че 
каузите далеч надхвърлят лимита, който всеки е склонен да отдели, за да помогне.  
Тук ще ви разкажем за няколко оригинални идеи от цял свят, които се отличиха в морето от 
традиционни кампании, защото са така замислени и реализирани, че всеки печели.  
Маратоните, както и други масови спортни прояви, отдавна са една от най-често 
използваните форми на благотворителни акции за набиране на средства. Независимо от 
високото съзнание на жителите от страните на Западна Европа и САЩ, броят на участниците 
в тях съвсем не е толкова голям, колкото всеки път очакват организаторите. Сайтът Plus 3 
Network, създаден в Калифорния, например се появи с мисията да помогне на всички негови 
посетители да превърнат всяка своя крачка в набиране на средства с идеална цел.  
Друг пример в тази посока бе easiestgive.com. “Easiest Give” беше стопанска организация, 
която разработваше оригинален инструмент за максимално опростяване и облегчаване на 
процеса на дарения, които различни организации искат да направят на нуждаещите се.  
Нюйоркската компания Choose Change ATM пък е открила лесен и в същото време 
оригинален начин да добави социален елемент в бизнеса си. Тя разположила на ключови 
точки по градските улици банкомати, чрез които всеки може да направи дарение за 
благотворителна организация по свой избор.  
Интернет магазинът за подаръци LavishGiving също реши да направи своите потребители 
филантропи, като даряват 20% от стойността на покупките си за благотворителни цели по 
свой избор. Схемата бе проста - 7 дни след извършване на онлайна покупка, клиентът 
получава по пощата специална карта – т.нар.Good Card, на която са изчислени заявените от 
него в момента на плащане 20% от стойността на покупката. Впоследствие той дарява сумата 
на организация, която избира на специално създадения за целта сайт Network for Good’s 
website - съвсем не лоша идея най-обикновен магазин за подаръци да се открои след 
многобройните конкуренти и да привлече вниманието на потребителите с чувство за дълг.  
Също така, Do Good 4 Debt бе осъществената идея на възпитаника на Оксфорд Ян Уелас. Той 
създаваше онлайн борса, която помогна на студенти да изплатят кредитите си за обучение 
чрез благотворителна работа. Do Good 4 Debt си сътрудничи с английски благотворителни 
компании, които погасяваха дълговете на студенти, приели да работят на доброволни 
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начала с благотворителна цел. Идеята да организира мащабна онлайн борса от такова 
естество хрумнала на Ян през 2005 г., когато самият той работел в една фабрика, за да 
погаси кредита с в размер на 14 хил. паунда. Той научил, че собственикът на предприятието 
не прави дарения за благотворителни каузи, защото не вярвал, че парите ще бъдат 
използвани по предназначение. Тогава Ян измислил схемата, от която всички имат изгода: 
благотворителните организации получават безплатни сътрудници, а те от своя страна 
погасяват дълговете си напълно или частично в степен, така че остатъкът да не ги 
затруднява.  
А хотелската верига Sage Hospitality измисли най-оригиналната маркетинг идея за 
популяризиране на своите обекти, като се докосна до деликатната струна на 
благотворителността. Веригата излизаше със следното предложение – всеки, който 
пожертва пълен работен ден за благотворителна дейност, срещу справка от местоработата 
му, потвърждаваща доброто дело, получава 50% намаление при настаняване във всеки от 
53-те хотели на веригата. Слоганът на кампанията бе: „Пожертвай ден – получи нощ”. 
 
Швейцария оборудва Перник с компютри 
www.plovdivweek.com | 03.01.2018  
Компютърна техника дари Швейцария на Перник за Нова година. Подаръкът, приет от 
областния управител Ирена Соколова, е от Общината на Лозана и съдържа 60 настолни 
компютри, копирни машини и екрани, които са вторият транш за региона, получен със 
съдействието на Българо-швейцарската търговска камара и нейният председател Бони 
Бонев. Преди това беше оборудван компютърен кабинет в Природо-математическата 
гимназия в града. Новата пратка от цифрова техника ще бъде разпределена между МБАЛ 
"Рахила Ангелова", ОД на МВР - Перник, общини и училища от областта. Първият, получил 
дарение още преди празниците беше Църногорският манастир "Св. св. Козма и Дамян". 
Областният управител предостави на игумена на обителта архимандрит Никанор компютър 
и цветно мултифункционално устройство. 
 
Зарадваха за празниците социално слаби огняновци 
www.blagoevgrad.utre.bg | 03.01.2018 
В последните празнични дни доброволци от Огняново, начело с Иван Ижбехов, инициатор 
на коледния футболен турнир, както и на създаването на неделните училища за деца в 
Гърменска община, успяха да съберат, разпределят и предоставят  дарените в кампанията 
хранителни продукти на 37 човека и техните семейства, жители на село Огняново. В първия 
ден на Новата година 16 жители на село Дебрен също получиха определените за тях 
хранителни пакети, а в късния следобяд на първи януари са минали и през село Дъбница, 
където със събраните от инициативата дарения са подпомогнати 10 човека. Децата от 
Огняново с голямо желание и усърдие помагаха в етапите на събиране, сортиране и 
доставяне на продуктите. И днес продължи доставянето на получените дарения до хората от 
община Гърмен, които са в неравностойно положение. Посетиха два адреса в село 
Ковачевица, а за село Горно Дряново кметът Хаджиев се ангажира да предаде подготвените 
хранителни пакети на 7 жители от селото. 
 
СДРУЖЕНИЕ „ПРИЯТЕЛИ НА ДОБРУДЖА“ УЧРЕДЯВА СТИПЕНДИИ ЗА СПОРТНИ ТАЛАНТИ 
www.ndt1.com | 03.01.2018  
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2018 година пристигна с една прекрасна новина за малките талантливи  
спортисти на Добричка област. Сдружение „Приятели на Добруджа“ учреди  
стипендии за млади спортни таланти от региона, които желаят да развиват  
своите възможности на състезания в България и чужбина, информира  
основателят й Руслан Йорданов. Сдружението е в обществена полза - неправителствена, 
нерелигиозна и политически независима обществена организация. Целта е чрез най-новата 
инициатива „От равна Добруджа до върховете на Олимп“ да бъдат подпомогнати малките 
спортисти от региона, да се насърчава развитието на спортните таланти, да се подпомага 
обучението им, да бъде подпомагано създаването, изграждането и модернизирането на 
спортни бази, да се подпомага и насърчава дарителството и дарителските традиции. За 
осъществяване на целите си Сдружението ще отпуска поименни стипендии и оказва 
допълнителна - финансова помощ за завършване на средно и/или висше образование, ще 
стимулира интереса към спортуването като алтернатива на агресията и зависимостите, ще 
участва в създаването на нови спортни клубове и школи в Добричка област. „Приятели на 
Добруджа“ ще организира семинари, които ще дават възможност на учениците от региона 
да получат повече информация за получаване на спортни стипендии във Висши учебни 
заведения в чужбина. Сдружението ще организира и подпомага участието на талантливи 
български деца в спортни състезания, както и ще ги срещаме с изявени български спортисти, 
които с успехите си са пример и гордост за талантите на Добруджа. С дарени предмети от 
спортисти, които със златни букви са оставили своите имена в историята на българския 
спорт, ще продължим да организираме благотворителни кампании за набиране на средства 
за спортни таланти. Всички компании и частни лица с възможности, които са съпричастни 
към инициативата в подкрепа на спортните таланти „От равна Добруджа до върховете на 
Олимп“ могат да направят своето дарение по банков път на банкова сметка, посочена в края 
на публикацията. Всички постъпили средства и тяхното изразходване ще бъдат публично 
обявени в страницата на Сдружението във фейсбук. През тази година организацията 
проведе ежеседмични спортни дни за младежи с умствени затруднения от Дневни центрове 
от Североизточна България, като по този начин даде възможност на участниците да се 
запознаят с различни видове спорт. Припомняме Ви, че „От равна Добруджа до върховете 
на Олимп“ е заглавието на спортната енциклопедия, която популяризира спортните 
постижения на добруджанци на Олимпийските игри от 1952 година до 2008 г. Чрез 
инициативата за подпомагане на спортни таланти целта е те да бъдат подпомогнати да 
достигнат до участие на големия спортен форум. Банкова сметка за подпомагане на 
инициативата „От равна Добруджа до върховете на Олимп“. Титуляр на сметка: Сдружение 
„Приятели на Добруджа“ Банка: Societe Generale Експресбанк IBAN: 
BG93TTBB94001528099852 BIG код: TTBBBG22 Валута: Български лева Сдружението 
благодари на всички, които ще подкрепят кампанията и ще направят своя личен принос за 
развитието на талантливите спортисти на Добричка област! 
 
Рокерски банкет нахрани бедни и гладни 
www.narodnodelo.bg | 03.01.2018 
Много социално слаби от Варна се събраха на 26 декември на Цирковата площадка, за да 
опитат скарата, щедро предоставена им от рокерите от морския град. Организатори на 
проявата са клуб „Диви деца“, в партньорство с Варненска и Великопреславска митрополия 
и Община Варна, с помощта и съдействието и на цялата мотористка общност във Варна.  
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Благородната инициатива далеч не е първа по рода си и по този начин рокерите от различни 
клубове показаха, че могат не само на огласят улиците с мощните си мотори и да се радват 
на усещането за свобода, което им дава тяхното хоби, но и реално да помагат на най-
уязвимата част от обществото.  
Личното присъствие на мястото на всеки един от тях показа, че те наистина са загрижени и 
искат да обърнат внимание на бедните, а не просто да запишат в актива си една формална 
благотворителна инициатива. 
 
16-годишният Кирил Балдев направи дарение на учениците от I клас на ОУ „Д-р Петър 
Берон“ в Монтана 
www.focus-radio.net | 03.01.2018  
16-годишният Кирил Балдев направи поредно дарение, като събра и предостави на 
учениците от I клас на ОУ „Д-р Петър Берон“ в Монтана ученически пособия, съобщи за 
Радио „Фокус“ – Пазарджик самият той. Сред дарените пособия има и детски книжки, с 
които малките ученици да обогатят своите знания и да подобрят четенето си. „Идеята дойде 
от жена, която ми изпрати съобщение във Фейсбук с молба, ако може да помогнем заедно 
на първокласниците от монтанското училище. Аз веднага приех идеята и започнах 
подготовката на материалите за дарението“, уточни Балдев. Той допълни, че  благодарение 
на свои приятели е събрал само за седмица сумата от 110 лв, с която е закупил моливи, 
боички, четки за рисуване, острилки, гумички, пластелин и малки спорти уреди за децата. На 
всеки един от дарителите е предоставен и касов бон за закупените стоки. Дарението ще 
бъде изпратено до 10 януари в  ОУ „Д-р Петър Берон“ в Монтана.  
Албена ЖИЛЕКОВА 
 
За поредна година доброволци са организирали кампания и посещения в Дома за деца 
лишени от родителски грижи в Дупница 
www.focus-radio.net | 03.01.2018 | 12:10 
Кюстендил. За поредна година доброволци са организирали кампания и посещения в Дома 
за деца лишени от родителски грижи в Дупница. Това съобщиха за Радио „Фокус” – 
Кюстендил от сдружение „Патриоти” – Дупница. Сдружението е участвало в коледна 
инициатива на хора от Дупница, живеещи в чужбина. Чрез инициативата са събрани 
средства за закупуване на хранителни продукти и памперси за децата. Децата и младежите 
от Центъра за настаняване от семеен тип в Дупница са били посетени и от доброволци от 
„Плюшено мече”, които са раздали подаръци и са участвали в празнична програма, 
организирана за потребителите на социалната услуга.  
Венцеслав ИЛЧЕВ 
 
Разнообразни благотворителни акции са проведени в подкрепа на настанените деца в 
Център „Сияние” – Кюстендил 
www.focus-radio.net | 03.01.2018  
Кюстендил. Разнообразни благотворителни акции са проведени в подкрепа на настанените 
деца в Център „Сияние” – Кюстендил. Това съобщиха за Радио „Фокус” – Кюстендил от 
фондацията, изпълняваща социалните услуги в центъра. Сред благотворителните акции е и 
събирането на средства за закупуване на пътека-тренажор за рехабилитация на децата и 
младежите, настанени в социалната институция. Фондацията е организирала и коледният 
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пъб куиз, чрез който са събрани 2 500 лева. Средствата ще бъдат насочени към развитието 
на деветте социални услуги, управлявани от фондацията в градовете Казанлък и Кюстендил. 
Проведено е и коледно парти, чрез което също са събрани средства за развитие на 
социалните услуги. Фондацията в партньорство с Община Кюстендил управлява първите по 
рода си Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания. 
Центровете представляват 2 къщи и 2 апартамента в различни части на града. В тях се 
предоставя 24-часова грижа от семеен тип на 24 деца и младежи с увреждания, изведени от 
Дома в село Горна Козница или настанени по спешност. В рамките на празничните дни за тях 
са организирани разнообразни събития.  
Венцеслав ИЛЧЕВ 
 
Апел: Помогнете на Албена 
www.eurochicago.com | 03.01.2018  
Към нашето издание се обърна с молба за помощ Кирил Петров, чиято съпруга и майка на 
двете им деца Албена Борисова-Петкова е болна от рак. Ето какво пише той:  
„…Съпругата ми Албена се бори с рак на дебелото черво с метастази в черния дроб. Тя е 
само на 39 години, отговорен човек и чудесна майка на нашите две малки деца. За 
съжаление към момента заболяването й има прогресия. Търсим различни възможности за 
оздравяване, включително лечение в чужбина. Преди три седмици тя преживя 
трансартериална хемоемболизация в София, след която има силни болки, дискомфорт и 
безсъние. До момента има повече от 30 химиотерапии и две отворени операции. 
Ситуацията й е много деликатна.  
Моля Ви да прегледате страницата на Албена на адрес: https://albena.live/  
Бих искал да Ви помоля за помощ и за разпространяване на страницата до екипа на 
Eurochicago.com, Вашите познати и контакти в социалните мрежи.  
Благодаря Ви и честита нова година!  
С уважение,  
Калин Петков“  
Дарения за Албена могат да се правят чрез банков превод, PayPal или YouCaring: 
https://www.youcaring.com/albenaborisovapetkova  
Дарение по банков път  
Име: Албена Илиева Борисова-Петкова  
IBAN: BG63STSA93000024167670  
BIC: STSABGSF  
Валута: BGN  
Пр/Сметка: 02/0000000024167670  
 
REFAN за трети път с приз “Златно сърце” за изключително активната си подкрепа към 
спорта, изкуството, здравеопазването и културата 
www.glas.bg | 03.01.2018  
За трети път „Рефан България” бе отличен с наградата „Златно сърце” за щедрата си 
добротворческа дейност. Пловдивският бранд получи приза "КОРПОРАТИВЕН ГРАЖДАНИН" 
за изключително активната си подкрепа на спорта, изкуството, здравеопазването, културата 
и благотворителността.  „Рефан България“ е водеща световна марка, която стана синоним на 
козметика без граници със своите над 400 бутика в повече от 30 държави на 5 континента. 
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Компанията предлага стотици висококачествени продукти, базирани на натурални съставки 
и създадени да радват клиентите. Фирмата е била спомоществувател  на редица  каузи със 
социален и обществено значим характер, с което даде пример на други компании да се 
включат в подобни инициативи.Преди време община Пловдив заяви, че 
„благотворителността на REFAN е от голямо значение и поради факта, че средна по 
големина фирма поема социални отговорности, присъщи на организации с много по-големи 
финансови възможности". Компанията е една от най-социално отговорните България. 
Собственикът на REFAN Ангел Попов е кавалер на престижните награди „Благодетел на 
годината“, носител на статуетката за добротворчество „Димитър Кудоглу” и на приза 
„Малкият принц” за най-верен дарител, подобрявайки качеството на живот на децата-
аутисти в България. Г-н Попов е отличен и с  почетния знак  на „Хора с добри сърца”. „Рефан 
България“ изцяло реновира и оборудва детските отделения - хирургично и  
онкохематологично, в болница „Свети Георги“ в Пловдив, подари кувьоз на болница „Проф. 
Д.Стаматов“ - Варна, направи дарения за 16 детски дома и социални заведения. Компанията 
организира масовия мемориален крос „Стефан Попов“ в Пловдив, футболната купа Evima 
Refan Cup, подкрепя изявите на федерацията по аеробика, шампионатът по снукър, по 
спортни танци и мн.други. Рефан България подпомага изключително активно българския 
футбол във всичките му нива. Компанията за парфюмерия и козметика е един от основните 
спомоществуватели на старозагорския Берое. Дълги години Рефан подкрепя школата на 
Локо Пд, както и тази на Пълдин. През 2017-а година бе възродена школата на Хебър 
Пазарджик, а първата компания, която подаде ръка на един от най-големите футболни 
центрове, бе отново Рефан България. 
 
Борислав нуждае от средства за лечение 
www.sakarnews.info | 03.01.2018  
Братя и сестри,  
събираме средства за лечението на Борислав. Той има тумор в лявото око. Ние вярваме в 
Бога, че той ще го изцери и изкорени. В България не дават много шанс, затова ни изпратиха 
в Турция понеже там имат нужната апаратура.  
Но ние вярваме, че ще съберем нужните пари. Всеки който иска да помогне от сърце пред 
Бога нека да звънне на телефон 00359 89 626 0735  
И нека се молим всички да издигнем заедно молитвата ни пред нашият Господ за 
съвършено изцеление.  
Открита е дарителска сметка в Банка ДСК – Харманли на името на Борислав Арсенов Боянов, 
от Харманли, ул. „Хаджи Димитър“ 11  
BG61 STSA 930 000 249 90363  
STSABGSF  
Благодарим на всички, споделете това и помогнете, нека си помагаме взаимно! 
 
Благотворително ледено хоро ще се играе в Харманли на Богоявление 
www.bta.bg | 03.01.2018  
Начало / Българска община 
BOBSTH 13:56:31 03-01-2018 MH1355BO.007 Харманли - ледено хоро - благотворителност 
Благотворително ледено хоро ще се играе в Харманли на Богоявление Харманли, 3 януари 
/Николай Грудев, БТА/ Мъжко ледено хоро ще се играе във водите на река Харманлийска на 
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6 януари, Богоявление, като танцът ще е с благотворителна цел, съобщи пресцентърът на 
общината. Тържественият ритуал по изваждането на кръста ще се проведе от 11,45 часа на 
Йордановден, а четвърт час преди това от сградата на община Харманли ще тръгне 
литийното шествие на свещенослужители и миряни. Смели харманлийци вече са заявили 
желание да се потопят в студените води на реката. По традиция те ще бъдат облечени в 
народни носии и ще играят мъжко ледено хоро. Вероятната благотворителна кауза, за която 
танцьорите ще дадат наградите си за участието, е подпомагане лечението на болни 
съграждани, уточниха от администрацията. /МХ/ 
 
Боби Ковачев: Благодаря на всички за безрезервната подкрепа в борбата ми 
www.pleven.utre.bg | 03.01.2018  
"Честита нова година, скъпи приятели, дано тя ви донесе най вече вяра в Бога, здраве, 
светли помисли и уют. Отново благодаря на всички за безрезервната подкрепа в борбата 
ми. Прекарах незабравими мигове на нова година, защото бях със сина си. В една свещенна 
книга е записано, че три неща пречат на човешката сила - грехът, пътуването и страхът (аз 
бих добавил и невежеството). Дано сте силни, защото на мен дадохте сила, за което 
благодаря и се прекланям. Обичам ви", написа Борислав Ковачев на страницата "Помощ за 
Борислав". Както вече знаете, Боби води тежка битка за живота си, борейки се с коварен 
тумор на гръбначния мозък. Направена му е неуспешна операция, провеждана е и 
лъчетерапия с цел свиване на тумора. Борислав живее със съпругата и 5-годишния си син в 
Плевен. Полицай е към зоналното жандармерийско управление. Изключително почтен 
човек. В момента за него тече и кампания по набиране на средства, нужни за 
животоспасявaщото му лечение в швейцарска клиника. Необходими са 118 хиляди лева. 
Всеки, който желае да помогне на Борислав, може да го стори, като се свърже с него на 
телефон 0877494951, чрез имейл: borislavkovachev@abv.bg, профила му във Фейсбук или 
като преведе сума в дарителската му сметка: Банка: "Райфайзен Банк" IBAN: 
BG73RZBB91551008834357 BIC: RZBBBGSF Валута: български лева Титуляр: Борислав Иванов 
Ковачев 
 
Дарения вместо софри за празниците в Момчиловци 
www.marica.bg | Цялото село се мобилизира в помощ на хората, чиито домове изгоряха в 
пожар преди Коледа | 03.01.2018  
Родопското село Момчиловци посвети всички празненства около Коледа и Нова година на 
благотворителност в помощ на седемте семейства, чиито жилища бяха изпепелени през 
декември.  Всички от опожарената къща бяха настанени да живеят временно при роднини, 
там посрещнаха и празниците. На последната си сесия за годината по предложение на кмета 
Николай Мелемов Общинският съвет в Смолян гласува да се отпуснат по 300 лева 
еднократно на всеки от 10-те обитатели на изгорялата къща. Това е най-голямата 
предвидена от закона помощ за подобни случаи. Междувременно кметът на селото Сийка 
Суркова започна дарителска кампания с кутии в търговските обекти. За да подпомогнат 
пострадалите, коледарчетата от Момчиловци дариха събраните от тях близо 950 лв. В 
кампанията се включиха и много представители на бизнеса. Така вече са осигурени 
материалите за ремонта. В откритата дарителска сметка по време на празниците се събраха 
над 3000 лв. Новогодишното тържество, организирано от кметство Момчиловци, също бе 
благотворително. Срещу 2 лв. вход местни и гости празнуваха на площада с певицата Нина 
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Иванова и „Карлък Бенд“, местни самодейци, Дядо Коледа и се веселиха с викторини, хора 
и заря. От кметството отчетоха, че по време на концерта са събрани още 800 лева. От 
фондация КРОС пък, която има общински съветници в Смолян, обявиха, че ще осигурят 
средствата, които не достигат за възстановяване на къщата. 
 
Делфините осигуриха средства за микробус за хора с увреждания 
www.chernomore.bg | 03.01.2018  
За 11-та поредна година доброволците от младежката организация “Делфините”, с помощта 
на Фондация “Деца на Балканите” постигнаха чудеса по празниците! В продължение на два 
месеца те ръчно са изработвали уникални картички, които продаваха на символична цена в 
различни локации от 16 – 23 декември. Техни партньори са известни вериги магазини и 
супермаркети в града. Всяка година 100% от събраната сума отива за различна социална 
кауза във Варна.   Тази година младите ентусиасти от “Делфините” избраха да помогнат на 
Дневен център за деца с множество увреждания “Св. Йоан Златоуст” и на Дневен център 
“Слънчевата къща”, за които събраха над 30 000 лв. само за 8 дни. Със събраните средства 
ще се закупи микробус за Дневен център “Св. Йоан Златоуст”, който ще превозва децата до 
Центъра и обратно, както и ще им помага да посещават най-различни мероприятия. Тази 
година доброволците имаха и подкауза.   С остатъка от сумата „Делфините“ ще подпомогнат 
и на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания “Слънчевата къща”, които имат нужда 
от пациентски лифтер за повдигане на пациентите в изправено положение и обратно с цел 
облекчаване на персонала, както и материали и компоненти за прилагане на трудови 
умения.   Успешната кампания не се дължи само на доброволците от “Делфините” и “Деца 
на Балканите”, но и на техни приятели от различни краища на света, както и на платформата 
“TimeHeroes”, чрез която много хора, училища и фирми са се свързали с тях, за да им 
изпратят своите ръчно изработени картички.   Сцената на главното действие е била тайната 
работилнца на доброволците от “Делфините”, в която те майсторили своите уникални 
коледни картички, подарявали им частица от себе си и ги правили с надежда и вяра за едно 
по-добро ежедневие на хората в неравностойно положение.   Организаторите благодарят на 
всички, които вярват в тях и ги подкрепят в традиционната им инициатива. Те вярват във все 
така успешните си и занапред каузи, както и споделят, че през последните години са 
помогнали на множество институции.   Още по темата: С Варненската Коледа даряват 
микробус за хора с увреждания 
 
Събраха парите за лечение на Пеньо Пенев от Горна Оряховица 
www.bgnow.eu | 03.01.2018  
ДВА ДНИ ПРЕДИ НАСТЪПВАНЕТО НА 2018 ГОДИНА БЕ СЪБРАНА НЕОБХОДИМАТА СУМА ЗА 
ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ НА БОЛНИЯ ОТ ОСТРА ЛЕВКЕМИЯ ПЕНЬО ПЕНЕВ 
ОТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА. Така с помощта на добри хора за близо 2 месеца в дарителската му 
сметка постъпиха 200 000 лв. за терапия в турска онкологична клиника. Точно на Коледа той 
замина в специализираната лечебница, а в първите дни на януари предстои и самата 
операция. Донор ще бъде неговата сестра Силвия, с която бе установена съвместимост. След 
самата интервенция обаче е необходимо 38-годишният мъж да остане 100 дни под 
постоянен лекарски контрол, а това не се поема от болницата и се налага да отседне в хотел. 
Но тъй като от дарителската сметка не може да се заплаща нищо друго, освен самото 
лечение, кампанията за набиране на средства продължава. Събирането на средства ще се 
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осъществява по нормална банкова сметка на името на неговата съпруга Пенка. Семейството 
му се ангажира да дава, както досега, постоянна отчетливост за постъпилите пари и 
документи за направените от горнооряховеца разходи в Турция. В случай на излишък – 
парите ще бъдат пренасочени към друга дарителска кампания, за да помогнат на нуждаещ 
се. Банковата сметка, по която ще се набират от сега нататък средствата, е: Титуляр – ПЕНКА 
ПЕЙЧЕВА ПЕНЕВА IBAN: BG96UBBS80021046000940 BIC: UBBSBGSF ОББ АД – гр. Горна 
Оряховица PAYPAL: PENYO.1979@ABV.BG  
Източник: Борба.БГ 
 
Борислав Михайлов с подаръци за футболните клубове в Кърджалийска област 
www.haskovo.net | 04.01.2018 | 07:15 
Футболните клубове от кърджалийска област, получиха дарение от топки и тренировъчни 
пособия (мрежи за врати, конуси, ъглови флагчета) от Борислав Михайлов, президент на 
Българския футболен съюз (БФС). Това съобщи председателят на Областния съвет на БФС в 
Кърджали Тургай Али. „Радвам се, че лично президентът на БФС Борислав Михайлов 
демонстрира своята съпричастност и подкрепа към развитието на футбола в областта“, заяви 
Тургай Али. От името на президентите на местните футболни клубове той изразява 
сърдечната си благодарност към благородния жест на Борислав Михайлов. На снимката: 
Председателят на Областния съвет на БФС в Кърджали Тургай Али (вдясно) предоставя 
футболните топки и тренировъчните пособия на президента на ФК „Юнак“ Метин Мустафов 
Гюнер Шукри 
 
Британци основаха фонд за намаляване на хранителните отпадъци 
www.agro.bg | Източник: AGRO.BG | 04.01.2018 
Фонд с капитал от половин милион британски лири създадоха в Обединеното кралство. 
Целта му е да подпомага преразпределянето на качествена излишна храна за хората в 
нужда в цяла Англия. Официалната статистика сочи, че през 2015 година различни 
благотворителни организации във Великобритания са преразпределили 47 хиляди тона 
храна, изхвърлена на боклука, въпреки че е била годна за консумация. От новия Фонд 
смятат, че до 2025 година този обем може да се увеличи 4 пъти. В управлението на Фонда 
влизат експерти по устойчивост. За да се намалят количествата хранителни отпадъци, те ще 
подкрепят местни проекти, както и други организации, които получават и споделят храна с 
хора в нужда. Финансирането трябва да помогне на тези организации да преодолеят често 
срещани проблеми като обучение на персонала, поддръжка на инфраструктурата, 
комуникацията и логистиката. "Когато изхвърлянето на храни не може да бъде 
предотвратено, тези храни трябва да се използват за помощ за хората, вместо да се губят", 
коментираха от британското министерство на околната среда. 
 
Парите за операцията на Люси са събрани 
www.zdrave.net | 04.01.2018  
Парите за операцията на 13-годишната Люси са събрани, съобщиха от семейството. Детето 
се нуждаеше от 20 000 лева за животоспасяваща операция на гръбначния стълб. 
Изкривяването на гръбнака вече е 120 градуса и той е изместил вътрешните органи, пречи 
на дишането и на храненето й. Без операцията той можеше до такава степен да притисне 
белите дробове, че те да колабират, обясни вчера майката на детето Елизавета.     В 
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дарителската й сметка от началото на кампанията са постъпили 36 379лв. Изпратени са 10 
128 СМС-а на стойност 1лв., а през страницата на DMS са постъпили 4 226 лв. през 
виртуалния постерминал на ОББ и 1 358 лв. през ePay. Страницата на Люси в социалната 
мрежа ще остане активна, докато детето премине през изпитанието на операцията. „Ще 
дадем пълен отчет за разходите по лечението и ще ви държим в течение как DMS ще 
пренасочи остатъка от дарените от вас средства, тъй като общата им стойност надхвърля 
необходимите за Люси 40 000лв. Знаем със сигурност, че всеки лев, който остане от нейното 
лечение, ще бъде насочен за лечението на друго дете в нужда“, обещаха от семейството. 
 
Районен център за трансфузионна хематология- Пловдив благодари на „Асарел-Медет“ АД 
www.pia-news.com | От Спаска Костуркова - | 04.01.2018  
Директорът на Районен център за трансфузионна хематология – Пловдив д-р Соня 
Джевизова изпрати поздравителен адрес до „Асарел-Медет“ АД, в който изказва най-
сърдечни благодарности за участието и съдействието на компанията при провеждането на 
акциите за безвъзмездно и доброволно кръводаряване на територията на дружеството. По 
традиция и през миналата година „Асарел-Медет“ АД взе участие в инициативата „Дари 
кръв, спаси живот“, организирана в две кръводарителски акции в Здравна служба „Асарел“ 
– от 27 до 31 март и от 2 до 6 октомври. В първата се включиха общо 109 човека, 94 от тях са 
служители на „Асарел-Медет“ АД, осем на „Асарел-Транс“ ООД, шест на „Асарел-Ремонт“ АД 
и един от ЕТ „Йоги“. Във втората кръводарителска акция броят на желаещите доброволно да 
дарят кръв се увеличи на 135 човека, като 119 от тях са от „Асарел-Медет“ АД, седем от 
„Асарел-Транс“ ООД и девет от „Асарел-Ремонт“ АД. Екипът на кръвния център- Пловдив 
благодари на всички ръководители и служители, организирали и подпомогнали 
провеждането на дарителските кампании, чиято помощ е облекчила работата им и е 
допринесла за това те да бъдат толкова успешни. Благодарности са отправени и към всички 
кръводарители, които със своята отзивчивост и активност са още едно доказателство, че 
гражданското самосъзнание, милосърдие и отговорност могат да бъдат обединени в името 
на една хуманна кауза. Анелия Карова – отдел „Комуникации“ 
 
Фирма „ГОРАИНВЕСТ АД“ дари 1 тон дървени брикети на пенсионерски клуб 
www.ruse.utre.bg | 04.01.2018  
Фирма „ГОРАИНВЕСТ АД“ дари 1 тон дървени брикети на Пенсионерски клуб №3 в кв. 
„Родина“, посещаван ежедневно от десетки възрастни хора. Осигурено е и отопление с 
дървени брикети „КуБрик“ за зимния период на седем социално-слаби семейства, чрез 
съдействието на Община Русе и Дирекция „Социално подпомагане“ - Русе. Това стана ясно 
днес по време на изявление пред медиите, на което присъстваха изпълнителният директор 
на фирмата Валентин Новаков, директорът на дирекция „Здравни и социални дейности“ 
Мариела Личева, директорът на дирекция „Социално подпомагане“ Русе - Детелина Матева, 
началникът на отдел „Социална закрила“ към Дирекция „Социално подпомагане“ Цветелин 
Симеонов и председателят на Пенсионерския клуб Йордан Драшков.  „Брикетите са 
изработени само от суха дървесина, което води до намаляване на въглеродните емисии и 
праховите частици. Произвеждат се със специални машини под налягане, без всякакви 
лепила, а количеството, което осигуряваме сега, ще стигне за целия отоплителен сезон“, 
сподели  Новаков. Мариела Личева страна благодари за дарението и подчерта, че Община 
Русе подкрепя подобни социални инициативи, които освен, че ще подпомогнат млади 
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семейства и възрастни хора, допринасят за намаляването на вредните емисии.   Симеонов 
допълни, че „Социално подпомагане“ напълно подкрепя политиката за намаляване на 
въглеродните емисии, а  Драшков благодари за дарението и подчерта, че клубът работи 365 
дни в годината и приютява ежедневно десетки свои членове, които водят активен социален 
живот.  Един от начините за намаляване на фините прахови частици в атмосферата е 
използване за горене на продукти, които са с по-малка влажност и по-висока калоричност, 
благодарение на което се развива по-висока температура на горене, в следствие на което 
изгарянето е пълно и се намаляват вредните емисии и лошите миризми.  От 2005 г. насам 
фирма „Гораинвест“ АД включва сушенето на дървесина в технологичния си процес на 
производство на масивни панели от широколистна дървесина. 
 
Благодарности на фирма DHL Express и на служителите й, които дариха над 3000 лв. за 
децата на „Еквилибриум" 
www.ngobg.info | 04.01.2018  
Щедрото дарение от куриерската фирма и немалката сума, събрана от самите служители, 
бяха предназначени за конкретни нужди в социалните услуги, управлявани от 
„Еквилибриум". Бяха закупени пералня и сушилня за потребностите на децата от „Розовата 
къща", където към настоящия момент полагаме грижи за 12 деца с увреждания, част от 
които са при нас от закриването на дома в Могилино, а друга част от закрития Дом за 
медико-социални грижи в Шумен. С дарените средства бяха закупени и 28 нови стола за 
младежите и девойките с увреждания от къщи „Любов" и „Надежда", много по-удобни, 
здрави и подходящи, предвид  състоянието и поведението на младежите. Дарението 
позволи и закупуването на нови матраци за Звено „Майка и бебе" към Обединени детски 
услуги „Слънчо". В същите услуги, но в Центъра за настаняване от семеен тип за деца с 
увреждания с потребност от постоянна медицинска грижа, преди няколко месеца, 
служителите на DHL Express закупиха мобилни конвекторни радиатори, които позволяват 
оптимизиране на температурата при децата. Не бяха пропуснати и коледните подаръци за 
децата от групите, с които работим в училищата „Алеко Константинов" и „Братя 
Миладинов", но най-големият подарък бе прекрасното коледно представление от русенския 
куклен театър, благодарение на DHL Express, за всички деца потребители на услуги на 
„Еквилибриум". Малчуганите получиха приказно преживяване и много подаръци на 
коледното тържество в социалния комплекс на 21 декември. Ние вярваме в доброто, 
защото то се случва непрекъснато около нас и благодарим за това на всички, които го правят 
за децата и семействата, които подкрепяме - това им дава много надежда и повече 
оптимизъм за собственото им бъдеще. Благодарим ви за щедростта и доверието DHL 
Express! 
 
Ротари и бизнесмени дариха апаратура на болница  
www.marica.bg | 04.01.2018  
Благотворителна инициатива в подкрепа на карловската МБАЛ „Д-р Киро Попов” обедини  
местната власт и бизнеса от региона, представен от Ротари клуб-Карлово. Кампанията събра 
средства, с които бе закупен апарат - флебопреса, необходим за следоперативно лечение на 
рак на гърдата. Идеята за дарението е на Ротари клуб - Карлово, активно подкрепена със 
средства от кмета на общината д-р Емил Кабаиванов, председателя на Общинския съвет 
Теодор Шойлеков, бизнесмените Христо Христев, Любен Белперчинов и Петър Даскалов. В 
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набирането на средства се включиха и служителите на общинска администрация. Така със 
събраните пари ще бъде закупен още един апарат за рехабилитация на нуждаещите се 
пациенти. Наличието на флебопресата, която ще бъде в отделението по физиотерапия, ще 
спести много време и средства на оперираните жени, които досега се е налагало да ходят по 
няколко пъти в седмицата до Пловдив, за да го ползват. В навечерието на коледните и 
новогодишните празници апаратът беше предоставен на МБАЛ „Д-р Киро Попов”. 
Дарението бе прието от управителя на болницата д-р Христо Пелев. Той благодари за 
ценната подкрепа и за помощта на общинските съветнички Павлина Брайкова и Ерма 
Попова, активно съдействали за реализиране на инициативата. Кметът на общината д-р 
Емил Кабаиванов и председателят на Общинския се обединиха около една жизненоважна 
кауза, а по предложение на Кабаиванов в нея се включили карловските бизнесмени, 
припомниха организаторите. Началникът на отделението по „Физиотерапия и 
рехабилитация“ д-р Иванов благодари за предоставения апарат, дарението е ценна помощ 
и за отделението и пациентите, които до този момент не са могли да ползват услугите на 
отделението. 
 
Горското дари материал за покрива на приюта на отец Иван 
www.24chasa.bg | 04.01.2018 | 16:35 
30 кубически метра едра иглолистна строителна дървесина осигурява Югозападното 
държавно предприятие за възстановяване на изгорелия покрив в приюта на отец Иван в 
село Нови хан. На 3 януари представители на ЮЗДП се срещнаха с архимандрит Йоан- 
председател на Сдружение "Дом за сираци Свети Николай", за да уточнят какви са 
необходимите количества дървен материал за изграждане на нова покривна конструкция на 
мястото на унищожената. В близките дни дарението ще бъде доставено на място. 
 
МБАЛ-Пирдоп ще ремонтира детско отделение 
www.novpogled.net | 04.01.2018  
От ръководството на МБАЛ-Пирдоп съобщиха, че лечебното заведение планира да направи 
ремонт в отделението по „Детски болести“. Отделението, в което могат да бъдат лекувани 
до 12 малки пациенти, се нуждае от спешен цялостен ремонт. В меморандума за 
дофинансиране на болницата няма предвидени средства за ремонта на това отделение. 
Ръководството на болницата планира да се съберат дарителски средства, с които да бъде 
подменена дограмата, да бъдат поставени климатици, да бъдат подменени кревати, 
дюшеци и спални комплекти, да се сменят неработещите бойлери за топла вода и да се 
извърши вътрешно освежаване. От лечебното заведение ще издават документи за всяко 
направено дарение. От ръководството на МБАЛ-Пирдоп разчитат да осигурят по-добри 
битови условия за лечението на най-малките пациенти с помощта на гражданите и местния 
бизнес. Има открита дарителска сметка, по която желаещите могат да направят своите 
дарения. Дарителска сметка в УниКредит Булбанк IBAN: BG74UNCR70001523156855 BIC:    
UNCRBGSF 
 
Събират дарения за реставрация на църквата „Св. Петка“ във Варна 
www.vlastta.com | Източник: moreto.net | 05.01.2018  
Строената през 1906 година църква „Света Петка“ във Варна се нуждае от средства за 
спешен ремонт на фасадата. На много места мазилката по външните стени на храма се руши 
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от атмосферните условия и трябва да бъде укрепена. За цялостен ремонт обаче са 
необходими около 50 000 лева.  
От църковното настоятелство са изготвили проект и той вече е получил одобрението на 
Националния институт за недвижимо културно наследство. Това разкри за Moreto.net 
председателят на настоятелството, свещеноиконом Цветан Флоров. По думите му, тъй като 
зданието е паметник на културата, подготовката на документите била съпътствана с дълга и 
тромава процедура. На финала обаче, всичко е свършено и сега се търсят дарители, които да 
помогнат за заплащането на реставрационните дейности. С изключение на някои частични 
кърпежи и пребоядисване, цялостен ремонт на фасадата не е правен от 1906 година досега. 
За събирането на средствата вече е разкрита банкова сметка. Желаещите да помогнат могат 
да оставят своята лепта и в металните кутии, които се намират в църквата. Градежът на 
черквата "Света Параскева Петка", известна на варненци само като "Света Петка", започва 
през 1901 г. Още стои камъкът, осветен при първата копка от митрополит Симеон. Завършен 
през 1906 г. храмът е осветен много по-късно от митрополит Йосиф. Историята не пази 
спомени за това, откъде са дошли средствата за построяването на храма. Предполага се, че 
заможни люде са осигурили парите. За разлика от повечето черкви във Варна "Света Петка" 
не е била разрушавана. Зографисана е едва през 1973 г., докогато, както и повечето храмове 
посрещала миряните с бели стени. Над образите на светците повече от година се трудили 
художниците Димитър Бакалски и Сергей Ростовцев. Задължителните църковни орнаменти 
направил зографът Александър Сорокин. Архивите мълчат и за точната дата на първата 
служба. Това, което е известно обаче, е, че в черквата се служело и преди тя да бъде 
осветена. Вечната борба между доброто и злото е главната сцена в иконостаса на черквата. 
Двата змея, преклонили глава пред кръста и гълъба, символ на Светия дух, са 
доказателствата за божията доброта и справедливост. През 1928 г. била построена и 
пристройката към черквата - днешната кръщелна. До 1945 г. тя била ползвана като кухня за 
бедни. Топла храна тук можели да получат деца сираци и дори семейства бежанци от 
войната. 
 
Доброто съществува! 13 000 лева се събраха за нула време в помощ на хората от 
Бойчиновци 
www.1den.bg | 05.01.2018  
Само за 4 работни дни в дарителската сметка в помощ на 12-те семейства от опожарения на 
Бъдни вечер блок в Бойчиновци са се събрали 13 000 лева, съобщи кметът Светлин 
Сретениев, цитиран от „Конкурент“.  
Екип от експерти вече е направил замервания и започва проектирането за строителството, 
допълни още градоначалникът. Местни строителни фирми пък са заявили готовност да 
помогнат с материали и труд, за да може максимално бързо блокът в квартал „Огоста“ да 
бъде покрит. В късния следобед на 24 декември сградата пламна. Огънят, тръгнал от 
апартамент на 3 етаж, където живее 82-годишна жена, погълна покрива и изпепели 
домовете на 12 семейства.  
25 тона вода изсипаха пожарникарите, за да потушат пламъците. Всички хора на практика 
останаха на улицата, тъй като жилищата им не са годни за обитаване. Сградата е строена 
през 1946 година, намира срещу бившия консервен комбинат и там преди 70 години се е 
помещавала администрацията му. При огледа конструктори и инженери са били 
категорични, че основите са здрави и блокът може да бъде възстановен.  
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„Сега главната задача е да покрием сградата, на направим покрив, за да могат хората 
спокойно да влязат в домовете си и да започнат ремонти. Ще заделим пари и в 
бюджета.“,подчерта кметът Светлин Сретениев. 
 
Благотворителна инициатива „Бъдители“ гостува на ученици във Велико Търново 
www.velikotarnovo.utre.bg | 05.01.2018  
Лектори от благотворителна инициатива „Бъдители“ ще гостуват на Градски ученически 
парламент във Велико Търново по покана на Савина Иванова – председател. Събитието ще 
се проведе в художествена галерия ,,Борис Денев” на 13-ти януари (събота) от 13:00 часа. 
Лекторите Биляна Панталеева – бизнес обучител и основател на „Бъдители“ и Явор 
Панталеев – търговски директор на компания за спедиция, транспорт и логистика ще говорят 
на тема “CV и работа в екип”, като ще дадат ценни съвети от практиката си. Градския 
ученически парламент във Велико Търново е една от водещите младежки организации на 
територията на страната. Създаден е от група ентусиасти през 2001 година, които искат да 
запълнят свободното време на младите хора в града с различни кампании и спортни 
събития. Благотворителна инициатива „Бъдители“ обединява успешни личности с различни 
професии, които искат да дадат добавена стойност на обществото като споделят полезния 
си опит с младите хора в България. Те обичат работата си и не спестяват ноу-хау в изцяло 
безплатните лекции, на които присъстват ученици и студенти от различни възрасти. Според 
тях мотивацията идва от личния пример, а вдъхновението е от енергията, която излъчват 
докато говорят за любимата професия. Биляна Панталеева е бизнес обучител, управител на 
“Ойро Ивент” и създател на благотворителна инициатива “Бъдители”. Тя разработва и 
провежда обучения по Soft Skills (личностни умения), търговски умения, успешни 
взаимоотношения с клиенти, провеждане на преговори и договаряне, които са изцяло 
съобразени с потребностите на фирмите. Биляна е гост-лектор в университети като УНСС, 
ВУЗФ и други. Работи и съвместно с организации по проекти, насочени към образованието, 
предприемачеството, професионалното ориентиране и развитието на млади таланти, както 
и стартиране на бизнес идеи (Start-Up). Биляна завършва бакалавърска програма по 
специалността “Икономика на търговията”, след което изучава магистратура “Управление и 
развитие на човешките ресурси”. Паралелно посещава колеж по интегрално образование 
“Философия на успеха – управление на познанието”. Тя е сертифициран обучител по 
професионално обучение на възрастни в ЦПО. Панталеева има дългогодишен 
професионален опит, включително и на ръководни позиции в областта на човешките 
ресурси, обученията, продажбите, маркетинга, логистиката, спедицията, митническото 
обслужване и товарния транспорт. Твърди, че зад всяка успяла организация стоят активни 
търговски умения, ефективно управление на връзките и комуникациите с клиенти, както и 
създаването на партньорски отношения от типа “Печеля – Печелиш”. Биляна има авторски 
статии и интервюта в бизнес списания. През последните години активно подпомага 
образователния процес и е сред най-полезните и мотивиращи лектори, които студенти и 
ученици оценяват. Като бизнес дама е убедена, че образованието има нужда от синхронен 
процес с работещия бизнес – “За да станат децата удовлетворени личности с квалификация 
и професия е необходимо да им се подаде ръка с реални примери, мотивация, личен успех, 
умения за мислене и подкрепа. Младите личности имат нужда от Бъдители – хора, които 
обожават работата си и действат не защото трябва, а защото са избрали да желаят – това са 
тези, които те вдъхновяват с позитивната страна на реалността и зареждат околните”. 
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Омъжена, с три деца, в свободното си време Биляна обича да е с тях, да спортува, да чете 
книги, да пътува, да твори кулинарни вкусотии и през последните години има засилен 
интерес в областта на фотографията. Явор Панталеев е прокурист на първото частно 
дружество в България за спедиция и логистика, създадено през 1990 г. Средното си 
образование завършва в Национална финансово-стопанска гимназия в София с профил 
машинна обработка на информацията, след което получава бакалавърска степен по 
специалността спедиция, транспорт и логистика в Дуалното висше училище Баден-
Вюртемберг в Lцrrach (Германия). По време на висшето си образование работи и стажува в 
голяма спедиторска компания в Швейцария. Завършва магистратура с профил мениджмънт 
за организационно съвършенство в Училище по мениджмънт към НБУ. Явор е член на 
управителния съвет на Национално сдружение на българските спедитори (НСБС). Счита, че 
основен фактор за успех е умението за анализ и управление на информацията и процесите. 
Изповядва максимата, че един екип се мотивира с доверие, насърчаване, обучение и личен 
пример. Вярва, че за да е успешен един човек, трябва постоянно да се обучава, да 
придобива знания и умения, за да създава опит и преживявания. Освен към спедицията и 
логистиката Явор има силен интерес в областите информационни технологии и право. 
Женен с три дъщери, извън работата обича да пътува със семейството си и да практикува 
екстремни спортове. Инициатива „Бъдители“ обединява екип от професионалисти в 
различни области, които случват целите си, като в ежедневието действат с желание и 
постоянство. Те са личности, които работят със сърце това, което искат, давайки висока 
добавена стойност на обществото. Един от най-силните мотивационни похвати за действие е 
реалният пример на желаната професия, на желания живот, на желаното поведение. 
Инициативата „Бъдители“ е без такса за участие, необходимо е само да ги поканите и да 
осигурите зала, където всички Ваши студенти, ученици и всеки, който желае да присъства, 
може да чуе Бъдителите. 
 
Дарители помогнаха на деца в неравностойно положение 
www.dariknews.bg | 05.01.2018  
Пет сливенски фирми помогнаха на деца в неравностойно положение. Три деца в 
неравностойно положение получиха помощ. Събраната сума от благотворителния коктейл е 
12 340 лева.  
Средствата бяха събрани чрез дарения, продажба на фотографии и тениски на Станка 
Златева, закупуване на билети за организирана томбола и провеждане на търг с явно 
наддаване. На проявата, която се организира за втора поредна година  присъстваха над 200 
представители на бизнеса в Сливен, на различни институции и сдружения, видни 
общественици и други. 
 
Събраните средства от организирания благотворителен коледен базар в Дупница ще бъдат 
използвани за различни каузи 
www.focus-radio.net | 05.01.2018  
Кюстендил. Събраните средства от организирания благотворителен коледен базар в 
Дупница ще бъдат използвани за различни каузи. Това каза пред Радио „Фокус” – 
Кюстендил Христо Апостолов, експерт към Община Дупница. Организатори на проявата са 
били общината, училищата, детските градини, социални институции и Български червен 
кръст. „Вече е готова обобщената справка от продажбите в базара и е ясно за какви каузи ще 
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отидат събраните средства от инициативата „За да има щастие в детските очи”. Интересът 
към инициативата беше много голям, а изделията на базара бяха продавани на символични 
цени, каза Христо Апостолов. Близо 100 лева са събрани от екипи на БЧК в Дупница за 
програмата „Топъл обяд”. Детските градини в Дупница ще оползотворят събраните от тях 
средства за облагородяване на дворните си пространства, закупуване на нови килими и 
прахосмукачка, за обновяване материално техническата и дидактическа база. Център за 
социална рехабилитация и интеграция за деца ще закупи материали за арттерапия и 
трудотерапия. Професионалната гимназия  „Христо Ботев“   участва с кауза рехабилитация 
на възпитаник на гимназията, а Основно училище „Христаки Павлович с кауза „ Библиотека 
във всяка класна стая и закупуване  на книги.  
Венцеслав ИЛЧЕВ 
 
Събраха дрехи за деца в нужда 
www.plovdivlive.com | 05.01.2018  
Успешно приключи благотворителната инициатива в Район “Северен” за събиране на дрехи 
в помощ на деца, лишени от родителска грижа, на възраст между 12 и 18 години от 
комплекс за социални услуги в гр. Пловдив - съобщи кметът на района инж. Ральо Ралев. 
Включиха се голям брой граждани, които за краткия срок на кампанията от 10 дни успяха да 
предадат огромно количество от нови и втора употреба дрехи, обувки и аксесоари, които 
могат да се ползват от децата години напред. Всички дарения са вече транспортирани към 
дома. “Впечатлени сме от огромния ентусиазъм от страна на пловдивчани, от тяхната 
загриженост и състрадателност. Надявам се, че ще успеем да допринесем поне малко за 
личния комфорт и радост на децата – коментира Ралев. Умишлено не споменаваме името на 
комплекса за социални услуги, с оглед на спокойствието на децата, за да не изпитват 
притеснения при социалните си контакти с връстници и приятели извън дома.” 
 
Над 650 лева събра благотворителен турнир в Неделино за деца с церебрална парализа 
www.haskovo.net | 05.01.2018  
В рамките на два дни в Неделино се проведе благотворителен футболен турнир, който 
обедини много млади хора, както от Неделино, така и от съседните общини. "Каузата на 
тази прекрасна спортна акция бе да се съберат средства за деца, страдащи от Детска 
церебрална парализа. Идеята за това приятелско състезание дойде от активни и много 
сърдечни млади хора, които подкрепих безапелационно и аз", съобщи кметът на Неделино 
Боян Кехайов. От турнира са събрани над 650 лева, които организационният екип предаде 
на семействата, чийто дечица имат такъв здравословен проблем. "За наша всеобща радост, 
на един от мачовете присъства и малкият Бисер, който заедно със семейството си изгледа 
финалния мач и получи лично подаръка си от своите батковци-футболистите с големи 
сърца", коментира още Кехайов в профила си в социалните мрежи. 
 
В Гърмен завърши кампанията "Утеха, надежда, опора" 
www.blagoevgrad.utre.bg | 05.01.2018  
В Община Гърмен завърши благотворителна кампания "Утеха, надежда, опора". Последните 
7 пакета с хранителни продукти отидоха в село Осиково. В рамките на инициативата с 
хранителни продукти от първа необходимост бяха подпомогнати общо 154 човека, жители 
на община Гърмен - хора в неравностойно положение, със здравословни проблеми и 
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изпитващи затруднения от материален характер. Благородната инициатива подпомогнаха 
кметовете на селата Балдево, Горно Дряново, Дъбница, Рибново и Скребатно, които 
помогнаха в организацията по събирането и разпределянето на хранителни продукти. 
Църковното настоятелство на храм "Св. Анна" в с. Гърмен осигури помещение в селото за 
целите на кампанията. 
 
Шуменската болница с апаратура от „Българската Коледа“ 
www.kmeta.bg | 05.01.2018 
Четири нови апарата за диагностика и лечение получи шуменската болница 
благотворителната кампания "Българската Коледа". Апаратурата вече е разпределена по 
отделения и медицинският екип на болницата работи с тях.  
МБАЛ-Шумен получи и ехограф за диагностика в детската възраст и в областта на 
неонатологията, който използват специалистите в Акушеро-гинекологичното отделение, 
комплект електрокардиограф, който е 12 канален с ЕКГ холтер, холтер за кръвно налягане и 
една инфузионна помпа за Детско отделение.  
Неонатологичното отделение получи транскутанен апарат за неинвазивно измерване на 
кръвен билирубин при най-малките пациенти в неонатология. „Досега в нашето отделение 
нямаше такъв апарат. Той е много полезен, защото работи с допир до кожата на бебето, 
няма убождане на малките ни пациенти и взимане на кръв от тях“, обясни значението на 
новата придобивка началникът на отделението за недоносени бебета д-р Лиляна Куздова. 
 
Фондация „Еконт“ и Община Русе подкрепиха ОУ „Отец Паисий“ за ремонт на училищният 
двор 
www.novinata.bg | 05.01.2018 
Фондация „Еконт“, Община Русе и ръководството на ОУ „Отец Паисий“ си подадоха ръка и 
обединиха усилията си за реконструкцията на двора на едно от най-старите русенски 
училища. Около 250 000 лева са необходими за цялостния ремонт на спортното игрище и 
прилежащото дворно пространство, за да спортуват близо 700 ученици пълноценно и да се 
реши дългогодишният проблем с пропадането, което се задълбочава с всяка изминала 
учебна година.  
Цялостната реконструкция на училище „Отец Паисий“, включително дворното пространство, 
е заложена в разширената инвестиционна програма, с която Община Русе кандидатства за 
европейско финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ до 2020 г.  
Отчитайки спешността на ремонта на училищния двор, сме щастливи, че срещнахме 
подкрепа от фондация „Еконт“, която дарява голяма част от необходимите за ремонта 
средства в размер на 100 000 лева. Училище „Отец Паисий“ ще дофинансира от своя бюджет 
реконструкцията с допълнителни 50 000 лева, а останалата сума – още около 100 000 лева – 
ще бъде осигурена от Община Русе.  
Благодарим на фондация „Еконт“ и на кмета Пламен Стоилов за подкрепата. Ще положим 
всички усилия, така че благодарение на осигуреното финансиране още през настоящата 
2018 година да разполагаме с обновено дворно пространство, сбъдвайки една 
дългогодишна мечта на ученици, родители и учители. 
 
Нина Добрев плува с акулите в подкрепа на благотворителна кауза 
www.lifestyle.framar.bg | 05.01.2018 
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Канадската актриса с български произход Нина Добрев доказа за пореден път, че има 
голямо сърце. "Въоръжена" с шнорхел, плавници и специално оборудване, актрисата събра 
смелост и се впусна в предизвикателството да плува с акулите – някои почти толкова 
големи, колкото нея. И всичко това с благотворителна цел. Добрев подкрепи кампания за 
опазване на този вид риби в океана. Тя стана посланик на международната организация 
"Oceana", която се грижи за опазване на океаните в световен мащаб. "Бях изплашена и 
изпитвах адски страх от акулите, но след това научих фактите и вижданията ми се промениха 
коренно", разкрива тя във видео, заснето специално за въпросната кампания. В клипа се 
съдържат потресаващи кадри, които показват десетки избити акулите. В края на видеото 
Нина се обръща директно към зрителите, като ги апелира да станат част от каузата. "Моля, 
помогнете и се присъединете към мен и "Oceana" в кампанията. Нека заедно спрем 
нелегалната търговия на перки и да помогнем за опазването на акулите. Те са по-ценни 
живи, отколкото мъртви", призовава актрисата с български корени.По данни на 
международната организация над 70 милиона акули са убивани годишно заради перките 
им. Всъщност тези хищници имат огромно значение в екосистемата на океана. По статията 
работи: Илияна Стоянова Източник: hellomagazine.com Още по темата: Какво е да си приятел 
с всички знаменитости? Да попитаме него Житейски съвети от 14 щастливи и популярни 
жени (1 част) Житейски съвети от 14 щастливи и популярни жени (2 част) Джордж Клуни 
раздаде куфарчета с 1 млн. долара на приятелите си 
 
 
 
 

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

