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Новини за членове на БДФ 
 
 
Цветни моливници направиха участниците в  артработилница в Арт-център „Седем” 
www.focus-radio.net | 08.01.2018  
Цветни моливници направиха участниците в  артработилница в Арт-център „Седем”. Това 
съобщиха за Радио „Фокус“ – Сливен от Обществен дарителски фонд. По време на 
заниманието „РециклАРТ” малчуганите сътвориха моливници-гъсеници. За целта използваха 
картонени кутии за яйца, от които изрязаха отделните елементи. А после ги оцветиха с 
боички и направиха дупки за моливи и химикали.  
Второто занимание даде възможност на децата да направят рисунка с отпечатъци. Първо си 
приготвиха отпечатъци от дунапрен в различни форми, които после напоиха с боички и 
отпечатаха върху картон.  
Продължи и майсторският клас за начинаещи на възраст от 7 до 10 години с модератор 
Йордана Кунчева. Децата завършиха картините си от заниманието „Вихърът на танца” и 
започнаха подготовка за следващото занимание, наречено „Зимна приказка”.  
Съботните арт-работилници за деца са част от основната програма за месеца на фондация 
„Обществен дарителски фонд-Сливен”. Фондът осъществява своята дейност с подкрепата на 
фондация „Работилница за граждански инициативи”, с финансовата подкрепа на фондация 
„Чарлз Стюарт Мот”. 
 
47 НПО от 23 населени места кандидатстваха в конкурса на БФЖ за превенция и борба с 
насилието над жени и момичета 
www.ngobg.info | 09.01.2018  
Отново рекорден брой проектни предложения бяха подадени за участие в конкурса на 
Български фонд за жените (БФЖ) за превенция и борба с насилието над жени и момичета, 
проведен изцяло с подкрепата на индивидуални дарители. Получени бяха 47 проекта от 46 
организации и една неформална свободна иницатива (недопусната за участие) от следните 
населени места в България: Благоевград, Бургас, Велико Търново, Добрич, Казанлък, 
Карлово, Кърджали, Малко Търново, Нови пазар, Пазарджик, Перник, Пловдив, Разград, 
Русе, Силистра, Смолян, София, Стара Загора, Търговеище, Шумен, с. Душанци, с. Куртово, с. 
Трудовец. Експертна комисия ще оцени проектите и ще разпредели общо 22 000 лв. между 
най-добрите от тях. Поради големия брой получени проекти, одобрените организации ще 
бъдат обявени на 29 януари 2018 г., а изпълнението на проектите се очаква да се осъществи 
в предварително обявения срок от февруари до юли 2018 г. Вижте имената на всички 
кандидатствали организации на сайта на БФЖ. 
 
Четвъртокласници от Смолян се учат да се хранят здравословно чрез игри 
www.haskovo.net | 09.01.2018  
50 деца от Първо училище „Свети св. Кирил и Методий“ ще учат правилата на 
здравословното хранене в рамките на следващите 12 месеца. Това ще стане по проект 
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„Затлъстяването при децата - бомба със закъснител“, който се реализира от Сдружение 
„Център за устойчиво развитие на планината гр. Смолян“ (ЦУРП) благодарение на най-
голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“. 
Общата стойност на проекта е 7 304, 00 лв.   За да постигне тази цел Сдружението ще заложи 
на неформалното обучение – игрови и интерактивни занимания, а 4-класниците ще се 
включат в работилница за здравословно хранене. Нейната цел е учениците сами да разберат 
рисковете и неблагоприятните последици от нездравословното хранене чрез интерактивни 
игри и занимания. Интересът на учениците към зеленчуците, които не са предпочитана от 
тях храна, ще се предизвика чрез практическо обучение как да засаждат и отглеждат 
зеленчуци в импровизирана „Зеленчукова градина“ в училище. Основното послание на 
проекта  към родителите и семействата е да се обръща внимание на здравословното 
хранене и да се ограничи и контролира количеството захар, което децата приемат 
ежедневно. Това послание ще стигне до местната общност чрез информационен видеоклип, 
които ще бъде създаден и разпространен в рамките на проекта. Децата са лесна мишена на 
цветните и атрактивни реклами за продукти с добавена захар. С този проект ние искаме да 
привлечем вниманието на местната общност към този проблем и към множеството грешки в 
храненето, които водят до наднормено тегло: увеличена консумация на захарни изделия, 
сокове и газирани напитки, мазнини и сол и ниска консумация на кисело мляко, риба, 
плодове и зеленчуци. Проектът се реализира благодарение на най-голямата социално 
отговорна инициатива на Лидл България  „Ти и Lidl за по-добър живот“, в партньорството с 
Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум. " 
 
БЧК получи дарение за програмата „Топъл обяд" 
www.ngobg.info | 12.01.2018  
Кока-Кола ХБК България и верига супермаркети Фантастико събраха 27 840 лв. в полза на 
Програма „Топъл обяд“ на БЧК в кампанията „Готви с Кока-Кола и Фантастико“, проведена в 
обектите на хранителната верига. Събраната сума ще осигури безплатен обяд на деца в 
неравностойно положение от областите Ямбол и София. Сумата беше предадена днес на 
акад. Христо Григоров, Председател на БЧК, от Ива Николова, Финансов директор на 
Фантастико, и Светослав Атанасов, Изпълнителен директор на Кока-Кола ХБК, в най-новия 
магазин на Търговска верига Фантастико в София, жк. Младост 1, открит в края на миналата 
година. Председателят на БЧК благодари за оказаната подкрепа и заяви, че „тази финансова 
помощ ще осигури безплатна храна в училище на още 350 нуждаещи се деца“. През 
месеците октомври и ноември 2017 г. Кока-Кола ХБК България и Фантастико организираха 
активираща благотворителна кампания с цел набиране на средства в помощ на БЧК. При 
всяка закупена комбинация, от Кока-Кола и охладено месо от витринa в магазин на 
веригата,  клиентът имаше възможността да получи на каса стикер-точка и при събирането 
на съответния брой точки да доплати сумата от 5 лв., за да получи страхотен кухненски съд. 
Кока-Кола ХБК България и Фантастико дариха цялата сума от закупените кухненски продукти 
в полза на благотворителната кауза на БЧК „Топъл обяд". Кампанията предизвика голям 
интерес, за което организаторите изказват най-сърдечна благодарност към всеки 
потребител, допринесъл за каузата и се надяват и занапред така успешно да сътрудничат на 
БЧК. За четвърта поредна година Кока-Кола ХБК България се включва в програмата, която се 
реализира със съдействието на Партньорската мрежа за благотворителност на БЧК. 
Програма „Топъл обяд” е създадена през 2004 г. Основната цел на програмата е да се 
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подпомогне физическото развитие на деца в неравностойно положение и чрез топлия обяд 
те да се върнат в училище. Благодарение на съвместните усилия на членовете на 
Партньорска мрежа за благотворителност, през учебната 2017/2018г. 1 645 деца от социално 
слаби  семейства получават безплатна топла храна всеки учебен ден. Програма „Топъл 
обяд", която стартира преди 14 години, до момента е осигурила топъл обяд на 14 000 деца. . 
 

Общи новини 
 
Започна гласуването за „Личност на годината”, вижте как да подкрепите своя фаворит 
www.flagman.bg | Автор: Флагман.бг | 07.01.2018  
Официалната церемония по награждаването ще се проведе на 19 януари в Гранд хотел и 
СПА „Приморец” Онлайн гласуването за „Личност на годината 2017” започна. От днес до 
00:00 часа на 18 януари можете да подкрепите своя фаворит в класацията. Как да го 
направите - ВИЖТЕ ТУК. Интернет гласуването ще е с тежест 50 % при определянето на 
победителя. Победителят в онлайн анкетата получава 9 точки, вторият – 8, третият – 7 точки, 
а последният – 1 точка. Останалите 50 % от точките ще са оформят от компетентно 5-членно 
жури - редставители от различни институции, браншове и организации. Комисията е 
оглавена от г-жа Елка Стоянова - юрист, председател на Районната избирателна комисия - в 
мандат, членове - зам.-областният управител доц.Севдалина Турманова, журналистът 
Божидар Божков, главният редактор на Флагман.бг Катя Касабова и победителят в 
класацията от миналата година Михаела Стойкова. Официалната церемонията по 
награждаването на „Личност на годината 2017” ще се проведе на 19 януари в Голямата зала 
на Гранд хотел и СПА Приморец. Р.S. Предупреждаваме, че при всеки засечен от нас опит за 
манипулация на класацията чрез фалшиви профили или намеса на троловете, съответният 
кандидат  ще бъде свален при доказване на вина на привържениците му. Ето ги 9-имата 
номинирани, публикуваме имената им по реда на постъпване на кандидатурите им. Пламен 
Карашев - за свръххумнната помощ към пострадалите от водното бедствие в Бургаска 
област. Младият бургазлия организира и мащабна дарителска кампания, за да осигури 
всичко необходимо за хората, които загубиха домовете и имуществото си. Близо месец след 
наводнението Пламен Карашев продължаваше да е в критичните точки, за да помага в 
чистенето, измазването, поддръжката на къщите, организира логистиката по доставянето на 
даренията, пристигащи всеки ден от цяла България. „Диана Саватева и приятели” – 
народният представител от ГЕРБ получи номинация заради подкрепата, която оказва на 21-
годишната Антония – момичето, което остана без двата си крака след нелеп инцидент на 
товарна гара „Владимир Павлов”. Диана Саватева организира акция за събиране на средства 
за рехабилитация на момичето, пренесе морските вълни в кулоарите на парламента. По 
настояване на Саватева номинацията й бе преформулирана като „Диана Саватева и 
приятели” заради участие на широк кръг от хора в кампанията „Да помогнем на Тони да 
стъпи в живота с нови крака”. Иван Бахчеванов – художникът бе номиниран от гражданите 
на Созопол заради всичко, което прави за родния си град. Той е сред най-големите дарители 
на изкуството. Малцина знаят, че със собствени средства и труд  изработи и подари на 
съгражданите си двата атрактивни часовника, които бяха монтирани на крайбрежната алея. 
Бахчеванов направи това напълно безкористно, защото е идеалист, който иска да остави 
нещо  след себе си. Работи по нов проект, който отново ще бъде дарен на Общината. 
Станимир Богданов – криминалистът от РУ Несебър бе отличен от колегите си от ОД на МВР 
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в Бургас за проявен изключителен професионализъм. През лятото, в почивния си ден, 
Богданов залови с голи ръце и по джапанки опасен бандит. Арестът доведе до разбиването 
на цяла престъпна схема за източване на банкомати със скимиращи устройства. По-късно 
ченгета признаха, че Богданов е действал изключително професионално, изложил е живота 
си на опасност, защото не е разполагал нито с оръжие, нито с белезници, а е задържал 
опасния престъпник с мисъл, хъс и огромна вътрешна сила. Д-р Стиляна Томова –директор 
на отделението по неонатологията в УМБАЛ Бургас. Д-р Томова е определяна за нежната 
фея на най-крехките бебета. През последната година тя сътвори чудеса и спаси десетки 
новородени. Номинацията дойде от благодарни родители, чиито деца са живи и здрави 
заради усилията на д-р Томова. Освен това тя развива и широка дарителска кампания, а на 
усилията й се дължи успехът на „Дари капачка, спаси живот” – една от най-мащабните 
благотворителни акции. Проф.д-р Сотир Сотиров – новаторът в образованието, който 
ръководи три от иновативните образователни кампании в Бургас –„Хакатон”, „СофтУни” и 
Лятната ИТ академия. Проф.Сотир Сотиров е сред високоценените имена в българската 
академична общност и не спира да работи за превръщането на Бургас в ИТ център, ако това 
се случи със сигурност ще се отрази качествено и трайно на икономиката на града. Лъчезар 
Колев – кметът на Маринка е отличен заради всеотдайността му и вечната готовност да 
помага на всички съселяни. За жителите на Маринка той не е кмет, а приятел и човек, на 
когото може да разчитат. Лъчезар Колев спасяваше бедстващи с личния си автомобил при 
снежната буря в началото на 2017 година, оборудвал е собствената си кола с гребло и падне 
ли сняг не чака фирмите от снегопочистването, а тръгва да изчисти сам улиците на селото. 
Динко Раднев – човекът, който подготвя поколения от най-талантливите български 
математици. Заслугата на Раднев за образованието в Бургас е огромна, а показателно е, че 
неговите възпитаници печелят не само националните състезания, а и световните 
математически форуми, което  е истинска сензация в областта на точната наука. Динко 
Раднев е феномен в математиката, който заслужава огромно признание, категорични са 
колегите му от ППМГ „Акад.Никола Обрешков”, които го номинираха. Ваня Христова – 
координатор на кампанията „Искам бебе” в Бургас. Над 200 бургаски бебета са проплакали, 
благодарение на подадената ръка от Ваня. Тя е автор на кампанията „Аз и Ти ЗаЕдно”, която 
даде възможност на много бургаски двойки да сбъднат своята мечта. Човек, който изцяло се 
посвети на каузата, а освен това спечели и голяма лична битка – стана майка на близнаци, 
заченати ин витро. ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ВАШИЯ ФАВОРИТ НА ТОЗИ ЛИНК 
 
Приютът на Христо Атанасов в Леденик се нуждае от строителни материали 
www.velikotarnovo.utre.bg | 07.01.2018  
Малки сглобяеми къщички иска да построи за хората, за които се грижи Христо Атанасов от 
великотърновското село Леденик. В тях те ще имат по-добри битови условия и относителна 
самостоятелност, ще живеят по двама, а не в общата постройка, сподели благодетелят за 
Общинско радио Велико Търново. За целта се разчита на добри хора, които да дарят 
строителни материали. Вече Атанасов е събрал част от тях от съборени зали и сгради. 
Анонимен дарител е предоставил и малко дървен материал, и теракот. Въпреки 
ежедневните усилия на Христо и хората под крилото му, както и на техни съмишленици, 
битовите условия в приюта не са добри и неговите обитатели ежедневно са изправени на 
ръба на оцеляването. Затова молят за подкрепа. „Ще си ги направим ние къщичките. Търся 
само работа, да си изкараме парите, сами ще си купим материал. Болно ми е, че търсят 
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хората ми препитание за по 5-10 лева. Всяка година става все по-зле. От 2006 година насам 
сме само назад. Имам натрупани големи задължения към НАП, но не мога да оставя хората 
гладни. Най-щастливата година за мен бе 2017 г., в края, когато анонимен благодетел ни 
дари толкова храна, че не помня в живота си да сме имали толкова отрупана маса – от 24 
декември до 1 януари беше пълно с храна. Благодаря му! От Лайънс клуб също ни донесоха 
дрехи, храна, два компютъра. Благодаря и на тях!”, допълва  Атанасов. Вече над 20 години 
той подпомага хора, които са изпаднали в беда – останали без покрив и прехрана. За своята 
дейност на благодетел през 2006 г. дори получи приза „Достоен българин”. Към днешна 
дата в приюта му  във великотърновското село Леденик живеят 22 души, сред които и 8-
месечно бебе. Повечето от обитателите са млади хора, израснали без родителска грижа по 
различни институции. Целта на Христо е не само да им осигури подслон, но и да мотивира в 
тях стремеж към образование или изучаването на някой занаят, с който сами да изкарват 
прехраната си. Учи ги на основната си дейност – паркоукраса, сметопочистване, 
сметоизвозване, рециклиране на отпадъци, отпушване на язовири, почистване на терени, 
дерета, канали и др. Въпреки спечелените пари от Христо от лотарията преди време, всички 
отишли за изплащане на стари задължения, а животът в приюта в Леденик е труден. Ако 
искате да подпомогнете приюта на Христо Атанасов, може да изпратите дарение на банкова 
сметка:   IBAN: BG67BPBI88982030096658 Пощенска банка Христо Георгиев Атанасов 
 
Бургазлии дариха десетки книги за кампанията „Дар до сърце” 
www.burgasnews.com | 07.01.2018  
Кампанията на Младежката организация на ДБГ „Дар до сърце” успя да събере десетки 
книги, енциклопедии, речници и учебни помагала. В първата седмица от Новата година 
даренията ще стигнат до българското неделно училище в Малта, в което се обучават над 90 
деца. Инициативата на младежите от „Движение България на гражданите” започна в 
началото на декември с подкрепата на Регионална библиотека „П. К. Яворов” в Бургас.  
„Успехът на кампанията е показателен за желанието да бъде съхранен и опазен българският 
дух и език зад граница. Всяко българско дете по света трябва да знае да пише и чете на 
родния си език. Това беше и причината да започнем събирането на българска литература, 
която да изпратим до неделното училище в Малта. Там една шепа хора – директор, учители 
и родители, правят невероятни неща, за да съществуват българските традиции и обичаи, да 
се чува българската реч”, каза председателят на МДБГ-Бургас Антон Иванов.  
„В рамките на кампанията „Дар до сърце” през офиса минаха толкова много бургазлии, за 
което им благодаря. Повечето от тях дариха произведения на български автори от личните 
си библиотеки. Когато сортирахме книгите, намерихме много мили послания и бележки 
вътре, писани преди 30 и повече години. Тези книги са имали дълъг живот и е чудесно, че 
ще попаднат в детски ръце, за да продължи тяхното съществуване. Самият аз реших да 
подаря на децата в българското училище стихосбирка на големия ни поет и революционер 
Христо Ботев”, допълни лидерът на ДБГ-Бургас Живко Табаков.  
Училище „Св. св. Кирил и Методий” започва своята дейност през октомври 2015 г. Идеята за 
неговото създаване е на българската общност в Малта. Школото, стожер на българската 
култура и идентичност, е официално признато и се подпомага финансово от българската 
държава чрез Министерство на образованието и науката. 
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МЕ да  разказва с картинки и снимки за всичко, което децата са прочели, научили и 
измайсторили.   Милена Нейова, създател на ателие ПРЕГЪРНИ МЕ 
 
20-годишен извади кръста в София, дарява наградата за деца, болни от рак 
www.news.bg | 07.01.2018 
20-годишен извади Богоявленския кръст в София. Ритуалът обичайно се състоя в езерото в 
столичния квартал "Дружба". Александър е от София и е на 20 години. Той заяви, че ще дари 
наградата на сдружение за деца, болни от рак. Той каза още, че между 15:00 и 18:00 часа ще 
е на бул. "Витоша" в района на Съдебната палата, където всеки ще може да пипне кръста за 
здраве и също да дари пари за болните деца, съобщи БГНЕС. Късметлията в Русе се казва 
Теодор Цветков. Той е на 23 години и е треньор по плуване. Теодор вади кръста от реките на 
река Дунав за втори път, след като това стана и през 2016 година. Този път обаче той 
трябваше да се пребори с много повече участници - цели 27 смелчаци. Това е рекорд за 
Русе. Най-младите бяха 5 момчета на по 18 години. Кръстът бе хвърлен във водите от 
Русенския митрополит Наум.  
Източник: БГНЕС 
В Стара Загора кръстът беше изваден от 38-годишния Станко Танев, който е председател на 
Българската федерация любители на историческото оръжие "Поп Минчо Кънчев". Той 
трябваше да се пребори с останалите 24-ма смелчаци. Кръстът беше хвърлен от 
Протосингела на Старозагорска митрополия Архимандрит Богослов.  
Източник: БГНЕС 
Във Варна кръстът беше изваден от 32-годишния Емил Атанасов. В морската столица във 
водите на Черно море се хвърлиха над 100 смелчаци на възраст между 11 и 78 години.  
Източник: БГНЕС 
 
Събраха средствата за трансплантация на болния от левкемия Пеньо Пенев 
www.velikotarnovo.utre.bg | 07.01.2018  
Семейството на 38-годишния Пеньо Пенев от Горна Оряховица, който се нуждаеше от 120 
000 лв., за да се пребори с левкемията, съобщи, че сумата вече е събрана. Младият татко 
вече е отпътувал за клиника в Турция и се подготвя за трансплантация на стволови клетки. За 
лечението на Пеньо средства дариха от депутати до граждани и деца от цялата 
Великотърновска област. Лекарите в Турция му дават много голям процент за успешно 
излекуване, но за целта Пеньо задължително трябва да остане там минимум 100 дни след 
процедурата. Препоръката на медиците е квартирата му да е на не повече от 1 час път от 
болницата, тъй като има риск в тези 100 дни за промяна в състоянието му и трябва да е под 
постоянен лекарски контрол. За съжаление, семейството на горнооряховчанина няма 
възможност да го остави през целия период на лечение в болницата и той ще трябва да 
бъде на настанен в хотел, като най -евтиният хотел предлага цени между 50 и 60 долара на 
ден. В тази цена влиза закуска и нощувка. Напълно вероятно е Пеньо да трябва да бъде на 
специален хранителен режим. В продължение на 6 месеца мъжът ще бъде постоянно на 
лекарства, които също се заплащат отделно, като към момента не може да се кажа каква 
точно сума ще бъде необходима за тях. Затова близките му продължават кампанията за 
набиране на средства за Пеньо. Тъй като от дарителската сметка не може да се заплаща 
нищо друго, освен самото лечение, при това след предварително направена точна оферта за 
необходимата сумата, събирането на средства ще продължи по нормална банкова сметка на 
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името на неговата съпруга Пенка.  В случай на излишък парите ще бъдат пренасочени към 
друга дарителска кампания, за да отидат за лечение на друг нуждаещ се. Титуляр – ПЕНКА 
ПЕЙЧЕВА ПЕНЕВА IBAN – BG96UBBS80021046000940 BIC – UBBSBGSF ОББ АД - гр. Горна 
Оряховица DMS PENYO на номер 17777 
 
Благотворителност за Богоявление в Смолян и региона 
www.bnr.bg | 07.01.2018  
Благотворителен футболен турнир, който се проведе в Неделино събра над 650 лева в 
подкрепа на деца с детска церебрална парализа. В рамките на два дни благотворителната 
инициатива обедини много млади хора, както от Неделино, така и от съседните общини, 
изтъкна кметът на Неделино Боян Кехайов. Средствата вече са дарени на семействата. А в 
Смолян близо 100 деца, изучаващи Православие, получиха от храма „Св. Неделя“ като 
подарък за Богоявление книжки с напътствия за пътя към Бог и молитвеници - адаптирани 
за по-малки и за по-големи ученици. Под заглавието "Това беше от мен" в книжката са 
изложени духовното завещание на преподобния Серафим Вирицки и избрани части от 
дневника на митрополит Мануил Мелешевски, известен борец за чистотата на 
Православието. С помощта на учителите по религия децата ще могат да вникнат в 
проникновените слова на Бог към душата на човека и ще получат отговорите защо е нужно 
да следват неговата воля.  Децата са от паралелките, изучаващи свободно избираема 
подготовка "Религия - Православие", във Второ основно училище "Проф. д-р "Асен Златаров" 
в смолянския квартал "Райково", основното училище "Св. Кирил и Методий" в село 
Момчиловци и неделните училища към смолянските храмове "Света Неделя", "Свети 
Висарион Смолянски" и "Свети Николай Чудотворец". В началото на учебната година децата 
получиха като ценен дар от Пловдивската света митрополия книгите "Благонравие" и 
"Евангелие за деца". 
 
Близо 60 000 лв. от Българската Коледа отиват за УМБАЛ „Проф.д-р Ст.Киркович“ 
www.nbp.bg | 07.01.2018  
Близо 60 000 лв. от Българската коледа ще получи УМБАЛ „Проф.д-р Ст.Киркович“ – Стара 
Загора. От сайта на инициативата съобщават, че средствата са предназначени за 
закупуването на апарат за церебрално функционално мониториране (14 440. 80 лв.), 
мобилен рентгенов апарат (36 000 лв.), инфузионна помпа (2700 лв.), комплект 12 канален 
ЕКГ, ЕКГ холтер, холтер за кръвно налягане (4560 лв.). Сред дарителите юридически лица от 
Старозагорски регион са: „Кремък“ ЕООД (6000 лв.), „Арсенал“ АД (5 000 лв.), „Градус-
1″(5000 лв.), Ей И Ес-3С „Марица изток 1“ (2 000 лв.), ТЕЦ „Марица-изток 2“ (1000 лв.), „Мини 
Марица-изток“ (1000 лв.), „Ритъм-4ТБ“ (500 лв.), „Пещострой“ ЕООД (500 лв.) и др. Има и 
редица дарители физически лица.  
NBP.bg 
 
Радка Банялиева: Чрез дарителска кампания Община Пловдив и Гражданският клуб успяха 
да съберат средства за реставрацията на всички икони в църквата „Св. Стефан“ в Истанбул 
www.focus-news.net | 07.01.2018  
София. Чрез дарителска кампания Община Пловдив и Гражданският клуб в града успяха да 
съберат средства за реставрацията на всички икони в църквата „Св. Стефан“ в Истанбул. Това 
каза Радка Банялиева – директор на Музея на авиацията в Крумово, в интервю за Агенция 
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„Фокус“ по повод 120 години от издигането на българската църква „Св. Стефан“ в Истанбул и 
официалното к откриване след цялостната реставрация. По думите й през 2001 г. е бил 
сключен договор за побратимяване между Пловдивска община и Община Истанбул. “И там, 
доколкото си спомням, в едната от клаузите на този договор беше подписано, че 
българската общност ще помогне за реставрацията на джамията в Пловдив, а от своя страна 
Истанбулската община ще помогне за реставрирането на българската църква „Св. Стефан“. 
По тази инициатива естествено не можаха да се съберат толкова много пари, но имаше 
достатъчно за реставрацията на иконите, които са 40 на брой. Тя беше извършена от Ваня 
Христова – лицензиран реставратор от лаборатория за консервация и реставрация в 
Пловдив. Това е наистина епохален труд, защото повече от 100 години те не бяха пипани, 
имаше изключително тежки увреждания, които трябваше да се отстранят, и предполагам, че 
след реставрирането на иконите самата вътрешност на църквата се промени, защото те 
станаха ослепителни“, каза Банялиева. Тя обясни, че наред с това се е направил и музей в 
Българската екзархия в Истанбул, тъй като всеки от българската общност, изселвайки се от 
родното място и преселвайки се в Турция, е взимал по нещо родно със себе си. „И тези 
експонати бяха свързани както с родовата им история, така и с историята на храмовете, от 
които идваха. Вътре имаше и икони на Св. Пантелеймон от църквата, която е била в двора на 
българската болница „Евлоги Георгиев“. И този музей беше много интересен както за самите 
тях, така и за туристите, които идваха в Екзархията“, каза още Банялиева и обясни, че отново 
чрез дарения е възстановен и архивът на българската болница „Евлоги Георгиев“ в 
Истанбул, който в момента се съхранява в Държавна агенция „Архиви“ в София. „Това е била 
една от най-модерните за времето си болници, в нея са се извършвали всички най-
съвременни методи за лечение и в тях са се лекували както българи със свидетелства за 
бедност, така и чужденци, които са си плащали за лечението. Лекарите и медицинските 
сестри от болницата са били награждавани от българския цар Фердинанд с медал за заслуга 
за тяхната дейност“, каза още Банялиева и обясни, че всичко това се е случило с помощта на 
Пловдивската община, на Гражданския клуб и на отделни хора, които са дарявали лични 
средства за възстановяването на българските светини, а не само за изграждането на 
българската църква. „И аз съм много горда, че съм била част от този процес“, коментира тя. 
Цветилена СИМЕОНОВА Пълния текст на интервюто четете по-късно в „Мнение” 
 
Деца и еколози помогнаха с 848 лв. на момче с аутизъм 
www.trud.bg | 07.01.2018 
Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите-Шумен е превела 848 лв. 
по дарителската сметка на 3-годишния Калоян Казаков. Момченцето страда от детски 
аутизъм и вторичен недоимък на лактозата и за лечението му се провежда кампания. Както 
„Труд“ писа, еколозите организираха конкурс за играчки и картички сред градини и училища 
в Шуменско и Търговищко, а по празниците произведенията бяха разпродадени на три 
благотворителни базара. В екоконкурса участваха 24 детски градини, 19 училища и два 
центъра за деца с увреждания. За благородния жест екоинспекцията ги награди с грамоти и 
сертификати за благодетели. 
 
БЧК зарадва деца и семейства в Бяла Слатина 
www.konkurent.bg | 07.01.2018  

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


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

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

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

С подкрепата на фондация „Америка за България”  

12 

 

Български червен кръст предостави дарение за потребителите на “Център за социално 
включване “Аз и моето семейство“ в рамките на Проект ВG05M9OP001-2.004-0060 “Център 
за социално включване “Аз и моето семейство“ по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване 
на социалното включване“, процедура № BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско 
развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, 
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 
BG05M9OP001-2.004-0060-C01/03.08.2016г.  
БЧК зарадва децата и семействата като дари дрехи, обувки, аксесоари- 5 кашона, мъжки 
ризи /нови/-5 кашона, паста за зъби „Signal” 100 ml-1000 бр.,рекламни чаши-300 бр., 1 
кашон детски играчки, 1 кашон електронни детски играчки, 2 кашона вълна и шевни 
комплекти.Дарението е на обща стойност 3029,69 лв. Получените стоки  ще се използват за 
подкрепа  и обучение на потребители от целевите групи по проекта:  
Семейства с деца от 0 до 7 г., включително с увреждания; 
Деца от 0 до 7 г. в риск и техните семейства; 
Деца от 0 до 7 г., включително с увреждания; 
Деца и възрастни в риск. 
Община Бяла Слатина изказва благодарност към ръководството на БЧК за полученото 
дарение. 
 
Фондация "Димитър Бербатов" с приз 
www.blitz.bg | 07.01.2018  
Фондация "Димитър Бербатов" получи специалната награда на 57-ата церемония 
"Футболист на годината" - "Развитие на футбола и обществото".   
По традиция призът за "Развитие" се връчва от основателя на "Дакс Медия" Весела Лечева.  
Призът се присъжда на фондация "Димитър Бербатов" за организирането на грандиозния 
благотворителен мач ALL STARS 2017. Исторически мач, който само голяма фигура може да 
направи. А в случая – и звезден спектакъл, събрал в България легенди на световния футбол, 
в името на по-доброто утре на децата ни.  
Весела Лечева връчи наградата на Димитрина Ходжева, която е директор на фондация 
"Димитър Бербатов". 
 
Близо 2000 лв. събраха момчетата, хвърлили се за Богоявленския кръст, за ремонта на 
опожарената къща в Момчиловци 
www.dariknews.bg | 07.01.2018 
Момчетата, които скачаха за Богоявленския кръст в Момчиловци дариха събраната сума за 
ремонта на опожарената в средата на декември м. г. къща. Те обиколиха цялото село, за да 
поръсят всеки дом със Светена вода и събраха 1 941 лв., Младите хора решили да дарят 
парите за добро дело. "Уроците по доброто в Момчиловци продължават. Не случайно 
миналата година същите младежи получиха националния приз "Достойни българи" за 
същия жест. Верни на себе си, снощи късно донесоха парите и обявиха решението си - не 
искат и лев за себе си, даряват всичко на пострадалите при пожара. Пример, гордост, 
благородство. И спокойствие, че това е бъдещето на Момчиловци. Благословени да сте, 
прекрасни деца.", коментира кметът на селото Сийка Суркова.  
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Огънят пламна от комин на къщата на 18 декември,  около 22,30 ч.. Много бързо се 
разпространил  и въпреки усилията на местните хора и пожарникарите щетите са сериозни. 
Къщата е от гредоред, като от всяка страна има по три етажа. При пожара са унищожени 
покривна конструкция 240 кв.м, мебели, техника, домашно имущество и документи. В 
къщата живеят седем семейства, като едно от тях е с малко дете, има и възрастни хора.  
Стартирана е и дарителска кампания за подпомагането на семействата. По предварителни 
изчисления, ще са необходими около 30 000 лв. за възстановяването на къщата. 
Дарителската сметка, по която желаещите да помогнат за възстановяването на покрива на 
изгорялата къща могат да превеждат средства, е BG 22 SOMB 9130 1064547801 в Общинска 
банка, на името на Стоян Стойков. 
 
Лъч надежда за Наталия 
www.bgnow.eu | 08.01.2018  
Свещи с чудни шарени декорации. С такъв подарък стотици българи зарадваха своите 
близки по празниците и с жеста си помогнаха на една майка в борбата й за лечението на 
нейното момиченце. По този начин 11-годишната Наталия получи лъч от светлина и 
надежда за Новата 2018 г.    Майката на момичето, което страда от микроцефалия, 
епилепсия и детска церебрална парализа изработва свещи денeм и нощем, за да смогне с 
поръчките.  Преди повече от 12 месеца тя разбира за инициативата „Оле мале“, който има 
за цел да подпомогне родители на деца с увреждания, които не могат да работят, защото се 
грижат за наследниците си ежедневно. Нейни приятели я насърчават да опита да направи 
нещо в домашни условия. „Аз нямам дарбата да рисувам, шиенето и плетенето не ми се 
отдават и така стигнах до декупажа. Започнах със свещи. Установих, че много ми харесва и 
ми действа успокоявящо и разтоварващо“, разказва Дарина пред Puls.bg. Жената, която се 
премества от Луковит в София, за да може детето й да получи по-качествено лечение, бързо 
се вдъхновява за нови свещи. Но първоначално не среща огромен интерес от страна на 
купувачите. Тя обаче не губи кураж, а продължава да твори и помества готовата продукция в 
социалната мрежа Фейсбук, където колелото постепенно се завърта. „И поръчките не 
закъсняха, по Коледа и Нова година имах доста и така си помогнах поне малко с разходите“, 
допълва тя.   Въпреки възрастта си, Наталия не може да играе на детската площадка, не 
говори, не ходи, нито се обслужва сама. Нейните родители дават всичко от себе си, за да се 
чувства тя добре, но споделят, че с годините им е все по-трудно. „За нея е жизнено важно да 
има ежедневна рехабилитация,  работа с психолози и логопеди, а всичко това е свързано с 
много средства. От малък град сме и за да можем да посещаваме редовно добър 
рехабилитатор, който има дългогодишен опит с такива деца като Нати, се преместихме 
двете в София. Трудно е, а когато нямаш помощ и подкрепа, е още по-трудно“, разказва 
майката, която оставя мъжа си и по-голямото им дете в Луковит, за да се грижи за 
момиченцето си в големия град. Но той не дава й дава особено големи възможности. 
Дарина Цветанова подава документи във Фонда за лечение на деца в чужбина с надеждата, 
че ще й подадат ръка. Но получава отказ с обяснението, че лечението в Израел, от което се 
нуждае детето й е експериментално и не може да й отпуснат финансиране. От институцията 
са категорични, че то не е подходящо за Нати, но не дават и препоръка за друго освен 
медикаментозно. „Това, което предлага медицината за тежките и нелечими болести на този 
етап, се води експериментално. Но когато няма друго, ти си готов на всичко", казва майката 
на Нати.      Преди 3 години детето претърпява операция на тазобедрените стави във Виена 
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поради това, че има луксация. „Никой в България не беше видял и вследствие на нея получи 
скулиоза. Сега се борим и с нея .... Тогава не подадох документи към Фонда, защото друго 
дете преди нас беше подало за същия вид операция, в същата болница, и му отказаха под 
предтекст, че и в България могат да му я направят“, разказва още майката. Тя е на мнение, 
че не може да става и дума за сравнение между начина на опериране, апаратурата, 
специалистите и отношението у нас и в чужбина. „Напоследък чувам, че наши лекари 
предлагали да поставят изкуствени стави при луксация, което е недопустимо. При Нати само 
изградиха нейната“, продължава Дарина.    За 11 години майката на Наталия чува 
няколкократно, че няма шанс за лечението в България, но продължава да се бори. Смехът на 
момиченцето й е това, което я крепи да продължава своята битка. „С времето така 
промениха изискванията във Фонда, че винаги могат и имат начин да откажат. Понякога си 
мисля, че целта им е предимно да отказват. Хем има Фонд, който уж помага, за да лекуваме 
децата си, хем той е недействащ и само заблуждава родителите“, казва жената, която иска 
промени в ръководството на Фонда, набора от документи и времетраенето на тяхното 
разглеждане.    Само рехабилитацията на Нати за един месец илиза 1000 лв. След новите 
промени на ТЕЛК Дарина не може да й бъде личен асистент както преди. От началото на 
2017 г. семейството получава 930 лв., защото момиченцето е с над 90% ТЕЛК. Тези пари 
едвам им стигат за наема на квартирата, някои консумативи и памперси. Но детето приема 
скъпоструващи лекарства, нуждае се от храна, дрехи, работа с различни специалисти... „Ако 
не е подкрепата на близки и приятели, няма как да се справим. Направихме 6 курса в Израел 
и прекратихме лечението, защото е много скъпо“, обяснява Дарина. Първоначално 
семейството получава надежда, че след тях ще има подобрение, но по-късно лекарите 
казват, че трябват още. Тогава са им нужни и пари за операцията на тазобедрените стави.    
През 2018 г. на Наталия й предстои контролен преглед за тазобедрените стави във Виена, 
както и корекция на корсета и шините, които носи.    Надежда и лъч светлина на родителите 
на Наталия дават хиляди българи, помагащи с каквото могат. Така се ражда фейсбук 
страницата „Дари надежда за Наталия“. От няколко години жени от цялата страна плетат 
различни изделия, които продават благотворително в групата "Подай ръка - дари надежда 
за всеки". Парите от тях отиват за момиченцето и други деца с различни заболявания. 
„Благодаря, че не сме сами в борбата, а пътят е много труден и дълъг. Благодаря за всяка 
протегната ръка! Тези хора имат огромни сърца и са човеци с главно “Ч“, а докато ги има 
тях, има надежда за едно по-добро бъдеще. Благодаря и се прекланям пред човещината и 
добротата в сърцата им. Те са нашата надежда, сила и вяра“, казва Дарина Цветанова.    Ако 
искате да помогнете на Наталия, може да направите дарение по сметка:  IBAN 
BG09STSA93000018435069 BIC STSABGSF Наталия Руменова Цветанова КИН код за Epay: 
7025674417     PayPal: dtsvetanova@dir.bg        
Източник: puls 
 
Фирма "Интегрейтид Микро-Електроникс" направи дарение на детска градина "Детелина" с. 
Скравена 
www.balkanec.bg | 08.01.2018  
Интегрейтид Микро-Електроникс България ЕООД отново доказа желанието си да проявява 
своята корпоратовна социална отговорност, този път с жест към най-малките жители на 
общината от Детска градина „Детелина“ в село Скравена. Фирмата дари за нуждите на 
градината хладилник “NEO BCG-4570 A+“ за съхраняване на хранителните продукти за 
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шейсетте деца, които се възпитават в нея. Директорката - госпожа Нели Георгиева изказа 
благодарност на IMI България от името на децата, учителите и помощния персонал. 
Източник: balkanec.bg 
 
Малката Марти се подобрява, мили хора продължават да помагат! Пловдивско адвокатско 
дружество дари 10 000 лева 
www.glas.bg | 08.01.2018  
Малкият ангел от Банско Мартина Танева показва подобрение, съобщава на профила си във 
Фейсбук майката Катерина. Тя споделя, че Марти вече е с пълно съзнание и изпълнява 
команди, а погледът й е по-съсредоточен. Ето какво точно написа Катерина: "Честита нова 
година Приятели!Бъдете здрави и нека в домовете Ви цари радост, любов и благоденствие! 
Не мога да не споделя с Вас щасливата новина която чухме днес в първия ден от новата 
година. От очите ми текат сълзи на радост. В този един месец в който сме тук в болница 
Левинщайн и всекидневния труд с Мартина резултата не закъсня.Вчера докторите имаха 
съвещание.Според тяхното изключително професионално мнение е че преди месец Марти 
имаше минимално съзнание а сега е с пълно съзнание. Тя всекидневно започна да 
изпълнява нашите команди. Храни се вече доста по-уверено,погледа е по-съсредоточен. 
Поради този напредък на малката Марти докторите са взели решение да продължим 
лечението и през месец Февруари. Вие мили приятели сте в основата на всеки напредък на 
Мартина.Вие и дарявате шанс да се бори и да живее. Без Вас и вашата подкрепа това би 
било невъзможно.Благодаря Ви че не ни оставяте нито за миг! Бог да Ви закриля!" 
Междувременно Катерина благодари и на пловдивското адвокатско дружество "Мандалчев 
& Дешкова & Бианки", които са отворили сърцата си за малката Марти и са дарили 10 000 
лева днес. Припомняме, че на 7 септември 2017 г. малката Мартина поглъща желатинова 
капсула и получава респираторен и сърдечен арест. След реанимация в спешния център в 
Разлог, дишането и сърдечната дейност са възстановени и детето е транспортирано по 
спешност в Пирогов в кома. Направеният ядрено-магнитен резонанс показва наличие на 
данни за хипоксична енцефалопатия. Месец по-късно детето постъпва в болница 
Аджъбадем, Турция, а впоследствие е хоспитализирано в клиника Левинщайн, Израел на  
специализирана интензивна рехабилитация. Стойността на едномесечно лечение е 70 000 
лв.Кампанията за набиране на средства продължава. Призоваваме всеки, който има 
желание и възможност да помогне! DMS MARTINA на номер 17777 Банкова сметка: 
BG96BUIB78371039070002 СИбанк – Катерина Костадинова Танева /Юнчова/ 
 
ЗОВ ЗА ПОМОЩ: Жена с рядка болест се нуждае от спешно кръвопреливане 
www.nova.bg | 08.01.2018  
Жена с много рядка болест се нуждае спешно от преливане на плазма от кръвна група АВ. 
31-годишната Диана Илчева Желязкова от Ямбол страда от Синдрома на Москович. Тя се 
намира в Университетската болница „Свети Георги” в Пловдив. Здравето  й през последните 
дни рязко се е влошило и се наложило незабавно да постъпи в здравното заведение. В 
момента състоянието й е стабилно, но се нуждае от кръв. След поредица изследвания е 
установено, че Диана е болна от много рядка болест. Тя е лечима, но е необходима много 
кръв за преливане. Всеки може да помогне като дари кръв в най-близкия Център по 
кръводаряване. Кръвната група не е от значение. Близките й изказват предварително своята 
благодарност на всички, които се отзоват на молбата! 
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Шест инвалидни колички дари бизнесмен от Турция на нуждаещи се в община Кърджали 
www.novjivot.info | 08.01.2018  
За благотворителния жест съдейства общинският съветник  Ферди Мурад  
Бизнесмен от Република Турция дари шест инвалидни колички за нуждаещи се от община 
Кърджали. Благотворителната инициатива се осъществи със съдействието на общинския ни 
съветник Ферди Мурад.  
Той пое ангажимента да посети нуждаещите се хора по домовете им и да предаде 
инвалидните колички.  
Ферди Мурад разказа пред „Нов живот”, че неотдавна е бил поканен от организация за 
инвалидите в Турция. “Споделих, че и в моя роден град Кърджали има хора, които имат 
нужда от инвалидни колички и там обърнаха специално внимание на думите ми. Молбата 
ми бе уважена от един бизнесмен и количките вече са при нуждаещите се хора. Щастлив 
съм, че успяхме да им помогнем и видях радостта в очите им”, каза Ферди Мурад. 
 
Ученици направиха дарение на приют за кучета 
www.kmeta.bg | 08.01.2018  
Ученици от І „г“ и ІІ „а“ клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ посетиха Общинския 
приют за безстопанствени кучета в Търговище. Заедно със своите класни ръководители 
Елена Чукарева и Галя Георгиева те занесоха на четириногите си приятели много храна, 
поводи и купички на стойност 750 лв.  
Парите са събрани от благотворителен базар, организиран в училището по проект „Да 
научим децата да защитават животните“, по който Второ СУ работи съвместно с Фондация 
„Четири лапи“.  
В акцията по събиране на средства активно се включиха и децата от IV „а“ и IV „д“ клас с 
класни ръководители Румянка Добрева и Галина Пенчева.  
От Общинския приют напомнят, че той е отворен за граждани, които желаят да полагат 
грижи за животните там. Обитателите му се нуждаят най-вече от разходки, за да се 
социализират и така да се увеличи шансът им за осиновяване. Не се изискват специални 
умения или екипировка от страна на доброволците, а само желание за работа.  
Приютът е отворен за посещения всеки делничен ден от 13 до 15 часа. Само в сряда 
посещенията са от 11 до 13 часа. Всяка втора и четвърта събота от месеца гражданите могат 
да посещават питомците на приюта от 10 до 12 часа. 
 
Оперираха успешно Валя Тонева 
www.parvomai.net | 08.01.2018  
Днес в 15.40 приключи операцията, която дава шанс на Валентина Тонева да живее без 
болка, а малко по-късно майка к,  Калинка Тонева, написа в профила си във фейсбук: “Мили 
приятели, познати и непознати Благодаря ви за моралната подкрепа. Операцията на Валя 
мина успешно. Тя е в реанимация и не сме я виждали още, надяваме се утре да я видим. 
Благодаря ви сърдечно!” Валя все още е в реанимация. Запознати казват, че в момента тя 
понася огромна болка, която е част от пътя к към нормален живот. Проф. Яблански е 
споделил с Калинка, че операцията е преминала успешно, а направената след това снимка е 
показала, че инплантите са на правилните места. Преди 2 месеца Калинка Тонева се обърна 
с молба за помощ към нашата общност. За няколко седмици сумата от 40 000 лв. беше 
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събрана, но хората продължиха да даряват защото беше ясно, че освен за операция, пари 
ще бъдат нужни за рехабилитация.  Всяка стотинка от постъпилите по сметката пари ще бъде 
използвана за лечението на Валя или на друго дете, което се нуждае от финансова помощ. 
Случаят е показателен, че когато искаме, можем да бъдем добронамерени, отзивчиви и 
състрадателни. А щастливата развръзка е награда за всички, които протегнаха ръка. Теодора 
Кирякова 
 
Кампанията в помощ на АГ отделението в Перник приключи навръх Бабинден. А резултата 
надмина очакванията на всички! 
www.zapernik.com | 08.01.2018  
Двете майки, които подеха кампания в помощ на пернишкото акушеро-гинекологично 
отделение приключиха дарителската си кампания. А резултата надмина очакванията на 
всички!  
Ето какво пишат те към всички перничани и дарители в коледната им кампания:  
“Приятели, дарители и съмишленици-ФИНАЛ! Днес на професионалният празник на 
родилната помощ-Бабин ден успяхме да предадем даренията ви в АГ отделението, както и 
Неонатология. Искаме да кажем,че не само успяхме, а и надминахме очакванията си! Вие 
сте едни уникални съграждани!  
Постът ще бъде дълъг, но изпълнен с много щастие и вълнение от сътворенето добро. 
Знаете нуждите, които обявихме в началото на миналия месец- фетален монитор за АГ 
отделението, за неонатология- бодита, костюмчета за новородени, както и по-късно 
споделиха за нужда от одеалца и нови комплектчета чаршафи, калъфки и възглавнички за 
новородените . И сега по същество.  
Успяхме да закупим, не един, А ЦЕЛИ ДВА фетални монитора. Отделно от това събрахме 
много майчини мнения и се постарахме да отстраним друг наболял проблем в родилно 
отделение. Закупихме девет броя чисто нови бойлери за всички стаи, които ще подсигурят 
топла вода по всяко време на денонощието. За Неонатология предадохме 20 броя чисто 
нови костюмчета дарени от магазин “Бебчо”, както и 20 броя бодита и 20 броя оделца 
дарени нот магазин “Малчугани” . Мониторите ни предоставиха с отстъпка, като за брой 
вместо сумата от 3000лв заплатихме 2400лв. Бойлерите са на стойност 850 лв. Оставихме и 
едно корково табло на благодарността, където можете да донесете снимка на своето 
детенце. Общата събрна сума от всички дарения е 5900лв. В нас има остатък от 203лв, който 
ще изразходим за ушиването на чаршафчета, възглавнички и калъфки за новородените. 
Пускаме подробно всички данни, всички протоколи и зарадваните родилки, лекари и 
акушерки! Благодарим ви,страхотни сте! Заедно доказахме силата на доброто. Очаквайте и 
подробен репортаж в централната емисия новини на кабелна телевизия”Кракра” от 19ч. 
Прегръщаме ви и оставаме на разположение за всякакви въпроси”, пишат майките. 
 
„Каритас“ в Русе набира младежи за обучение Автор: 
www.tvn.bg | 09.01.2018  
„Каритас“ в Русе набира 16 младежи, които да се включат като обучаващи по 
международния проект „Приеми и промени“.  
Това съобщиха от неправителствената благотворителна организация. Основна цел е да се 
повиши осведомеността на младите хора на възраст между 11 и 30 години по отношение на 
различните форми на насилие и дискриминация.  

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


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

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

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

С подкрепата на фондация „Америка за България”  

18 

 

В проекта, който е финансиран от Европейската комисия и е с продължителност три години, 
участват организации от девет държави.  
Шестнайсетте кандидати трябва да са на възраст между 19 и 25 години, да осъществяват 
активни социални дейности или доброволческа работа към местни младежки организации, 
да имат специфични интереси по темите, свързани с дискриминацията и насилието, да 
владеят свободно английски език.  
Избраните ще преминат курс на обучение и ще придобият умения и знания за 
разпространяване на култура на толерантност и приобщаване. Те ще участват и в обмяна на 
опит с други млади обучители от различните държави-участници в проекта, като за целта ще 
посетят Италия, Гърция и Румъния. 
 
Ученици от Английската събраха над 2000 лева на благотворителен базар СНИМКИ 
www.trafficnews.bg | 09.01.2018  
Ученици от  Езикова гимназия „Пловдив“ организираха благотворителен коледен концерт и 
петдневен базар, на който продаваха коледни картички. Събитието се състоя от 22 до 26 
декември в квартал „ Капана“ под тепетата и бе под ръководството на ученическия 
парламент на училището. В кампанията се включиха десетки ученици, които изработиха най-
различни картички. Благодарения на всички усилия гимназистите успяха да продадат 800 
картички, значки и ръчно изработени сувенири, осигурени от фондация „Искам бебе“. „Тази 
година за първи път в историята на Ученическия парламент събрахме рекордните 2582 лв, 
от които 1385 лв бяха в кутията на фондация „Искам бебе“, 936лв за дом за стари хора Св. 
„Василий Велики“, също така ученици на гимназията дариха 151лв, към които добавихме 
110лв. от базара ни в Младежки център и общо 261лв ще бъдат средствата за дома за деца, 
лишени от родителска грижа „ Мария-Луиза“, коментира Мариан Димитров, който е 
председател на Ученическия парламент в Английската. 
 
55 човека от Общината бяха подпомогнати с хранителни продукти с инициативата „Купи и 
Дари“ 
www.pia-news.com | От Спаска Костуркова - | 09.01.2018  
55 човека в затруднено и тежко материално положение бяха подпомогнати с 
благотворителната инициатива „Купи и Дари“, проведена съвместно с „Лайънс клуб“ 
Панагюрище и верига хранителни супермаркети „Дани“ в периода от 9ти декември 2017 до 
4ти януари 2018 г. В акцията можеше да се включи, всеки който пожелае като закупи 
хранителни продукти и ги остави на специално обособени места в хранителните 
супермаркети „Дани“. davКампанията се провежда за трета поредна година и се превърна в 
традиционна за Панагюрският „Лайънс клуб“. Тазгодишната акция се проведе на два етапа – 
първи до 22 декември, като със събраните продукти бяха подпомогнати 30 човека и втори 
до 4 ти януари 2018г, като с хранителните продукти бяха направени 25 торбички за хора в 
нужда. „Лайънс клуб”-Панагюрище и ръководството на веригата хранителни супермаркети 
„ДАНИ“ благодари на всички граждани на град Панагюрище за подкрепата, която оказаха по 
време на поредната съвместната благотворителна инициатива „Купи и Дари“, в навечерието 
на Коледните и Новогодишни празници. Изказва ме и нашата благодарност на служителите 
от звено „Домашен социален патронаж“ на Община Панагюрище, с помощта на които 
продуктите достигнаха до хората в затруднено положение. Благодарим, че отворихте 
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сърцата си за да дарим радост и топлина на хората в нужда. НИЕ СЛУЖИМ! Президент на 
„Лайънс клуб”-Панагюрище Веселин Дундаров 
 
BitHope подкрепиха позитивната журналистика в България (и ни дадоха a bit of hope) 
www.uspelite.bg | 09.01.2018 
Ще започнем с това, че ние разбираме много повече от питкойн (парата в питката) и не чак 
толкова от биткойн. Преди време бяхме попаднали на фондация BitHope и дори имахме 
намерение да пишем за тях - нещо, което май така и не се случи, но ето днес имаме нов 
(радостен!) повод да го направим. Симпатягите от BitHope (виж ги тези младежи!) са малка 
група ентусиасти, които се опитват да променят света чрез криптовалутата. На сайта на 
тяхната платформа има различни кампании, които могат да бъдат подкрепени чрез дарение 
в биткойни или друга криптовалута. Можеш да дариш и директно на самата фондация, 
която пък както се оказва дарява пари на други каузи...като нашата! Отдавна знаем, че 
хората със смисъл и мисия се намираме - благодарим на BitHope, че повярваха в нас и 
направиха дарение в размер на месечната заплата на Главния редактор (1000 лв.). В 
последните дни, когато няколко медии официално удариха дъното (обаче винаги някак се 
оказва, че има скрито или двойно дъно) - националната телевизия bTV, колкото и да е 
срамно и жалко, пусна анкета на сайта си, питаща читателите "Какви според вас са мотивите 
за убийствата в Нови Искър", а една от най-сигнално жълтите медии - Petel.bg, призова 
хората "РАЗПРОСТРАНЯВАЙ СПЕШНО НА ЖИВОТ И СМЪРТ...", наистина имахме нужда да 
благодарим.  Ние не вярваме в случайности. Затова и едва ли е случайност, че BitHope 
прегърнаха нашата кауза и решиха да се присъединят към борбата ни. На някой тази дума 
може да му се струва пресилена, но ние, които всеки ден търсим позитивното в цялата 
медийна помия, можем да ти гарантираме - борба е. И да има кой да ти подаде ръка е 
нещото, което ти връща надеждата. Не всичко е загубено. И не всички медии са еднакви. Не 
всички журналисти търсят сензацията и не всички читатели искат да живеят в постоянен 
медиен ШОК и УЖАС. В крайна сметка всичко е въпрос на избор. Ти също може да избереш 
да подкрепиш различната журналистика в България в лицето на най-голямата позитивна 
онлайн медия Uspelite.bg. Няма значение дали можеш да си позволиш да го направиш с 10 
или 1000 лв. - за нас е важно да знаем, че вярваш в нас и виждаш смисъл в това, което 
правим. Така както повярваха добротворците от BitHope. Благодарим ви, че дарихте не само 
пари, но и надежда - вие сте нашите супергерои! 
 
Шампион по канадска борба и младежи от Силистра помагат на деца без родители 
www.uspelite.bg | 09.01.2018  
За по-малко от месец млади момичета и момчета с добри сърца помогнаха на деца без 
родители, настанени в центрове от семеен тип, като събраха сума от 1000 лева.  
Инициативата младежи да помагат на деца в затруднено положение се заражда в 
съзнанието на световния шампион по канадска борба Християн Маринов, който родом е от 
Силистра. Неговата идея е да амбицира свои приятели и познати, с които да направят обща 
кауза и да закупят топли якета и обувки за деца без родители. Приблизиталено 50 човека 
доброволци се увличат в добрата идея и в рамките на един месец силистренските младежи 
събират сумата от 1000 лева. В първия момент, когато Християн споделя пред приятелите си 
неговото желание те събират сумата от 200 лева. „Всичко започна съвсем спонтанно. Бяхме 
се събрали с приятели на вечеря, споделих им идеята и те на драго сърце се съгласиха. 
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Първия път, общо взето, за едно денонощие събрахме сумата от 200 лева.“, разказва 
инициаторът на благотворителната постъпка Християн Маринов. Събраната сума успява да 
помогне на 9 деца в трудно положение. Всички те заедно тръгват по магазините, за да 
закупят всичко нужно за студеното зимно време - шапки, ръкавици, якета, ботуши, спално 
бельо и други.  „Имах нужда от зимни обувки, щото зимата идва, и благодарение на 
Християн и на неговите приятели ще имам за зимата зимни обувки.“, споделя едно от 
децата в нужда. Тази постъпка на младежите от Силистра е един добър пример за това, че в 
нашата държава има и винаги ще има добри хора желаещи да помогнат безвъзмездно. Тях 
ги радва единствено усмивката и блещукащите очи на децата, за които те са благодетели.   
„Избрах си ботуши и радвам се, че ни помогнаха хората.“, с усмивка на лице младо момиче 
сподели своето щастие и благодарност към добродетелите.  Това не е първата 
доброволческа инициатива на Християн Маринов. През изминалата година той е спечелил 
парична награда от 200 лева като спортист на годината. Парите не е задържал за себе си, а 
отново е дарил на деца. Младежът си е поставил цел и я преследва до край. Той вярва, че с 
общи усилия всички заедно можем да направим живота на децата по-щастлив, какъвто 
заслужават, за да изживеят едно безгрижно и прекрасно детство.  Цитати: БНТ2 
 
Партийни активисти дариха храна и дрехи за бездомниците в Добрич 
www.bnr.bg | 09.01.2018  
Дарение от дрехи и хранителни продукти за бездомни хора  предостави организацията на 
Жени ГЕРБ в Добрич. Брашно, олио, сирене, кайма, лютеница, компоти и сладки получи  
Центърът за временно настаняване към фондация „Ръка за помощ“, съобщиха от офиса на 
ГЕРБ в областния град.  В сградата, предоставена от общината, в момента намират подслон 
шестима мъже, останали без дом. За петте години от съществуването си приютът е 
подслонил над 50 мъже, голяма част от които преди това са скитали и просили. За близо 20 
от тях е намерено трайно решение на проблемите и те отново са се интегрирали в 
обществото, сподели ръководителят на приюта Александър Иванов. Някои вече работят и 
живеят на квартира, други са се върнали при семействата си, а трети са настанени в 
социални институции. Издръжката на центъра е изцяло от дарения. Живеещите в него сами 
приготвят храната си. През лятото отглеждат зеленчуци, от които са направили зимнина. 
Дамите от ГЕРБ посетиха и къща за настаняване на бездомни през зимата, осигурена от 
община Добрич. Нейният капацитет е за четири жени и четирима мъже. В къщата няма 
условия за готвене. Поради това дарените хранителни продукти от Жени ГЕРБ бяха 
предимно консерви. Бяха им предоставени и дрехи. В посещенията на местата, подслонили 
бездомници, участваха народният представител Даниела Димитрова и Петя Обретенова – 
клубен ръководител на Жени ГЕРБ и общински съветник. 
 
Доброволки изработват мартеници с благотворителна цел 
www.infomreja.bg | 09.01.2018  
За четвърта поредна година възрастни дами – доброволки към БЧК – Кюстендил изработват 
мартеници с благотворителна цел. Изработените мартеници ще бъдат предлагани от 1. 
февруари на работещи в държавни и общински институции. Събраните средства ще отидат 
за програма „Топъл обяд“. „Кампаниите ни до сега са били доста успешни и всяка година 
успяваме да храним 60 деца в неравностойно положение. Надявам се и тази година на бъде 
така. Миналата година събрахме около 3 000 лева. Материалите, с които се изработват 
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мартениците са осигурени от БЧК, нямаме спонсорство относно това, не сме и търсили. За 
нас е важно след тяхната направа да можем да ги реализираме, защото всяка една дама 
влага своя усет, а всяка една мартеница има собствен живот“, каза д-р Емилия Кацарска – 
директор на БЧК – Кюстендил. Всяка една от дамите се учи на място в правенето на 
мартеници. Весела Вукова е сред доброволките, които всеки вторник се събират в офиса на 
БЧК, където изработват мартеници с благотворителна цел. Самата тя е доброволец от 
няколко години и споделя, че идва с удоволствие и се чувства полезна. 83 – годишната 
Василка Миничка също идва с голямо желание и се чувства значима с това, което прави за 
околните. След пенсионирането си през 1991 година, тя започва да изработва мартеници, 
които след това продава. От няколко години не го прави, с оглед на възрастта. Самата тя 
твърди, че за изработката на мартеници се иска много усет за красота. „Когато я работиш, 
влагаш чувство. Ако не я правиш с удоволствие не се получава. Моделите с времето много 
се промениха, сега по-младите харесват мартениците за ръце - тип гривна, хората по на 
възраст сякаш са и по традиционалисти и харесват по-традиционните мартеници, тип пижо и 
пенда.“, сподели Василка Миничка. 
 
Да помогнем на Тони да стъпи в живота с нови крака 
www.24chasa.bg | 09.01.2018 
Взеха й проби за протези, след дни 21-годишното момиче ще се изправи Екип от столични 
специалисти начело с доайена в протезирането Димитър Ненчовски пристигна в Бургас на 8 
януари, за да вземе проби за протезите на 21-годишната Антония Спасова. Екипът е 
осигурен от Сдружение Национален алианс за интеграция и политики за здраве и активен 
живот след ампутации и протезиране.  Въпреки тежката си съдба Тони посрещна медиците с 
лъчезарна усмивка, обнадеждена, че скоро ще дойде моментът, в който пак ще стъпи на 
крака. Протезистът Димитър Ненчовски /в ляво/ и неговият екип говорят с Тони, която се 
възстановява в УМБАЛ Бургас.Снимка:Елена Фотева Протезите ще са готови след 2 седмици, 
уточниха столичните специалисти. След това Тони ще трябва да премине през труден 
период на адаптация. Първият етап ще бъде в отделението по рехабилитация към УМБАЛ 
Бургас. Едва когато младото момиче свикне с новите си крака, ще замине на специална 
рехабилитация в София, обясниха от сдружението. Междувременно по идея на депутата 
Диана Саватева, която е част от кампанията на в."24 часа" "Да помогнем на Тони да стъпи в 
живота с нови крака", Антония започва да изработва мартенички и бижута, които ще се 
продават на специален щанд в центъра на Бургас. Така самата Тони ще си помогне в 
набирането на средства за лечение и възстановяване. Два месеца след отчаяния опит да 
сложи край на живота си, скачайки пред влак в Бургас, Антония Спасова се чувства много по-
уверена, с огромно желание да води отново пълноценен живот. До нея всеки ден 
продължава да бъде 27-годишната Николета Стоянова от Бургас, която прочитайки за 
съдбата на Тони решава да се включи в кампанията на "24 часа" като доброволец. "Не я 
оставям да пада духом. Видя ли, че започва да мисли какво е направила и защо, веднага 
отклонявам мислите й в друга посока. Вярвам, че Тони ще си стъпи на крака", сподели 
Николета. Най-голямото желание на 21-годишната Антония след протезите е да си намери 
работа. От малка тя е свикнала да се оправя сама с житейските трудности, след като е 
изоставена от родителите си и израства в социални домове за сираци.  
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IBAN: BG30SOMB91301010002908 BIC:SOMBBGSF      Общинска банка АД      При превеждане 
на сумата трябва да се отбележи, че основание за превода е лечение на Антония Спасова 
Чикова 
 
Нека помогнем на Никол да получи адекватно лечение 
www.gospodari.com | 09.01.2018  
Скъпи приятели, от няколко месеца във Велико Търново се събират средства, за да може 
Никол да получи шанс за адекватно лечение в чужбина.     Освен всички, свързали се с 
близките, за да помогнат, с тях се свързва и фалшив доктор, представящ се за д-р Рушен 
Мухамет – коремен хирург от Германия и член на борда на директорите на огромен 
медицински холдинг в Турция.   "ГОСПОДАРИ НА ЕФИРА" ХВАНАХА ПСЕВДОХИРУРГ, ОПИТАЛ 
ДА ИЗМАМИ БЛИЗКИТЕ НА БОЛНО ДЕТЕ   Скъпи приятели, ако и вие искате да подкрепите 
благотворителната кампания за Никол, може да го направите по банков път или чрез PayPal. 
IBAN: BG46UNCR70001523096734 BIC (SWIFT) код на Уникредит Булбанк: UNCRBGSF Никол 
Йорданова Георгиева PAY PAL: nadq_2009@abv.bg 
 
Ротаракт клуб в Кърджали с първа дарителска акция за деца с увреждания 
www.novjivot.info | 09.01.2018  
В първите дни на новата година 25 деца от Дневен център за деца с увреждане „Дъга”в 
Момчилград и още 15 от Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи без 
увреждания „Детска мечта” в Кърджали, бяха зарадвани с подаръци от младежите на 
Ротаракт клуб – Кърджали.  
Децата и младежите с интерес разгледаха подаръците, включващи дрехи от първа 
необходимост и лакомства.  
Те благодариха на президента Аркан Аптурахман и на ръководството на Ротаракт клуб – 
Кърджали за приятната изненада.  
Това е първата дарителска акция и няма да е последната за 2018 година, заяви пред 
репортер на „Нов живот” Салих Дурмуш – бивш президент. И занапред ще продължаваме да 
играем активна роля в обществото и ще организираме най-различни инициативи в помощ 
на нуждаещите се, допълни той.  
През изтеклата година Ротаракт клуб – Кърджали направи дарения, изразяващи се в 
продукти от първа необходимост, за Дневен център за деца с увреждане „Дъга” в 
Момчилград.  
Стайко КАФОВ 
 
Плевен: Продължава кампанията за набиране на средства за лечението на Борислав 
www.posoki.com | 09.01.2018  
Кампанията за набиране на средства за леечнието на плевенчанина Борислав Ковачев 
продължава. Инициативата намира все повече поддръжници и чрез социалната мрежа 
фейсбук, установи “Посоки”. Общинският съвет на Плевен реагира на последното си 
заседание за 2017 г. и подкрепи Боби с еднократна финансова помощ. За щастие реакция 
имаше и от хора с огромни сърца, които нямат за цел да се афишират публично, а просто 
изявиха желание да помогнат.  
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Дарителски кутии вече са поставени в Панорама мол, офис на НАП, супермаркети Life /на 
"Сторгозия" и "Дружба"/, пицария "Коломбиана", католическата църква, магазин "Autobox", 
"Метро" и др. Благодарности към всички, които откликнаха и продължават да откликват.  
Боби е изправен пред най-тежката борба в живота си, тази с коварното заболяване тумор 
интрамодуларис. Това е тумор, който засяга гръбначния стълб. След извършена неуспешна 
операция в България пътят е само един, а именно лечение в швейцарска клиника Nirslanden, 
за което са необходими 118 хиляди лева - сума, непосилна за семейството му.  
Боби може да се излекува. Плевен може да се обедини, за да му помогне. Нека подкрепим 
този баща и му дадем шанс да отгледа своя син.  
Всяка помощ е от значение!  
Всеки, който желае да помогне на Борислав, може да го стори и 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 левове  
Титуляр: Борислав Иванов Ковачев 
 
Ученици от Белоградчик събраха пари за болни деца 
www.kmeta.bg | 09.01.2018 | 21:36 
Учениците от началното училище „Васил Левски” в Белоградчик дариха на „Българската 
Коледа” 750 лв. Това съобщи директорът на школото  Светла Табакова.  
Децата са изработили сувенири за Коледа и Нова година – картички, малки подаръчета, 
празнични украси и др. и са подредили изложба с тях. За изложбата са поканили общинари,  
служители от държавни ведомства, различни сдружения, родители. Всички са харесали 
изработеното от децата и са си купили по нещо.  Всичко се продаде , допълни Светла 
Табакова.  
Малките ученици за пръв път участват в инициативата „Българската Коледа”. Успехът им ги 
радва и децата настояват участието ни в нея да стане традиционно, каза директорът. 
 
Младежи от Овчарци и кметът Куйов дариха 1000 лв. за лечението на Йоана от Сапарево и 
на Красимира Лазарова, парите събраха от Богоявление 
www.viaranews.com | 09.01.2018  
1000 лв. за рехабилитацията на ученичката Йоана Ковачева от Сапарево дариха младежите 
от Овчарци след Богоявление. Другите 800 лв. бяха заделени за Красимира Лазарова от село 
Овчарци, която също има здравословни проблеми. „Идеята да дарим парите се роди 
спонтанно в цялата група. Бяхме над 30 момчета и всички тръгнахме по стар обичай от къща 
в къща. Искахме да помогнем с тези пари и така направихме. За всеки от нас не са нищо, но 
за тези две момичета и най-вече техните семейства са някаква помощ. Пожелаваме им 
скорошно възстановяване“, сподели Кирил Шиков. Кметът на селото Йордан Куйов също 
придружи младежите, докато даряваха средствата. „Дано Йоана и Красимира се 
възстановят по-бързо. Благодаря на младежите от селото за това им решение и знам, че 
всеки един от Овчарци се гордее с постъпката им, защото тя е благородна“, коментира 
кметът на селото Йордан Куйов.  
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Припомняме, Горан Лазев намери хвърления в река Горица кръст, но диренете не беше 
лесно. Отне 1 час и на помощ бе привикан металотърсач. 
 
Бургазлийка се нуждае спешно от 60 хил. лв., за да живее 
www.flagman.bg | Автор: Флагман.бг | 10.01.2018 
Младата жена страда от тежко онкозаболяване Близките на Радостина Илиева спешно 
събират пари за операция в чужбина, за да може младата жена отново да се върне към 
нормалния си начин на живот. Бургазлийката страда от онкозаболяване, като до момента е 
претърпяла три тежки операции, но се налага още една хирургическа интервенция в 
Истанбул. Операцията трябва да се извърши спешно, а необходимата сума е 60 000 лв., 
която не е по силите на нейното семейство. Затова близките й се обръщат със зов за помощ 
към всички хора с добри сърца, които имат възможност да дарят средства, за да може 
Радост отново да е пълноценен човек. Всеки, който има възможност и желание, може да 
подаде ръка на Радостина, като дари средства. Банковата сметка е: IBAN 
BG62STSA93000024997620 Сметка:02/0000000024997620 BIC:STSABGSF при банка ДСК, 
Титуляр: Радостина Илиева. 
 
Божествено добро по Коледа 
www.ngobg.info | 10.01.2018  
9 224 хора в нужда получиха своя коледен подарък   Благодарение на общите усилия на 
„Фондация за социална промяна и включване” Великобритания и „Фондация за социална 
промяна и включване” България, 9224 прилежно опаковани подаръка достигнаха до деца и 
възрастни, който живеят в бедност в цялата страна. Мащабът на кампанията се разраства 
всяка година, като в инициативата биват включвани все повече населени места в България. 
Все повече стават и доброволците, както и дарителите, които подкрепят благотворителната 
кауза. Кампания „Коледни подаръци” тази година достигна до Костенец, Варна, София, 
Балчик, Правец, Видраре, Ботевград, Хайредин, Бойчиновци, Стара Загора, Русе, Тръстеник, 
Новград, Сандански, Бяла Слатина, Бургас, Бобов дол, Липница, Плевен, Търнава, Крислово 
и Добрич. „Да подариш подарък за Рождество Христово означава толкова много. От една 
страна, това символизира подаръка, който човечеството е получило на този ден. В същото 
време, показваме на тези хора, които живеят в периферията на обществото, често забравени 
и загърбени от самото общество, че ние мислим за тях и вярваме в тях. Защото най-важно в 
деня на Коледа е да бъдем добри – с нашите близки и познати и дори с хора, които не 
познаваме, с хора, които имат нужда от подкрепа.”, споделя Теодора Колева, Изпълнителен 
директор на ФСПВ България. Съдържанието на подаръците е дарено от хиляди хора във 
Великобритания, а средствата за покриване на транспортните разходи и разходите за склад 
покриха български дарители. Подаръците бяха дарени на деца и възрастни в центрове за 
настаняване от семеен тип, домове за деца, лишени от родителска грижа, домове за стари 
хора, бедни семейства, бежански лагери, училища в много бедни райони, общностни 
центрове, затвори, поправителни домове, центрове за деца и младежи с увреждания, 
клубове на инвалида, защитени жилища и много други места, на които нуждата от топлина 
за Коледа е осезаема.   „Благодарни сме на колегите от ФСПВ Великобритания за 
неимоверните усилия, които полагат в продължение на месеци, за да организират 
кампанията във Великобритания. Представете си колко хиляди предмета са успели да 
осигурят чрез дарения от общността, след това да ги сортират, подредят, опаковат като 
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коледен подарък. Всеки подарък идва и с етикет какво съдържа и за какъв човек е 
предназначен, например момиченце на 5 години или момче тинейджър. Благодарни сме на 
българските дарители, благодарение на които успяхме да съберем сумата от 4 700лв. 
Разходите за склад и куриери ни струваха 1 788, 68лв., което означава че дори имаме резерв 
за следващата кампания. В разтоварването на камиона с подаръци и подреждането му в 
склада пък се включиха над 50 доброволци.” , допълва още г-жа Колева. Източник: 
fscibulgaria.org 
 
Апарат за лесно намиране на детски вени получи УМБАЛ Бургас 
www.dariknews.bg | 10.01.2018  
Веноскоп – апарат за лесно и безболезнено откриване на вени при бебета и малки деца 
получи като дарение УМБАЛ Бургас. Веноскопът бе доставен днес в болницата и веднага бе 
пуснат в употреба. Вените при бебетата се виждат и намират трудно, веноскопът ще спести 
ненужно многократно бодене на кожата за поставяне на абокат. С помощта на светлината 
апаратът локализира вените и помага на медицинските сестри и лекарите да намерят 
точното място за абоката.  „Лекуваме тежко болни деца на възраст 0 дни до 3-годишна 
възраст. В тази възраст венозното приложение на антибиотици и други медикаменти е 
единственият правилен начин на лечение. Веноскопът ще ни бъде от голяма помощ и ще 
спести психотравмата на децата и майките”, коментира д-р Борис Ангелов, началник на 
Първо детско отделение на УМБАЛ Бургас. Отделението получи и 10 инхалатора, които ще 
подобрят условията на лечение. Досега то е разполагало само с 5 инхалатора на 25 легла. 
„Имаме деца, при които се налагат инхалации 6-8 пъти в денонощието. С тази бройка ще 
можем да оставяме инхалаторите при леглата на децата за индивидуална употреба”, обясни 
д-р Ангелов.  Веноскопът, както и 10 инхалатора, са дарение от фондация „Арусяк Чакърян”. 
Фондацията подпомага обществената педиатрия в България, а седалището й е в Кьолн, 
Германия. Стойността на дарението е около 4000 лева.  Апаратурата ще намери 
изключително приложение в УМБАЛ Бургас, тъй като в последните години има трайна 
тенденция тежко болните деца и децата с неуточнена диагноза да бъдат изпращани тук, 
въпреки наличието на още 3 детски отделения в града. Годишно през Първо детско 
отделение на УМБАЛ Бургас минават около 2000 пациенти. 
 
Събраха 235 кг. капачки в "Северен" в благотворителна акция 
www.plovdivlive.com | 10.01.2018  
Нови 235 кг пластмасови капачки предаде кметът на район "Северен" инж. Ральо Ралев 
днес, събрани благотворително в администрацията на района. Вече около 2 години 
кметството участва в тази благородна инициатива на организацията Here2Help с лице Кирил 
Гаров, за събиране на пластмасови капачки – съобщи Ралев. Чрез събирането и 
преработването на рециклируеми материали всички приходи се даряват за обществени 
каузи.             Наскоро зарадвахме децата от Център за настаняване от семеен тип за деца с 
увреждания към КСУ “Олга Скобелева” с чисто нова пералня, закупена със събраните 
средства от предадените за рециклиране капачки. Сега набираме средства за нова кауза – 
коментира Ралев. Ако имате идея, ние съвместно с Here2Help сме готови да я реализираме. 
За целта изпращайте предложения до тях на имейл: here2help.bg@gmail.com или в 
страницата им в фейсбук, както и на имейла на Район “Северен”: info@severen.bg.             
Кметството продължава да съдейства в събирането на капачки. Те могат да се предават 
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денонощно на дежурния служител в районната администрация на адрес: бул."Цар Борис ІІІ 
Обединител" № 22А.             Според Кирил Гаров Район “Северен” е най-активен в 
събирането на пластмасовите капачки на територията на гр. Пловдив. Благодарим на всички 
граждани и фирми, които се отзовават, носят непрекъснато капачки и допринасят за 
реализирането на една благородна кауза – коментира Ралев. 
 
Над 800 ученици се включиха в инициативата „Дарявай, докато четеш“ 
www.shum.bg | 10.01.2018  
956 са прочетените книги, благодарение на проекта на „Инер Уил клуб – Шумен - „Дарявай, 
докато четеш“. В него до момента са се включиха 863 ученици от цяла България, 
разпределените им кредити са 7210, а благодарение на тях на този етап са реализирани две 
благотворителни каузи. Това съобщи за ШУМ.БГ председателят на шуменския клуб Юлияна 
Ефремова днес (10 януари), когато се отбелязва Международния ден на Инер Уил. Тя 
уточни, че съвсем скоро предстои реализирането на следващата кауза, като в момента 
активни са 4. С най-голям процент събрани кредити е каузата „Подари обич и грижа за деца 
с болни сърца“ (64 %), благодарение на която ще бъде закупен шестканален 
електрокардиограф. Другите активни каузи са: „Подкрепа за специални деца и младежи“ (с 
45 %), от която се очаква да бъде закупен сух басейн с топки за Център за настаняване от 
семеен тип на деца и младежи с увреждания в гр. Нови пазар; ”Очи на четири лапи„ (37 %), 
благодарение на което ще бъде финансирано обучението на кучета водачи, приятели и 
помощници на незрящите хора. Най-малък процент кредити - 16 - за сега е натрупан за 
каузата „Организиране на детски фестивал на баскетбола„, благодарение на която ще бъде 
стимулирана спортната активност на учениците. „По набирателната сметка за каузите имаме 
достатъчно средства, събрани от дарители и наши инициативи. Децата пък са натрупали 
достатъчно кредити от четенето. Очакваме да ги разпределят по каузите, за да може да 
реализираме следващата съвсем скоро.“, обясни Ефремова. Тя допълни, че целта, която си 
поставя клубът по този проект е радостта от четенето да се удвои с радостта да помагаш на 
другите. „В тази дейност влагаме най-много сили. Работим по всички направления за 
популяризирането на сайта „Чети –дари„ , финансирането на каузите, поместването на нови 
книги с разработени тестове“, обясни още Ефремова. За да стимулират децата да четат, се 
организират и редица състезания, за които учениците получават парична награда: Коледно 
състезание, Великденско състезание, Целогодишен маратон по четене, както и ежемесечна 
надпревара за най-много прочетени книги, за което пък победителите получават картичка с 
автограф от известен български актьор. Освен от Шумен деца победители има и от 
градовете Варна, Лом, Видин, Търговище, Белене.  Имената на победителите от всяко 
състезание се обявяват, както досега на сайта на проекта www.chetidari.bg Припомняме, че 
до момента реализираните благотворителни каузи по проекта „Дарявай, докато четеш“ на 
дамите от шуменския клуб „Инер Уил“ са закупуването на инфузионна помпа за 
неонатологичното отделение в МБАЛ- Шумен и обновена външна класна стая в двора на 
ППМГ „Нанчо Попович“. Благородните каузи, насърчаване на приятелството, лична служба в 
полза на обществото, подпомагане на международното разбирателство са сред целите, 
които си поставят всички членове на  организацията „Инер Уил“ по света. На днешната дата 
над 103 000 членове, в повече от 100 страни, отбелязват Световния ден на „ИнерУил“. Това е 
една от най-големите доброволни организации на жени в света, със статут на 
неправителствена организация в ООН и представителства в Женева, Ню Йорк и Виена. 
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Седемнадесетте дами от ИУ- Шумен също отбелязаха тази дата, като за честването й в 
Шумен вчера пристигна президентът на Иннер Уил Клуб - България за 2017/2018 г. Живка 
Стоянова. ШУМ.БГ 
 
Спасиха четири семейства от живот на палатка 
www.marica.bg | Автор: Петя Гайдарова | 10.01.2018  
Родопското село Давидково обърна съдбата на 11 деца, от бебе на 4 месеца до 17-годишно, 
с техните родители - майки и бащи и баба им, които живеели на палатки през лятото м.г. 
край връх Свобода/Енихан баба. Семействата на роми и българи работели в дърводобива и 
живеели с многолюдните си семейства в палатките в гората. Съдбата им се променя, когато 
учителите от селското училище минават на домашно посещение, за да видят условията, в 
които живеят и дали всички деца са обхванати в училище и детска градина. Те били 
изненадани от чистотата в палатките, която поддържали майките Силвия, Ани, Василка и 
Мариана и бабата Надка и спретнатия вид на децата им, които сега са на следната възраст: 
Ванеса 4 месеца, Стоян 17 г., Мариян 12 г., Гергана 1 г и 1 месец, Надя 13 г. , Ралица 12 г., 
Богомил 10 г., Мариана 7 г., Славка - 3 г., Иво 20 г., Найден 16 г. С настъпването на зимата 
кметицата на Давидково Севда Чолакова, заедно с учителите от училището и детската 
градина, работодателите им Росен Кокалов и Малин Суров решават да ги приютят в селото. 
Семействата са настанени в неизползваемо крило на бившата болница, което е с отделен 
вход. Вътре имат елементарни условия за живот - легла, спални, кухня, баня и тоалетна. 
Междувременно децата ходят редовно на училище и детска градина, а Татяна Чолакова от 
селото започва кампания за дарения за бедните семейства, в която се отзовават десетки 
хора от района. Кампанията се разраства с участието на много хора и от Смолян, както и 
съдействието на трима общински кмета от региона - кмета на Баните Милен Белчев, 
семейството на кмета на Девин Красимир Даскалов и кмета на Мадан Фахри Молайсенов. 
От Смолян тази седмица отпътуват внушителни партиди от дарения от дрехи за децата и 
родителите, домакинска посуда и уреди, хранителни продукти, а предстои от ДПС - Мадан 
да връчат на семейството парична сума и нова секция с бюро и стол за учениците в 
семействата. "Семействата са трогнати от вниманието към тях. Те са много скромни и 
трудолюбиви, поддържат чисти както помещенията, в които живеят така и децата и себе си. 
Занимават се с дърводобив, но през зимата мъжете нямат работа в гората. Много са 
сериозни хората, навсякъде където работят са регистрирани с местожителство, получават си 
детските надбавки, децата им посещават детска градина и училище редовно, абсолютно 
отговорни, поне от моите наблюдения. Искат децата им да ходят на училище, искат да си 
плащат сметките, искат да ходят на работа, не искат да получават помощи на готово, искат 
да се включват в обществени дейности", казва Татяна Чолакова. Като виждали в селото, че 
новодошлите им съселяни са отговорни, започнали да се интересуват от тях и като работна 
ръка. "Една от майките със синът си започна работа в цех за пелети в Давидково. В селото ни 
са ограничени работните места, но мъжете ги познават в различните гатери, виждат че може 
да се разчита на тях да работят и ще ги търсят. Семействата също са доволни, защото може 
да искаш някого да експлоатираш, само защото е изправен пред финансови затруднения, но 
са равноправни спрямо другите работници, и са доволни от заплащането. В същото време 
майките казват, че са доволни, че няма разлика към децата им в училище, въпреки че са под 
прага на бедността, за разлика от други места, където са живели. Помагат им в училище да 
наваксат, децата ги приемат, лекари ги наглеждат, имат достъп до аптека, обществото ги 
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приема и закриля", каза Татяна Чолакова. Според нея, за да приемат така външни хора в 
селото е виновна "човещината у хората, която се отключва от трудните условия на живот в 
планината". "Всеки се поставя на тяхно място. Хората си казват: Господи, ако и аз изпадна в 
трудна ситуация, ще искам и за мен обществото да се загрижи", споделя Чолакова. 
Кампанията продължава с дарения, които организират майки и баби в Смолян и хората от 
Давидково. 
 
В събота: БЛАГОТВОРИТЕЛЕН мач между „Хебър” и феновете на клуба в ПОДКРЕПА на 
малкия Митко 
www.videlinabg.com | 10.01.2018  
Тази събота, 13-ти януари, ФК „Хебър” - Пазарджик и феновете на клуба организират 
благотворителен футболен мач помежду си, съобщават от клуба. Каузата зад 
демонстративния двубой между футболисти и фенове е лечението на двегодишния Митко, 
който е третото бебе в България, родено със синдром на Аперт. Срещата ще се състои в зала 
„Хебър” от 13:00 ч., а входът е 3 лв., като всички събрани средства ще бъдат дарени. 
Закупеният билет в събота ще важи и за първия домакински двубой на „Хебър”, а печалбата 
от продажба на фен-артикули също ще бъде дарена за лечението на Митко. Нека го 
подкрепим! Банковата сметка на Митко за дарения в ДСК: BG81STSA93000023542472 
Титуляр: Димитър Борисов Ганев. 
 
Папата покани на цирк бездомници, бежанци и затворници 
www.24chasa.bg | 10.01.2018 
Папа Франциск предприе нова благотворителна инициатива за бездомници, бежанци, 
нуждаещи се и затворници, като ги покани на безплатно представление на цирк "Медрано", 
предаде ТАСС, като се позова на Ватикана, съобщи БТА. Циркът, който изнася представления 
тези дни в Рим, е предоставил 2100 места за "бедняците на папата". Представлението ще 
бъде утре, а след това всички нуждаещи се ще получат пакет с продукти. На спектакъла ще 
има дежурни медици, които да оказват помощ при необходимост. На билетите-покани са 
изобразени слонове, жирафи и лъвове. Циркът заяви, че "спектакълът е традиционен и 
всички изобразени (на билетите) животни участват в него". Франциск не за първи път 
предприема подобна акция в подкрепа на нуждаещи се. По негова инициатива близо до 
площад "Свети Петър" бяха поставени душ-кабини за бездомници. Той нееднократно е 
посещавал затвори и е измивал краката на затворници при традиционна церемония на 
Велики четвъртък преди Великден. 
 
Вдъхновението да учиш и да преподаваш с удоволствие 
www.bloombergtv.bg | 10.01.2018  
Ваня Ананиева, собственик на Езикови училища „Интелект“, Бизнес среща, 10.01.2018 Хюлия 
Айваз  
В „Интелект“ изключително много залагаме на нестандартни методи и модели на обучение. 
Най-приветстваният от нас модел е мнемоничният. Това коментира Ваня Ананиева, 
собственик на Езикови училища „Интелект“, в ефира на "Бизнес среща" с водещ Таня 
Кръстева.  „Мнемониката представлява наука за странните връзки на мозъка и възприятието 
на човека. Стигнах до този метод с много четене. Човек трябва да намира тези методи сам, 
има доста добра чуждоезикова литература“. По думите к между децата и възрастните няма 
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разлика по отношение на подхода на преподаване и възприемането на материала. 
„Всъщност възрастните са едни малки деца, когато учат чужд език. Колкото по-позитивно и 
весело подхождаш към тях, толкова по-лесен е процесът. Точно затова и логото ни е „Учи с 
удоволствие“.“ „Каналът, на който най-много разчитаме и който не е платен, е директната 
реклама от уста на уста. Когато хората са доволни, бизнес има“, посочи още Ананиева. Тя 
сподели, че я вдъхновяват добрите хора и добрите и смислени каузи. „За втора поредна 
година организираме благотворителна инициатива с децата на „Интелект“. Вместо коледно 
парти организираме голяма работилница, в която произвеждаме картички и играчки. След 
което наши корпоративни клиенти и приятели ги закупуват, и събраните средства отиват в 
домове за сираци и домове за възрастни хора. Резултатът е нещо наистина смислено“. 
 
Битката на Боби с мозъчния тумор продължава, нужни са още средства 
www.pleven.utre.bg | 11.01.2018 
"Скъпи приятели, моята борба с мозъчния тумор продължава. Напоследък краката ми са 
доста зле, понякога се будя все едно нямам крака, падам, завалям се, но продължавам. 
Времето напредва, в края на месеца очаквам контролен резонанс. Средствата по сметката 
се набират, но все още остават около две трети. Опитвам се да се усмихвам. Вярвам. Вярвам 
във Бог и във вас. Срещнах много добри хора, които помагат по всякакъв начин. Още веднъж 
благодаря. Поклон.", написа Борислав Ковачев на профила си във Фейсбук. Както вече 
знаете, Боби води тежка битка за живота си, борейки се с коварен тумор на гръбначния 
мозък. Направена му е неуспешна операция в България, провеждана е и лъчетерапия с цел 
свиване на тумора. 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 
 
Ученици събират капачки за деца в нужда 
www.kmeta.bg | 11.01.2018  
Поредна благотворителна акция организираха учениците от Трето основно училище 
„Димитър Талев” в Благоевград. Идеята е на Ученическия съвет и Обществения съвет, с 
подкрепата на ръководството на учебното заведение. Инициативата е под надслов „Капачки 
в действие”.  
Повече от месец възпитаниците на училището събират пластмасови капачки, които събират 
в подходящи съдове. „Всички капачки, които децата събраха, ще бъдат предадени на 
фирма.  
Това ще стане в четвъртък /11 януари/ в 11,00 часа във фоайето на училището. За кузата ни 
помага организационно и Информационен център-Благоевград. Ангажимент на фирмата е 
да закупи подходящо и необходимо оборудване за социални заведения за деца на 
стойността, на която са предадените капачки”, заяви зам.-директорът на Трето ОУ – Васил 
Чолаков.  
В навечерието на Коледа пък учениците проведоха традиционния си благотворителен 
базар. Успяха да съберат сумата от 2546,27 лева, която бе дарена за лечението на 10-
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годишния Деян Апостолов от Благоевград, който е с диагноза „Детска церебрална 
парализа”. 
 
Продължава започналата през миналата година кампания за събиране на пластмасови 
капачки в Силистренската община 
www.bta.bg | 11.01.2018  
Продължава започналата през миналата година кампания за събиране на пластмасови 
капачки, средствата от които ще бъдат за Многопрофилната болница за активно лечение 
/МБАЛ/ в Силистра, съобщиха от общината в Силистра.  
Инициативата е подкрепена от Силистренската община и Общинския съвет в Силистра.  
Капачките се събират в Младежкия дом на града и се извозват веднъж месечно от фирма с 
лиценз за изкупуване. Парите ще се превеждат по дарителска сметка на болницата.  
Според д-р Даниела Костадинова - ръководител на лечебното заведение - идеята е част 
средствата да бъдат използвани за неонатологичното отделение, въпреки че е получена и 
апаратура от Министерството на здравеопазването. Има възможност, ако се съберат 
достатъчно средства, да бъде обогатена материалната база и на Детското отделение. 
Многопрофилната болница за активно лечение също се е включила в инициативата.  
/ИС/ 
 
Ултрамаратонецът Краси Георгиев с опит за рекорд - 36 часа бягане по пътека 
www.sportal.bg | 11.01.2018  
Първото в света непрекъснато бягане по пътека в рамките на 36 часа в подкрепа на децата с 
онкохематологични заболявания ще се проведе следващата седмица. Планира да го 
направи ултрамаратонецът Краси Георгиев, който ще се изправи пред тежкото 
предизвикателство на 19-20 януари в Park Center Sofia. Неговата цел е събиране на средства 
за тренировъчни спортни лагери на деца, преборили рака и покриване на разходи за 
участието им на световната олимпиада "Игри за победители" в Москва (световно състезание 
за деца, преборили рака). Предизвикателството "36 часа" се очаква да се окаже едно от най-
трудните за доскоро живеещият в Уайоминг, САЩ, български бегач. До момента той има 
успешно завършени над 60 маратона (42 км) и близо 40 ултрамаратона (над 100 км) в цял 
свят, сред които определяното за най-тежко състезание по бягане в света "Бeдуотър" (216 км 
в Долината на смъртта), "Маратон на пясъците" (240 км в мароканската пустиня) и "Бразил 
135+" (257 км в джунглата). Въпреки богатия си опит в подобни състезания по бягане обаче, 
Краси смята, че 36-те часа по пътека ще са едно от най-сериозните изпитания за психиката и 
физиката му. "Идеята се зароди от моето изключително силно желание да помогна на тези 
малки герои. Докато тичах на пътека във фитнеса, си зададох въпроса какво би ми било най-
трудно да направя и кое би ме подложило на сериозно изпитание за физиката и психиката. 
Разбира се, като човек, бягал на някои от най-бруталните места на Земята, списъка беше 
дълъг. Сетих се обаче за нещо, което би ме разбило психически докато го правя, което може 
да ми помогне да съпреживея изпитанията, през които тези деца са минали. Спомних си за 
едно свое 8-часово бягане по пътека, което си казах, че никога не бих повторил. Е, сега ще се 
опитам да бягам даже повече - цели 36 часа, но каузата е важна", сподели той. По време на 
36-часовото бягане Краси Георгиев планира да не бъде сам. За да се набират дарения за 
спортни лагери на децата, непосредствено до ултрамаратонеца ще бъде разположена втора 
пътека. По нея ще могат да бягат посетителите на търговския център и да подкрепят каузата. 
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За 100 метра бягане всеки участник ще дарява по 1 лев в специалните кутии на 
организаторите. Има възможност и за дистанционно участие чрез мобилното приложение 
Strava. В седмицата на предизвикателството "36 часа" (15-21 януари) всички желаещи да 
подкрепят каузата могат да запишат изминатите от тях чрез бягане километри и да дарят 
съответната сума на място в търговския център или по сметката на Сдружение "Деца с 
онкохематологични заболявания". За целта е съцдадено събитие в Strava, към което 
желаещите да подкрепят кампанията могат да се включат: https://goo.gl/GUJohD. "Решихме 
да подходим по този нестандартен начин – обързвайки бягането с дарения, защото искаме 
кампанията да не бъде просто поредното пренасочване на средства. Целта ни е да се случи 
по начин, по който се показва подкрепа за Краси и за децата. След като тези деца, 
преживели изключително тежко заболяване, спортуват, можем да го направим и ние," 
пояснява Венелина Величкова от "all6" – един от организаторите на кампанията. "Тези деца 
са едни истински малки супергерои. Те се борят, надвиват ужасна болест и след това имат 
сили, дух и желание да спортуват. Защо да не направя нещо изключително и аз за тях? Защо 
да не се потрудят и други хора, да се замислим за тези деца и да им помогнем, за да са още 
по-активни и да разберат, че за нас са важни, че са герои? 36 часа по пътечка са нищо в 
сравнение с преживяното от децата, преборили рака. За мен не е важно постижението, 
рекордът, а възможността да им помогнем,"  допълва ултрамаратонецът. За включилите се в 
инициативата на място са предвидени допълнителни бонуси, сред които – енергийни 
десерти "Roobar", ваучери за стената по катерене "Стиска Ли Ти" в Park Center Sofia и други. 
Основни организатори на предизвикателството "36 часа" са "Roobar", агенция за дигитален 
маркетинг и PR "all6", сдружение "Деца с онкохематологични заболявания", Park Center Sofia 
и Questers. За дарения по банков път и подкрепа за кампанията: Сдружение „Деца с 
онкохематологични заболявания“ IBAN: BG13FINV91501014721936 BIC: FINVBGSF Първа 
Инвестиционна Банка АД Основание за плащане: "36 часа" Повече за "36 часа" можете да 
научите от събитието във фейсбук: https://goo.gl/g66BW4 Фенстраница на Краси Георгиев: 
https://goo.gl/yegLTu 
 
Община Несебър помага с 2000 лева за новородено бебе или ин витро процедура 
www.uspelite.bg | 11.01.2018  
Община Несебър дарява финансова помощ от 2000 лева на двойките, които имат 
новородено бебе. От 7 години насам община Несебър отпуска еднократна парична премия в 
размер от 2000 лева за двойките имащи новородено бебе. Разбира се, за да се възползва 
дадено семейство от тази подкрепа има условия, които няма как да бъдат пренебрегнати. Те 
гласят следното: поне един от родителите на новороденото или осиновеното дете да е с 
постоянен адрес на територията на община Несебър не по-малко от 5 години назад във 
времето; новороденото или осиновеното дете също да е жител на територията на морската 
община.  Най-много бебета в община Несебър се раждат през 2014 година - 322 на брой. 
Тогава помощта отпусната от общината за пеленачетата е 644 хиляди лева. От началото на 
кампанията преди 7 години до ден днешен броят на новородените е изключително голям 
всяка година, по-малко от 250 деца не се раждат. Следователно поради тази причина градът 
печели наградата "Най-бързо растящ град" ("Бейби бум град"), както и приз за „Активна 
социално отговорна местна политика“. През изминалата 2017 година се раждат 293 деца, а 
сумата, която Несебър дарява е 586 хиляди лева.  Финансовата подкрепа от 2000 лева не се 
отделя само за двойките имащи дете, тя се дава и на тези борещи се да имат свое отроче. 
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Инициативата помага на семейства с репродуктивни проблеми, като им отпуска сумата за ин 
витро процедура. Отново, за да бъде получена семействата трябва да имат постоянен адрес 
на територията на общината минимум три години, след което подават писмено заявление 
до кмета на общината, че имат нужда от тази помощ, но за да бъдат отпуснати тези средства 
двойките трябва да имат един неуспешен ин витро опит преди това и да нямат задължения 
към общината. За периода от 2011 година до 2016 година общината отделя материални 
средства за ин витро процедурата на 32 двойки. През 2011 година двойките имащи желание 
да се подложат на тази манипулация са 5, за 2012 година са 2, 2013 година отново 
семействата са 2 на брой, за 2014 година желаещите са 7, 2015 година – 4, а за 2016 година 
са цели 12 двойки. 
 
Майка от Бошуля се нуждае от помощ за смяна на стави 
www.pazardjik.marica.bg | 11.01.2018  
Млада жена от септемврийското село Бошуля се нуждае от помощ, за да си направи 
операция за смяна на двете тазобедрени стави. Таня Атанасова Бабинкова е само на 33 
години, но едва ходи. Мъчително е дори само да я гледа човек, а на нея какво й е, само тя 
си знае, коментират хора от селото. Въпреки болестта си Таня е много позитивен и ведър 
човек. Всички в Бошуля я уважават, разказва кметицата Христина Венчева. През лятото било 
регистрирано сдружение, местните организирали и кампания. Събраните пари били внесени 
по разкритата дарителска сметка на Бабинкова. Те обаче са недостатъчни, обясни Венчева, 
като допълни, че лечението се плаща от Здравната каса, но новите стави са за сметка на 
пациентката. А те са много скъпи – 8 350 лева. Младата жена има син, който е ученик в СУ 
„Георги Бенковски“ в Пазарджик. Сочат я за пример като майка и съпруга. Мъжът й работи, 
издържа жена си и детето си, но не може да си позволи цената на новите стави. Таня 
наистина заслужава да бъде здрава и да води пълноценен живот като всеки човек на 
нейната възраст, казва кметицата. Двама общински съветници от Септември – Петьо Кънчев 
и Стефан Малинов, дариха по една заплата на Таня Бабинкова. Който желае, може да 
помогне на младата майка, като преведе пари по дарителската й сметка: Първа 
инвестиционна банка АД IBAN: BG54FINV91501016759944 сметка в лева BIC: FINVBGSF 
Титуляр - ТАНЯ АТАНАСОВА БАБИНКОВА.  Нека помогнем ! 
 
С над 450 засадени дръвчета приключва кампанията "Спаси едно дърво" 
www.bnr.bg | 11.01.2018  
За четвърта поредна година видинското сдружение "Активно общество" реализира 
кампанията "Спаси едно дърво". През 2017 година кампанията стана национална. 
Непотребна хартия събираха над 30 организации и институции в населени места от 18 
области. "Кампанията достигна до много хора и даде много добри резултати. Основно 
училище "Гео Милев" в село Белозем, Пловдивско предаде близо 3 тона хартия. Това е най- 
добрият резултат от кампанията. Имаме по над тон хартия от други места- от Кресна, Шумен, 
Русе. Ние тук във Видин също имаме над тон хартия предадена. Можем да се похвалим и с 
втората част- засаждане на дръвчетата. Там успяхме посредством комуникация с 
министерство на земеделието да въвлечем предприятия, които са разсадниците. Южно- 
централно държавно предприятие, например, ни дари 50 дръвчета атласки кедър, които 
засадиха нашите партньори в Пловдивско", каза Радослав Георгиев, председател на 
"Активно общество". Дръвчета са дарили държавните горски стопанства /ДГС/ от Кресна, 
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Тунджа, Шумен, Стара Загора, Видин, Мездра, Белоградчик. 450 са засадените към момента 
дръвчета. Радио ВИДИН е дългогодишен участник в кампанията. Събираме използвана 
хартия и я предаваме на сдружение "Активно общество". Тази година, след предаването на 
хартията, получихме 8 фиданки- 5 фиданки червен дъб и 3 бор, които посадихме в населени 
места от областта. Последните две дръвчета- дъб и бор, засадихме във видинското село 
Рупци. Отличниците в кампанията "Спаси едно дърво" са учениците от основно училище 
"Гео Милев" в село Белозем, област Пловдив. Те са събрали и предали 3 тона непотребна 
хартия. За кампанията разбрали случайно, организирали се и за много кратко време събрали 
непотребната хартия. Първият път за около месец, вторият- за по- малко от три седмици. "20 
елхи са подарък от държавното горско стопанство в Пловдив. Парите са отчетени и предстои 
да вземем решение какво да се закупи за училището или за двора ни. Може би ще закупим 
дръвчета или друга зеленина със средствата от предадената хартия", каза Елена Стоянова, 
класен ръководител на 2 "б" клас от основно училище "Гео Милев"- село Белозем. Елена 
Стоянова казва, че тази инициатива има и възпитателна цел: "Когато учениците видяха, че от 
рециклираната хартия се правят химикали, която хартия отново може да ползваме за 
принтери, самите те започнаха да осъзнават ползата от това да спестяваме хартията и да не 
замърсяваме природата си." Вчера в Ново село бяха посадени последните дарени дръвчета 
от кампанията- в Центъра за настаняване от семеен тип на деца. В засаждането им се 
включиха и децата. В Ново село има клон на сдружение "Активно общество". там 
доброволците садиха млади дръвчета в двора на църквата "Успение Богородично", в района 
на стадиона, около местното читалище, а вече и в селата на общината. Заместник 
председател на сдружение "Активно общество" и председател на местния клон в Ново село 
е Иван Базов. С него разговаря сътрудникът ни Светла Бондова. "Общинските институции в 
Ново село се включиха в кампанията "Спаси едно дърво", социалните служби, читалището, 
както и пощенската станция. Бяха събрани големи количества хартия, които не сме 
измерили. В края на годината ги предохме на сдружението и за тях получихме над 25 
дръвчета- бял бор, червен дъб, бяла бреза", каза Иван Базов пред Светла Бондова . В 
община Видин са засадени около 30 дръвчета, 30 са и в Ново село, 20 са в Димово, 10 в 
Белоградчик, в община Ружинци има най- много - близо 50. Добрите резултати досега дават 
основание на организаторите да продължат кампанията и през 2018 година. Община Роман 
също се включи активно във всички етапи на кампанията. С помощта на доброволци от 
софтуерна компания от София и от видинското сдружение, в община Роман бяха засадени 
над 50 дръвчета червен дъб. Близо 1 милион и 300 хиляди лева ще вложи Община Мездра 
за събиране и извозване на отпадъците и за поддържане чистотата на териториите за 
обществено ползване. Това стана ясно при одобрението на план-сметката на Общинско 
предприятие "Чистота", предложена от кмета Генади Събков. 130 хиляди лева ще отидат за 
депониране и съхранение на битови отпадъци в регионално депо в гр. Враца. За почистване 
на строително депо на територията на град Мездра ще бъдат вложени 4 400 лева. Над 420 
хиляди лева ще вложи Община Мездра за "Чистота на обществените територии"- това 
включва снегопочистване, озеленяване, почистване на улични платна, паркове, алеи, 
поставяне на пейки и кошчета на обществените места. Над 360 хиляди лева ще бъдат 
заделени за сметосъбиране и сметоизвозване по населени места. В община Мездра за 2018 
година се запазва таксата за битови отпадъци. "Запазваме я в този размер, който е. 
Становището на специалистите от общинската администрация е да не притискаме 
съвестните наши съграждани, които редовно си плащат местните данъци и такси. Трябва да 
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потърсим събираемост извън процентите на обичайно плащащите си данъците. Последните 
две години инвестирахме изключително много в техника", каза кметът Генади Събков. За 
последната година е депониран по- голям обем отпадъци, отколкото предходните, въпреки 
намаляването на населението. Кметът Генади Събков е разпоредил и въвеждането на 
регистър на съдовете за смет, за да се види кой с колко кофи разполага и дали ги използва 
по предназначение, защото например е забелязал, че някои от тях се ползват за съхранение 
на житни култури. Общината има сметоизвозни машини, контейнеровоз, багер, вишка, 
водоноска. Ползва и мотометачна машини за почистване на улиците. Целта  е да се намали 
количеството прахови частици. Мярката е заложена в Програмата за управление качеството 
на атмосферния въздух в Общината. В град Мездра и село Зверино се извършва и разделно 
събиране на отпадъците. При участие в системата за разделно събиране, такса битови 
отпадъци ще се намалява с 30 % за сгради и застроени дворни места на граждани и 
организации. Кметът на мездренското село Зли дол Петър Петров обясни, че не знае защо в 
селото не се прилага разделното събиране, но очаква да се въведе и там: "Повечето от 
хората предполагам, че ще се справят с тази задача и ще го направят с удоволствие 
разделното събиране." В селото има около 50  съда и два големи контейнера, два пъти в 
месеца минава колата и събира отпадъците. Над 40 белоглави лешояди са в района на 
Природен парк "Врачански Балкан". Има сформирани и 10 двойки, които са забелязани 
около гнездата. Меката зима обаче може да се окаже проблем, защото женските могат да 
снесат яйца и ако застудее, да измръзнат и да не се излюпят малки. "Мекото време ги 
стимулира към гнездене, за щастие още не ги е излъгало да снесат. Иначе те снасят края на 
февруари- март, рано гнездят. Добре се развиват нещата. Миналата година 8 лешоядчета 
излетяха. Двойките са постоянни и са много привързани към местата за гнездене", обясни 
Георги Стоянов от Дружеството за защита на хищните птици, който извършва наблюдения на 
белоглавите лешояди. Освен меката зима, която може да подведе женските белоглави 
лешояди да снесат сега яйца, които при евентуално застудяване ще измръзнат, яйцата могат 
да бъдат изкълвани и от гарвани. Туристите също могат да причинят неудобства по време на 
мътенето. Затова се извършва постоянно наблюдение на местата за гнездене на 
белоглавите лешояди във "Врачански Балкан". Мътенето е около 50 дни, малкото престоява 
в гнездото около 4 месеца. "За тези около 6 месеца могат да се случат много негативни 
фактори, които да провалят гнезденето." 
 
Събраха парите за лечение на малкия Сашко от Велико Търново 
www.bgnow.eu | 11.01.2018  
Преди около два месеца „Борба“ разказа историята на едногодишния Александър Божков 
от Велико Търново, който страда от тежка форма на епилепсия, и потърсихме съдействието 
на благодетели за осигуряване финансирането за лечение на момченцето. Съдбата на 
детето трогна много хора и в областта стартира кампания за набиране на средства. Само 
няколко дни след Нова година в дарителската сметка на детето вече има нужните 10 000 
лева. Това е първоначалната сума, която турските медици определили, и все още не е ясно 
дали ще трябват допълнителни средства. Родителите на момченцето информират, че ако 
вече не са необходими пари за лечение на Сашко, ще пренасочат останалите средства към 
друга кауза. Галина ГЕОРГИЕВА  
Източник: Борба.БГ 
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Брунело Кучинели продава акции за 100 млн. евро от модната си къща с благотворителна 
цел 
www.capital.bg | Капитал | 11.01.2018  
Италианският моден магнат Брунело Кучинели, който е създател на едноименната модна 
къща (итал. Brunello Cucinelli), е набрал около 100 млн. евро финансиране за семейната си 
благотворителна организация чрез продажбата на 6% от акциите на компанията си на 
институционални инвеститори. Стъпката е част от усилията на предприемача за подпомагане 
на т.нар. "хуманитарен капитализъм", пише Financial Times. Пред изданието милиардерът 
разказва, че заедно със семейството му ще останат мажоритарни собственици на основаната 
от него преди 40 години модна къща. Чрез продажбата на част от книжата обаче целта му е 
била да набере средства за осъществяването на проект за възстановяването на местната 
общност, който е искал да реализира през целия си живот. По думите на 64-годишния 
Кучинели, детството му като син на работник е допринесло за дългогодишното му 
застъпничество за усточивия бизнес. Купувачи на акциите са предимно неназовани 
американски фондове. След сделката 51% от Brunello Cucinelli остават в създателя на 
компанията, съпругата му Федерика и двете им дъщери Камила и Каролина. Сред големите 
акционери в дружеството са и американските инвестиционни компании Fidelity Investments 
и OppenheimerFunds, които държат съответно 10% и 5% Преди излизането си на борсата 
през 2011 г. Brunello Cucinelli вложи 20% от печалбите си в семейната фондация. Кучинели 
обаче посочва, че не споделя мнението, че финансовият резултат на публично дружество 
трябва да се използва за филантропски дейности, отбелязва FT. Той допълва, че чрез 
продажбата на акциите е искал да раздели семейните филантропски дейности от бизнеса в 
дългосрочен план. "Ако сте инвеститор в Далас, бихте ли били доволни, ако аз инвестирах 
във възстановяването на театър в Перуджа? Може би ще смятате, че би трябвало да 
възстановявам театър в Далас. По този начин *компанията+ има своето собствено бъдеще, а 
фондацията, която е моя, също има своето собствено бъдеще", казва модният магнат. 
 
Хоспиталиерите даряват импланти на пациенти със счупени глезени 
www.standartnews.com | 12.01.2018  
Ортодоксалният орден на Хоспиталиерите ще осигури безплатни импланти за всички 
пациенти, които счупят глезените си през януари и февруари и се лекуват в ортопедията на 
МБАЛ „Медлайн". Тези консумативи не се осигуряват от Здравната каса, а са доста скъпи – 
от 500 до 1500 лв. Това съобщиха началникът на отделението д-р Янаки Янакиев и 
президентът на Ордена доц. д-р Невен Енчев, които изтъкнаха, че дарението ще е от голяма 
полза за пострадалите, а болницата има готовност веднага да започне прием на пациенти. 
Д-р Янакиев припомни, че зимата е периодът, когато се увеличават случаите на счупвания 
при падания. Най-тежките травми са на тазобедрените стави, които се лекуват оперативно, в 
противен случай здравето и животът на пациентите е в риск, защото нелекуваните 
счупвания водят до залежаване и до смъртен изход. За щастие броят на счупванията на 
тазобедрените стави не е толкова голям, колкото е на глезенните, които най-често довеждат 
пострадалите в кабинета на ортопеда, заяви началникът. Според него половината от тях 
могат да бъдат излекувани успешно чрез гипсова имобилизация. Останалите 50% обаче се 
налага да бъдат оперирани, за да се постигнат стабилни резултати, дори да няма рана на 
крака. При тях поставянето на гипс или ортеза не дава добър резултат и човек може да 
остане сакат за цял живот. Д-р Янакиев, който бе отличен в кампанията „Достойните 
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българи" за финансовата подкрепа, която оказва на своите социално слаби пациенти, с 
което им гарантира пълноценното лечение, отбеляза, че оперативното лечение у нас е не 
само социален, но и финансов проблем. НЗОК не покрива консумативите при счупване на 
глезенната става и разходите са за сметка на болния и неговите близки. Това е проблем за 
хората с ниски доходи и особено за пенсионерите, които са и най-голямата част пострадали 
със счупени глезени. Такава фрактура обрича възрастните хора на инвалидност, 
невъзможност да се обслужват и ако нямат близки, които да се грижат за тях - на смърт. По 
тази причина помощта на Ортодоксалния орден на Хоспиталиерите за пациентите на 
отделението в този момент е изключително ценна, посочи известният ортопед. 
 
Казанлъшка Царица с жестове към деца 
www.dariknews.bg | 12.01.2018  
Близо 5 хиляди лева под формата на коледни подаръци и коледна украса получиха 12 
сираци и изоставени деца от защитено жилище в Казанлък и 29 деца и младежи на възраст 
от 14 до 19 години от дом „Мария Терезия“ в Стара Загора от две казанлъчанки. Дарението 
направиха две приятелки, които животът е разделил преди повече от 20 години на близо 12 
хиляди километра една от друга, но които намират сърце една за друга и за ощетени от 
живота и съдбата деца. Това са казанлъшката Царица Роза от 1994 година Надежда 
Цветкова, която повече от дведесетилетия живее в Чикаго –САЩ и нейната приятелка 
Елеонра Цветкова-Мерт, в организираната от тях кампания „Предай нататък! Коледна 
магия“.   Част от средствата, вложени в кампанията са пари, които Надежда получава от свои 
приятели зад Океана за поредния си рожден ден, друга част набира благотворително от 
продажбата на изработени от нея картички и сувенири, които продава на българи в Чикаго и 
които настояват тези пари да вложи в кауза за изоставени деца.Друга част от средствата 
двете млади жени набират от съпричастни на кампанията им казанлъчани, които купуват от 
техните сувенири, влагат и лични средства. Така в продължение на близо 2 месеца двете 
приятелки влагат сърце, лично време, пари и ангажират с каузата много свои приятели в 
името на коледна радост и магия за деца, ощетени от съдбата. С набраната обща сума за 
дарителство Надежда и Ели закупуват коледни елхи и коледни украси за децата от двата 
дома, осигурават специален поадрък за всяко едон дете или младеж, съобразно техните 
желания и нужди и подаряват  специален арт триптих- с календар, нещо за спомен и снимка 
на всяко дете, личен дар от казанлъшката Царица Роза 1994 година .    
Ще нося тази емоция в сърцето си и ще разказвам за нея на българите в Чикаго, сподели ден 
преди да отлети за Америка казанлъшката Царица.За Голямата страна тя отнесе и 
благодарствено писмо от директора на Дом „Мария Трзия“ Латинка Петрова, с ръчно 
изработена панделка от децата. Надя е категорична: за следващата Коледа ще е отново тук, 
където ще продължи кампанията и ще я надгражда. С още повече съмишленици. Заедно с 
Ели. Нещо повече. Съвсем скоро тя очаква поне 200 ръчно изработени мартеници от децата 
в „Мария Терезия“ и от тези в Казанлък, които да превърне в поредна задокеанска 
благотворителна кауза.С набраните средства от продажбата на българския червено-бял 
символ и с нейни лични средства да подари лятна почивка за децата от дома. Амбициите й 
стигат още по-далеч: заедно със сръчните деца от казанлъшките защитени жилища да 
създаде специално тяхно арт пространство за създаването на магазинче за изработените от 
тях красиви сувенири. Вече имат и име за магазинчето-„Истински“. С набраните средства от 
продажбите в него  Надя и съмишлениците й се надяват да подпомагат децата и младежите 
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преди големия им житейски старт. И да им вдъхват кураж и вяра в собствените способности 
и умения.   Великите неща са малки. Предай нататък!, бе посланието на 2017, което остави 
на своите съграждани една от 50-те казанлъшки царици. Надежда. Цветкова. От Казанлък- 
Чикаго. 
 
Задарваха с дарение Центъра за настаняване в Черноконево 
www.haskovo.net | 12.01.2018  
Дарение на стойност 1 000 лв. получи Центърът за настаняване от семеен тип "Дъга" в 
квартал Черноконево. То е под формата на дълготрайни материални активи и храна и идва 
от Адвокатската колегия в община Димитровград. Дарението е било набрано по време на 
Коледния бал на колегията в края на декември, информират от центъра. "Даренията, които 
сме получили през годината от откриването на ЦНСТДМУ показват, че все повече хора с 
възможности се включват в подобни благородни каузи. Децата и младежите от благодариха 
с музикален поздрав, с гордост показаха залата за игри и за забавления. За дарителите е 
необходимо да се говори и да се показват, защото в днешните трудни времена всяко добро 
дело трябва да бъде пример за подражание. И нека има повече такива хора, защото 
нуждаещите са много", коментира директорът на центъра Елена Тодорова. Тя припомни, че 
на територията на Община Димитровград има още 10 социални услуги освен центъра в 
Черконовено и всеки който реши да помогне, може да го направи. 
 
БЛАГОТВОРИТЕЛНИТЕ КАУЗИ НА NATURA BISSE BARCELONA ЗА ЕДИН ПО-ДОБЪР ЖИВОТ 
www.mypr.bg | 12.01.2018 | 10:56 
Фондация Рикардо Фисас Natura Bisse е организация, създадена през 2008 г., когато Рикардо 
Фисас и Глория Верже, основатели на испанската козметична компания Natura Bisse, успяват 
да фокусират своите усилия за разработването на проект, който се е развивал в 
продължение на много години. Natura Bisse дарява 0,7% от печалбата си на Фондацията и 
също така помага за финансирането на проекти, които гарантират благосъстоянието на 
нуждаещи се. Фондацията разработи програма за естетическа грижа, необходима на хората, 
подложени на онкологично лечение, и си партнира с организации, които работят в тясно 
сътрудничество с групи в неравностойно положение, чрез програми за социално 
подпомагане. Последното събитие, в което Natura Bisse взе участие, беше представянето на 
най-новата колекция от картини на Ким Маккарти в галерията "Морган Лемън", Ню Йорк. 
Сред гостите бяха: Блайт Данър, Марта Стюарт, Бренда Вакаро, Джоел Грей, Джон Макнеро 
и Пати Смит, Ерик Рот, Джеймс Брукс, Брук Шийлдс, Памела Фиори, Джоана Касиди, Мартин 
фон Хаселберг, Дезире Грубер, Пейдж Питърсън и Майкъл Грейъс. Няколко дни по-късно на 
откриването на TEFAF New York Fall в парка Avenue Armory място зае кауза за набиране на 
средства от най-забележителните колекционери, филантропи и лидери в областта на модата 
и дизайна в Ню Йорк. TEFAF New York Fall (TEFAF означава Европейско изложение на 
изобразителното изкуство), което се фокусира върху декоративното изкуство и бижута от 
древността до началото на 20-и век, е признат за шампион на най-добрите търговци на 
изкуство и експерти от цял свят, както и за осигуряване на най-високо качество на 
художественото изживяване. То се провежда всеки март в Маастрихт, Холандия. "Нощта на 
откриването" се проведе в полза на събиране на средства за онкологично болни хора. 
Повече от хиляда гости от модния, художествения, филантропския и дизайнерския свят 
присъстваха на предварителното изявление, което бе с благотворителна кауза, осъществи се 
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благодарение на Фиона и Стенли Друкенмилър и бе спонсорирано от Natura Bissé Barcelona. 
В България официалният представител на Natura Bisse г-жа Грети Гарсия подкрепя 
благотворителна инициатива за закупуване на инсулинови помпи за лечение на деца, болни 
от диабет. „Децата, болни от диабет, имат друго детство, по-специално. Спазват определени 
хранителни режими, непрекъснато следят нивата на кръвната си захар и най-важното 
винаги са нащрек - споделя г-жа Грети Гарсия, изпълнителен директор на компанията. – Най-
малкото, което мога да направя за тях, е да помогна за повече усмивки на лицата им и 
повече спокойствие в дните им. Когато се запознах в детайли с причините за необходимост 
от инсулиновите помпи и действието им, бях убедена, че това ще се превърне в моя кауза. 
Аз силно вярвам, че събирайки средства с различните благотворителни инициативи на 
Natura Bisse България, успяваме да зарадваме все повече деца.“ ---------------------- Натура Бисе 
е луксозна козметична марка, създадена на 7 юни 1979 г., навлизайки на професионалния 
козметичен пазар с пет крема, предназначени към различни нужди и проблеми на кожата. 
Създателят на марката, Рикардо Фисас Мулерас, основава компанията си върху 
основополагащите стълбове на професионализма, усилията, ангажираността, способността 
за преодоляване и социалната отговорност". Марката е на българския пазар вече повече от 
10 години. 
 
Дарителска кампания за гимназия в Разград 
www.bnr.bg | 12.01.2018  
Профилираната природоматематическа гимназия „Академик Никола Обрешков” в Разград 
търси съдействие от свои бивши възпитаници, родители и приятели за набиране на средства 
за ремонта и оборудването на бъдещата си сграда. Елитната гимназия, която от години дели 
обща база с Основно училище „Васил Левски”, предстои да бъде преместена в 
самостоятелно обособена сграда в Средно училище „Христо Ботев” в града, която се нуждае 
от цялостно обновяване. Предвижда се ремонтните дейности в сградата да започнат през 
февруари – март. Физическото преместване на Природоматематическата гимназия вероятно 
ще е през юли. До началото на септември трябва да приключат довършителните дейности, 
заради нормалното посрещане на новата учебна година. На сайта на Радио Шумен е 
публикувана банковата сметка на училището в Разград. Банкова сметка на ППМГ „Акад. Н. 
Обрешков“ - Разград: IBAN: BG02SOMB91303158650800 BIC: SOMBBGSF 
 
Съветници дариха по една заплата за болна жена 
www.monitor.bg | 12.01.2018  
Съветниците Стефан Малинов и Петьо Кънчев от Общинския съвет в Септември дариха по 
една месечна заплата си в подкрепа на 33-годишна жена от село Бошуля, която спешно се 
нуждае от смяна на тазобедрените стави, за да проходи нормално. Младата майка Таня 
Бабинкова едва ходи и от болница „ Сердика“ са й предложили да й направят операцията. 
Проблемът е, че лечението се поема от Здравната каса, но новите стави струват 8 350 лв. За 
да й помогнат в Бошуля организирали благотворителна кампания, която да събере средства 
за интервенцията на младата жена и вече по откритата дарителска сметка има известни 
постъпления, но те са малко, за да могат да се платят новите стави за болната Таня. Жената 
има син, който е ученик в Средно училище „Георги Бенковски“ в Пазарджик, а семейството 
разчита на заплатата на съпруга й, за да живеят. За Таня хората в селото казват, че е пример 
за майка и съпруга, затова заслужава да води пълноценен живот и да оздравее. „Нека 

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


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

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

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

С подкрепата на фондация „Америка за България”  

39 

 

помогнем заедно!” – това е апелът е на общинския съветник на ГЕРБ от село Злокучене 
Стефан Малинов. По този повод той е решил да дари една своя заплата като общински 
съветник в Септември в помощ на Таня. „Нека покажем, че когато сме сплотени можем да 
постигнем всичко. Една млада жена се нуждае от средства за да може отново и пълноценно 
да води своя живот”, допълни Малинов.Желаещите да помогнат на Таня могат да направят 
това на следната дарителска сметка:  
Първа инвестиционна банка АД  
IBAN: BG54FINV91501016759944 сметка в лева  
BIC: FINVBGSF  
Титуляр – Таня Атанасова Бабинкова.  
 В  община Септември преди Коледните и Новогодишни празници се проведе още една 
кампания и по инициатива на свещеник Йордан Василев се организира благотворителен 
базар  в залата на местния ситипарламент, на който се събраха 420 лв. Парите ще бъдат 
предоставени на Недялка Ваклинова, която се нуждае от пари за рехабилитация след 
претърпяната бъбречна трансплантация. 
 
Благотворителна инициатива помага на онкоболни жени 
www.dariknews.bg | 12.01.2018  
Благотворителна инициатива стартира за онкоболни пациенти в града. Собственичката на 
фризьорски салон в града подарява безплатни услуги на лекуващи се жени в продължение 
на една година. Разтърсена от болката и проблемите на жени, преминаващи през битката с 
рака, Нина Йорданова решава да помогне, прилагайки професията си. В продължение на 
година тя ще подстригва и боядисва и ще оформя перуки на жени, които са на лечение. Това 
ще се случва в салона й в бл. „Вида“. Около 800 жени годишно минават курсове по 
химиотерапия в комплексния онкологичен център на година, съобщи управителят му д-р 
Камен Кожухаров. При всяка от тях неизменно пада косата, която после отново пораства. 
Дамите, които решат да се възползват, ще имат право на три посещения в салона с една 
карта. Два пъти ще могат да се подстрижат и боядисат, един път ще може да оформят 
перуката си. Освен това 30 пациентки ще получат пакети със специална козметика, 
подхранваща косата. В благотворителната инициатива се включва и университета. От там ще 
предоставят покани за спектакли в Канев център на всяка жена, преминала през салона на 
Нина Йорданова. 
 
„Приятели на животните” спасиха две кучета, нуждаят се от средства за операциите им 
www.radiovelikotarnovo.com | 12.01.2018  
Организацията „Приятели на животните-Велико Търново” спаси две тежко ранени кучета, 
открити край село Леденик. За съдбата на четириногите и нуждата от средства за лечението 
им сподели в интервю за Общинското радио председателят на фондацията „Приятели на 
животните”-Велико Търново Радостина Герганова. Едното куче е било простреляно 
умишлено и захвърлено в канавка, близо до автобусна спирка. Другото, открито във 
вторник, е само на пет месеца, и е било блъснато от кола. И за двете четириноги са 
осигурени адекватни грижи. Сигнали и за двете животинки е подала една и съща дама.  
Първото куче от фондацията кръщават Алисън. От клиниката във Велико Търново са 
препоръчали ветеринари от Стара Загора, тъй като не могат да се справят със специфичното 
му лечение. След транспортирането на животинката и последвалите изследвания, става ясно 
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че сачмата притиска гръбначния му стълб и ако състоянието му не се промени, може да се 
парализира. Затова препращат доброволците в клиника в София – единствената, която има 
нужната апаратура за операцията. Нужните средства до дози момент са около 220 лева.  
Второто животинче, открито във вторник, се казва Шадоу. То е само на пет месеца, а 
шансовете му да се възстанови са по-големи, стига операцията му да е успешна. 
Ветеринарите от старата столица не успяват да помогнат и отново следваща спирка се 
оказва Стара Загора, където от няколко часа се намира кученцето. „Счупването на единия 
крак е много неприятно, предстоят две операции на тазобедрената става и на крачето. 
Операциите са сложни, от клиниката ни казаха, че минималната сума за тях е 600 лв”, 
допълни Радостина.  
От организацията апелират към всеки, който желае да им помогне, да го направи, като дари 
средства по сметката им, публикувана във Фейсбук. Пари могат да се дарят и във 
ветеринарната клиника „Санивет” във Велико Търново.  
Целия разговор с Радостина чуйте в прикачения звуков файл.  
http://radiovelikotarnovo.com/radiovelikotarnovo.com/wp-content/uploads/2018/01/R.-
Gerganova-za-ku4encata-12-qn..mp3 
 
„Самарянска къща” помага 14 години на жени и деца в риск 
www.infoz.bg | 12.01.2018 
Безплатен подслон, грижи и консултации на жертви на насилие и трафик в продължение на 
14 години в Стара Загора осъществява Кризисният център „Самарянска къща” към 
Сдружение „Самаряни”, който на 14 януари ще отпразнува рожден ден. За изминалия 
период над 647 жени и деца са намерили временно жилище и подкрепа. В Центъра има 
четири направления: Звено за кризисно настаняване, Приемна за подкрепа, в която всички 
жертви на насилие могат да получат безплатни консултации, Консултативна телефонна 
линия, която е 24-часова, и Терапевтична програма за деца на възраст от 7 до 12 г., които са 
агресивни, или върху тях е упражнявано насилие в училище. 375 от преминалите през 
Кризисния център „Самарянска къща” досега са деца – 346 от тях са жертва на домашно 
насилие и 29 - на трафик. В Кризисния център „Самарянска къща” работят психолог, 
социални работници и сътрудници, които осигуряват не само 24-часови грижи в 
денонощието, но търсят работа и квартири на жените, които не искат да се върнат в средата 
на насилие. Едно от предизвикателствата, с които екипът на “Самаряни” се е заел, е търсене 
на по-широка подкрепа за каузата „Дари за „Защита на жени, пострадали от насилие!“. Тя 
цели да набере финансов ресурс за юридическа подкрепа на жени, жертва на насилие, чрез 
разкрития преди три години едноименен, дарителски, финансов фонд “Защита на жени, 
пострадали от насилие”. За последните 9 години над 100 жени са получили финансова 
подкрепа от Сдружение “Самаряни” във връзка със завеждането на дела по Закона за 
домашното насилие. Венета Асенова | www.infoz.bg 
 
Ротари клуб и ИнерУил изказват благодарност към всички участници в традиционната 
благотворителна вечер 
www.balkanec.bg | 12.01.2018  
Ротари клуб и ИнерУил – Ботевград изказват свята голяма благодарност към всички 
участници в благотворителната вечер, организирана от двата клуба в навечерието на 
Коледно-новогодишните празници. Огромни благодарности към всички хора, които се 
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присъединиха към нашата инициатива и дариха средства за осъществяване на каузата, която 
подехме, а именно изграждане на модерна детска площадка съвместно с община 
Ботевград. Тук важно е не това кой колко е дарил, а фактът, че е отделил от своите лична 
средства със сърце! Вече е традиция всяка година да осъществяваме поредната си 
благотворителна инициатива. Размерът на събраните средства тази година – 8203 хиляди 
лева, е показателен за все по-нарастващото доверие на хората към нас и нашите действия. 
Благодарим! За да запазим това доверие, ние по традиция публично и чрез средствата за 
осведомяване ще отчетем как и за какво са похарчени парите. В тази връзка изказваме 
своята голяма благодарност и към местните медии, благодарение на чието любезно 
съдействие нашите инициативи стават обществено достояние и все повече хора подкрепят 
идеите ни. Новата 2018 г. вече започна. Нека си пожелаем да е хармонична и уютна за 
всички ни! Нека ни среща все по-често с добри хора и да провокира все повече добри дела! 
Източник: balkanec.bg 
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