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Новини за членове на БДФ 
 
 
"Кока-Кола ХБК" разширява производствения си център в Костинброд 
www.capital.bg | Мара Георгиева | 10.12.2017  
"Кока-Кола Хеленик ботълинг къмпани" ще инвестира 6 млн. евро в следващите четири 
месеца за разширяване на производството си в Костинброд. До началото на 2019 г. 
компанията ще вложи там нови 20 млн. евро. "В резултат на инвестицията 
производственият капацитет на дружеството ще нарасне с около 30%. Целта е 
предприятието в Костинброд да стане регионален център и да изнася продукция в съседни и 
по-далечни държави", коментира за "Капитал" Светослав Атанасов, изпълнителен директор 
на дружеството. 550 млн. евро за 25 години За да улесни производството си, компанията 
планира да изгради водопровод до Костинброд, който след това ще преотстъпи 
безвъзмездно на държавата. "Инвестицията е за 2.5 млн. евро. В момента сме на етап 
изваждане на разрешителни, но плановете са до пролетта на 2019 г. водопроводът да 
започне да функционира. Освен всичко друго с него ще решим проблема с водния режим на 
Волуяк", обясни за "Капитал" Светослав Атанасов. През 2017 г. "Кока-Кола ХБК" отбелязва 
25 години на българския пазар. "Инвестициите на компанията за този период от време 
надхвърлят 550 млн. евро и всяка година растат с между 20 и 40 млн.", отбеляза Светослав 
Атанасов на специално тържество по повод годишнината. Пряко заетите в дружеството са 
2100, но то поддържа още 19 200 допълнителни работни места по веригата – от 
производителите на суровини и съставки до хората, които продават напитките в заведения 
и магазини. Това прави 0.6% от пазара на труда в страната, посочи още Атанасов. 
Годишно "Кока-Кола ХБК" произвежда в България над 320 млн. литра напитки. По данни на 
компанията тя е лидер в производството на газирани напитки, сокове, студен чай и 
минерална вода, продавани в хорека канала, и на трето място в продажбите на бутилирани 
води в страната. Стоян Иванов, изпълнителен директор на "Кока-Кола България", обяви 
поетия на глобално ниво ангажимент от корпорацията да намали количествата захар и 
калории в своите продукти с 10%. "В България процентите ще бъдат 20, което означава, че 
всеки две от три наши напитки ще са нискокалорични", уточни Стоян Иванов. Още един 
център за споделени услуги Преди два месеца в София компанията отвори своя пореден нов 
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център за споделени услуги в областта на информационните услуги. "Заетите в него ще са 
100 и ще се занимават с разработване на програми, анализиране на данни, изкуствен 
интелект", уточни за "Капитал" Стоян Иванов. През 2004 г. беше открит центърът за 
споделени услуги в областта на информационните технологии "Кока-Кола Хеленик Ай Ти 
сървисис", а през 2011 - "Кока-Кола Хеленик бизнес сървисис организейшън" (център за 
споделени услуги в областта на финансите и човешките ресурси). През 2013 г. е открит 
център за споделени услуги в областта на финансите и е основана "Кока-Кола ентърпрайз 
шеърд сървисис" ("Кока-Кола Юрпиън партнърс сървисис България"). Производството на 
"Кока-Кола" в България започва през 1965 г. - страната ни е първата в тогавашния 
социалистически блок, в която се произвежда напитката. Освен това надписите на 
бутилката са на кирилица, което е прецедент в историята на корпорацията. Новост е и 
стъклената бутилка от 750 мл, разработена от българския екип през миналата 
година.Корпоративна социална отговорност Компанията инвестира по 700 хил. лв. на година 
за корпоративна социална отговорност, съобщи Светослав Атанасов. Средствата са насочени 
към развитие на младите хора от училищата и университетите, опазване на околната среда 
и подкрепа на местните общности. "През програмите на компанията за обучение и развитие 
са преминали 12 хил. младежи. Мениджърите на компанията прекарват 4000 часа на 
годината с млади хора, за да скъсят разстоянието между теорията и практиката", посочи 
Атанасов. Най-новата инициатива съвместно с "Джуниър ачийвмънт България" е 
образователната програма "Дай старт на успеха", насочена към младежите на възраст 
между 16 и 19 години. Сред най-големите инициативи на компанията е екологичната 
кампания "Моят зелен град", в резултат на която през последните три години са засадени 
5250 дървета. Благотворителна кампания съвместо с БЧК осигурява "Топъл обяд" в училище 
на 300 деца в неравностойно положение. 
 
Мария Габриел връчва сертификати за стипендии на 55 ученици и студенти 
www.novini.dir.bg | БГНЕС | 10.12.2017  
На 11 декември от 12.00 ч. в Националния политехнически музей – София, ул. Опълченска 
66 ще се състои церемония за връчване на сертификати за стипендии на Фондация „Еврика” 
на студенти и ученици с изявени способности в науката и техниката. На 11 декември от 
12.00 ч. в Националния политехнически музей – София, ул. Опълченска 66 ще се състои 
церемония за връчване на сертификати за стипендии на Фондация „Еврика” на студенти и 
ученици с изявени способности в науката и техниката. Сертификатите ще бъдат връчени от 
българския еврокомисар Мария Габриел, съобщиха от Фондация „Еврика”. 
Вече 28 г. Фондация „Еврика” предоставя стипендии на даровити и изявени в науката и 
техниката ученици и студенти. Те се определят чрез конкурси или саза получени медали в 
международните средношколски олимпиади по математика, информатика, физика, химия и 
биология. Стипендиите, присъдени чрез конкурс носят имената на изтъкнати български 
учени и общественици с принос в развитието на българската и световна наука, техника и 
технологии – Джон Атанасов, акад. Никола Обрешков, акад. Георги Наджаков, акад. 
Ростислав Каишев, акад. Методи Попов, акад. Дончо Костов, акад. Димитър Мишев, акад. 
Ангел Балевски, Кольо Фичето и акад. Евгени Матеев. 
За четвърти път се присъждат специални стипендии „Хуауей ИКТ“, закоето фондацията е 
получила дарение от „Хуауей Технолоджис България“ ЕООД. 
Справка за стипендиите и стипендиантите: Общият брой на стипендиантите за учебната 
2017 - 2018 година е 55. 
Стипендии по видове: 14 са стипендиите, носещи имената на известни български учени и 
творци с принос в българската и световна наука и техника. 31 са стипендиите за носители 
на медали от международните средношколски олимпиади. 
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Разпределение на стипендиите по университети и училища: 22 от тях са представители на 
СУ „Св. Кл. Охридски”; 8 на Медицински университет – София; 5 на Технически университет 
– София; 2 на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ - Варна и по един на ШУ „Еп. Константин Преславски“, 
Икономически университет – Варна, Технически университет – Габрово, УАСГ – София, ХТМУ 
– София, СА „Д. Ценов“ – Свищов, Тракийски университет – Стара Загора, Технически 
университет – Варна, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград. Стипендианти на фондацията са 
и ученици, лауреати от международни олимпиади, които учат в СМГ „Паисий Хилендарски“, 
ПМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас, ПМГ „Баба Тонка“ – Русе, МГ „Акад. К. Попов“ – Пловдив 
и МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна. 
За учебната 2017/2018 г. са присъдени следните стипендии: 
Именни стипендии – 14; Стипендии за носители на медали от международните 
средношколски олимпиади – 31; Стипендии Хуауей ИКТ – 10. 
Разпределението на стипендиантите по университети и училища: 22 са представители на СУ 
„Св. Климент Охридски“; 8 - Медицинскиуниверситет – София; 5 - Технически университет – 
София; 2 – ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ – Варна; 1 - ШУ „Еп. Константин Преславски“; 1 - УАСГ – 
София; 1 - СА „Д.Ценов“ – Свищов; 1 - Икономически университет – Варна; 1 – Технически 
университет – Габрово; 1 - Тракийски университет – Стара Загора; 1 - Технически 
университет – Варна; 1 – ХТМУ – София; 1 – ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград; 4 - СМГ 
„Паисий Хилендарски“; 2 – ПМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас; 1 - ПМГ „Баба Тонка“– Русе; 1 
- МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна; 1 - МГ „Акад. Кл Попов“ – Пловдив. /БГНЕС 
 
На 11 декември ООН основава УНИЦЕФ 
www.ngobg.info | 11.12.2017 
Детски фонд на обединените нации, или УНИЦЕФ, е създаден на 11 декември 1946 г. от 
Общото събрание на ООН, за да осигурява спешна помощ, храна и здравни грижи за децата, 
пострадали от Втората световна война. След 1953 г., когато УНИЦЕФ става неразделна част 
от системата на ООН, обсегът на неговата дейност значително се разширява. Към задачите 
му се включва широка хуманитарна дейност в развиващите се страни, в това число 
медицинска и просветна дейност в полза на майките и децата от тези страни. За тази 
дейност структурата става лауреат на Нобеловата награда за мир през 1965 г. 
Организацията играе важна роля в подготовката и приемането от ООН на Конвенцията за 
правата на детето. През 2001 г. от спонсорирането  се отказва Ватикана като реакция срещу 
прокламираната от организацията поддръжка на правото на аборт и отделянето на 1% от 
фонда за дотиране на аборти. Като втора причина Светият престол изтъква инвестициите в 
предприятия от ЮАР със съмнителна репутация. Институцията разчита на частни дарители и 
на дарения от правителствата. Цялостно управление и администриране на организацията се 
провежда в централата в Ню Йорк. Центърът за доставки УНИЦЕФ е със седалище в 
Копенхаген и служи като основна точка на разпределение на ваксини, лекарства за деца и 
майки с ХИВ, хранителни добавки, спешни заслони, учебни пособия и др. Във Флоренция се 
намира Изследователският център "Иноченти". Той е създаден през 1988 г., за да укрепи 
научноизследователската способност на Детския фонд на ООН и в подкрепа на своето 
застъпничество за децата по света. /Марица.бг 
 
Тополовградски ученици събират благотворително средства за нуждаещи се 
www.sakarnews.info | 15.12.2017  
Ученици от СУ „Д-р Петър Берон“ Тополовград организираха благотворителни кампании в 
помощ на нуждаещи се. Днес, в пазарния ден се две групи бяха изложили предмети, които 
продаваха. 
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Децата са от 9а и 9б клас предлагаха сувенири, сладки, кекс и други неща. Та са ги 
изработили по проект „Моят час“. Средствата от благотворителна кампания ще бъдат 
предоставени на Уницеф. 
Пред входа на гимназията бе другия щанд, където други ученици продаваха различни 
предмети, изработени от всички класове. Те събират пари, които ще дарят на дете от 
Бургас, на което му предстои лечение в Турция. 
Тяхната кампания ще продължи до края на годината. 
 
Средства за хора с репродуктивни проблеми набира неправителствена организация чрез 
Коледния Общински базар във Велико Търново 
www.focus-radio.net | 11.12.2017  
Велико Търново. Средства за хора с репродуктивни проблеми набира неправителствена 
организация чрез Коледния Общински базар в старата столица. Доброволци от  фондация 
„Искам бебе“  получиха безвъзмездно една от къщичките – павилиони, в която ще останат 
през целия ден, обясни за Радио „Фокус“ – Велико Търново Вероника Михайлова, 
координатор на сдружението за старата столица. Това, което се продава, са дарени от 
доброволци и съмишленици ръчно изработени сувенири и подаръци. Събраните пари ще 
бъдат отделени за каузата на фондацията, а именно да помага на двойки, които искат да 
имат деца. „Това стандартна, традиционна инициатива. Всяка година Общината предоставя 
една такава къщичка на социалните услуги и ние сме им много благодарни, защото това са 
начинът и мястото тези, които не знаят за нас, да разберат повече. За толкова години вече 
има и хора, които ни познават, чакат и търсят. Това е правилният път за решение на 
проблема“, каза още Вероника Михайлова.  Освен, че могат да си купят нещо и да помогнат, 
посетителите на Коледния базар могат да получат и повече информация за  фондацията и 
за дейността й. Самата координаторка ще е в парк „Марно поле“  след 14.00 часа днес. 
Луиза ТРАНЧЕВА 
 
Остават 20 дни до края на Операция „Жълти стотинки“ 
www.profit.bg | 11.12.2017  
За първи път тази година деца се включиха по своя инициатива в дарителската Операция 
„Жълти стотинки“. Кампанията традиционно привлича доброволци за събиране на средства 
за каузата й, но до този момент инициаторите винаги са били зрели хора. Тази година 
ученици от седем училища от цялата страна - Ботевград, Пловдив, Самоков, София, Тетевен 
и Хасково, заявиха касички за набиране на дарения и събират жълти стотинки в помощ на 
свои връстници с множество увреждания. За първи път в нея участват 1640 търговски 
обекта в цялата страна - с около 1000 повече от миналата година. Официалните партньори 
на Операция „Жълти стотинки“ са 25, а от тази година дарителската кампания привлича по-
активно и доброволци, които се включват в събирането на средства по своя лична воля. По 
време на кампанията всеки, без значение от възраст и занимание, можеше да заяви от 
специалните „касички за жълти стотинки“. Така в инициативата се включиха както частни 
лица, така и офиси и малки търговски обекти – книжарници, кафенета, малки магазинчета и 
дори служителите от завод за паркет. Кампанията приключва с края на календарната 2017 
г., а размерът на събраните дарения ще стане ясен през февруари, след като всички 
касички бъдат върнати обратно за преброяване на стотинките в тях. Операция „Жълти 
стотинки” е национална дарителска кампания на VIVACOM Fund, която вече 8 години 
подкрепя социални каузи в името на децата. Тя се провежда с помощта на десетки 
партньори и всяка година мотивира стотици хиляди българи да дадат своя принос в нея. 
Тази година кампанията събира средства за една от мисиите на фондация „И аз мога” – 
децата с множество трайни увреждания. Събраните средства ще бъдат дарени целево към 
„Център за надежда“ в София за осигуряване на още рехабилитатори и подобряване на 
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дневната грижа на деца с множествo увреждания, които посещават училището Луи Брайл. 
Ако успее, кампанията ще облекчи живота не само на десетки деца, пострадали от съдбата, 
но и на техните семейства, които често се превръщат в заложници на болестта. 
Традиционните партньори на тази уникална за България инициатива са: кино АРЕНА, Burger 
King, Ciela, Cinelibri, Colibri, DHL, Domino’s Pizza, Grand Optics, Inmedio, Joy Optics, KOM, , Mr. 
Bricolage, 1 minute, Relay, Renault-Nissan, SDI Broker, Sport Depot,  Texas Chicken и Zeiss 
Experience Center. Новите партньори, присъединили се тази година към кампанията, са: 
Lafka, Andrews Ladies, Booktrading, DOMKO, VIP Security и Eventim, благодарение на които 
специалните касички ще приемат дарения в близо 1 700 търговски обекта. Медийните 
партньори, благодарение на които повече хора имат шанса да научат за каузата, са: dir.bg, 
сп. Elle, вестник Стандарт, Дарик радио, Журнал за жената, „Моето дете“, Нова телевизия, 
радио FM+, радио Star, Розали, actualno.com и iwoman. Посланици на кампанията са 
Белослава и Йордан Йовчев, които подкрепят Операция „Жълти стотинки“  от години. И 
двамата са убедени, че доброто увлича и вярват в успеха и на тазгодишната инициатива. До 
края на кампанията остават броени дни, в които всеки може да дари – както своето ресто в 
магазините–партньори на кампанията, така и със sms на кратък номер 1415 или с обаждане 
на телефон 0-900-5-14-15. Цената е 1 лев за всички абонати на трите мобилни оператора в 
страната и 1.20 лв. за клиентите на предплатени услуги. Касички все още могат да бъдат 
заявени на kasichka@vivacom.bg. За по-големи дарения има осигурена дарителска сметка: 
IBAN BG70TTBB94001528002490. 
 
Прочути лица убеждават да се раждат деца с календар, Fibank удвоява приходите 
www.hiclub.bg | 11.12.2017  
Владо Николов, Хилда, Казасян, Андрей Арнаудов,Иван Христов, Мария Гроздева, Ути 
Бъчваров, Поли Генова - зад каузата “Направи го за България”, Ива Дойчинова, Александър 
Сано, Миа Сантова и Деян Славчев-Део са само част от звездите, които се снимаха за 
благотворителен календар за 2018 г., който ще бъде представен днес в София. 
Инициативата, подкрепена от Fibank, е част от кампанията на ДНК “Направи го за 
България”. Посланиците на каузата, заснети за календара, ще бъдат на представянето му. 
“От любов към каузата си ние се обединихме и създадохме Движение за национална кауза 
(ДНК), за да се занимаем с две големи теми, които засягат демографската криза в България 
- ниската раждаемост и високата емиграция, които според ООН ни правят най-бързо 
топящата се нация в света. Вярвам, че трябва отново да имаме обединителна кауза като 
нация, за да продължат да живеят българи в България”, каза Андрей Арнаудов. Колегата му 
Иван Христов допълни: 
“Свидетели сме на необратими процеси на глобализация, които постепенно претопяват 
малките нации като нашата. Не можем да ги спрем. Но можем друго - да съхраним и 
утвърдим българското, като застанем зад кауза от национална значимост като “Направи го 
за България”. 
Приходите от продажбата на календарите ще бъдат удвоени от Fibank и дарени за каузата. 
Календарите ще бъдат продавани и във всеки клон на банката в страната. 
 
"Цветен Ден" и "Александровска" се грижат за психично болни 
www.standartnews.com | 12.12.2017  
Клиниката по психиатрия УМБАЛ Александровска в партньорство със сдружение „Цветен 
Ден", ще реализира проект, който цели подобряване на грижата за психично болни лица, 
пациенти на Дневния стационар към Клиниката, чрез въвеждане на нови методи и 
психосоциални услуги, които ще подпомогнат насърчаването на социалната реинтеграция и 
превенция на отхвърлянето им. В рамките на проекта, в който ще се включат пациентите, 
техните близки и екипът на Клиниката, ще бъде почистен двора и района, където ще бъде 
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създадена градина "Цветен Ден" с оформяне на ограда, пейки и алеи; със засаждане на 
цветя, билки и храсти, затревяване с райграс и осигуряване на поливна система. Тези 
дейности ще поставят акцент върху здравата част на личността, върху здравословния и 
позитивен начин на живот, към природата, върху възстановяването чрез развиване на 
творческия потенциал и ще дадат допълнителен шанс за по-пълноценно функциониране и 
връщане в социална среда. Това е един от проектите, за които ще събира пари 
тазгодишното издание на дарителската кампания на Райфайзенбанк "Избери, за да 
помогнеш". Можете да подкрепите проекта с дарение чрез SMS с текст DMS ZELEN на кратък 
номер 17 777. За абонати по договор с Telenor, Vivacom и Mtel цената на 1 SMS e 1 лв. За 
потребители на предплатени услуги на всички мобилни оператори стойността е 1,20 лв., с 
включено ДДС. 
 
Проекти за социална промяна 
www.bnr.bg | 12.12.2017  
Пет проекта за социална промяна ще участват в провеждането на Дарителски кръг в Бургас. 
Събитието ще събере днес индивидуални и корпоративни дарители, които ще финансират 
идеите на организациите - участници. То се организира от "Обществен дарителски фонд 
Пиргос" - Бургас. Проектите, които търсят подкрепа са от различни сфери - здравеопазване, 
образование, екология, като освен от Бургас има идеи и от Несебър и Айтос. Провеждането 
на Дарителски кръг спазва специална процедура, обясни Христо Панайотов, изпълнителен 
директор на новосъздадената фондация: "Всеки един представящ проектите има 5 минути 
за да представи себе си и да каже защо именно той трябва да бъде подкрепен.  След това 
се дават точно 5 минути време за задаване на въпроси от хората, които присъстват. Така в 
рамките на около час минава тази процедура. Следващата е така наречената открита сесия., 
в която всеки желаещ може да дари за съответния проект., като минимумът на дарение е 50 
лева... " Сумата събрана за всеки проект се допълва от фондация "Америка за България", 
чрез друга фондация - "Работилница за граждански инициативи", въвела модела на 
дарителския кръг в България. В Бургас той ще се проведе днес от 18 часа, в зала "Георги 
Баев" в Морското казино. Чуйте звуковия файл: 
 
Красимира Величкова: Посоката, в която върви Фондът за лечение на деца, е да се 
превърне в дирекция на МЗ 
www.novini.dir.bg | БНР | 12.12.2017 | 09:55 
За пореден път ние бяхме употребени, така че да може да се каже, че е имало работна 
група и членове, които са независими, експ... За пореден път ние бяхме употребени, така че 
да може да се каже, че е имало работна група и членове, които са независими, експерти и 
граждански активисти, но в крайна сметка министерството направи това, което е било 
предрешено. Общото притеснение за променените правила на Фонда за лечение на деца е, 
че работата на Фонда се променя отново на парче и правилата задават много въпросителни. 
Това каза в интервю за предаването „Преди всички“ Красимира Величкова, Български 
дарителски форум, по отношение на променените правила на Фонда за лечение на деца. По 
отношение на обществените поръчки, които се предвижда да прави фонда, Величкова 
коментира: Това е някакъв вариант на решение на регулиране на пазара на медицинските 
изделия, но реално тази промяна е направена без никакво съгласуване с всички 
заинтересовани страни, които да кажат дали този вариант може да работи или не. /…/В 
настоящия правилник също не е предвиден ред за това какво ще се случва в междинния 
срок, когато тази обществена поръчка не е минала и по какъв начин децата ще могат да 
получават подпомагане. Това е една неяснота, която правилникът отваря. Другият въпрос е 
за гласа на Обществения съвет, каза още Величкова: Казва се, че сега ще бъде назначен 
говорител. Какво означава да има говорител Обществени съвет. Всички други трябва да 
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мълчат и не трябва да казват когато има нередности. Тогава каква е функцията на този 
Обществен съвет? По думите й, правилникът не решава още много проблеми, един, от който 
е заплащането на лекарствата на тежко болни деца: Вече се изисква документите, които 
родителите подават, когато кандидатстват за чужбина, те да са ги превели. Единственият 
вариант е отново да се дискутира публично, да има обществен натиск, така че правилникът 
да бъде поправен: Въпреки че правилникът е толкова поправян, че единственото добро 
решение би било наистина да се напише един нов правилник като се помисли по 
стратегически изобщо за ролята на този Фонд , за отношенията му с  НЗОК и с 
Министерството на здравеопазването, защото в момента посоката, в която върви този орган 
е да се превърне в една дирекция на МЗ. Цялото интервю чуйте в звуковия файл. 
 
Младежка банка - Монтана организира Дарителски кръг 
www.bulnews.bg | 12.12.2017  
За първи път в Монтана се организира Дарителски кръг. Организатор на иновативното за 
северозапада събитие е Младежка Банка - Монтана.  Дарителският кръг е начин за 
разрешаване на конкретни проблеми и възможност за подобряване на живота в местната 
общност. По време на събитията на Дарителски кръг индивидуални дарители се запознават 
лично с до пет предложения за превръщането на града им в по-добро място, като по този 
начин се ангажират с представените каузи не само чрез дарение, но и чрез опит, идеи, 
контакти и доброволен труд. Предложенията идват от местни граждански организации и 
инициативни групи, активно работещи в сферата на образованието, екологията и 
социалните дейности.  В Монтана Дарителският кръг ще се проведе на 15.12.2017 г. от 
18:00 ч . в Общински младежки дом – Монтана. Граждански организации и неформални 
групи ще търсят финансиране за 3 проекта чрез Дарителски кръг, чрез който ще бъдат 
събрани средства за финансирането на първите 3 проекта разработени от младежи от 
Монтана и оценени от техни връстници. Проектите са: Инициативна група Оротека "Шарена 
Черга" с ръководител проект: Таня Алексова и проект Оротека "Шарена Черга". Темата на 
проекта ни е оротека. Надяваме се да привлечем повече хора, които да поддържат 
българския дух с помощта на българските хора. Надяваме се да вдъхновим повече хора, 
които да вземат участие в такива дейности. И за в бъдеще желаем да видим повече интерес 
и желание към българския фолклор. Инициативна група "Заедно можем" с ръководител 
проект: Теодор Асенов и проект "Опознай родния си край". Идеята на проект „Опознай 
родния си край” е да запознае учениците от I в клас на Първо ОУ – гр. Монтана с историята 
на гр. Чипровци и по-конкретно с изработването на Чипровските килими. Да видят и усетят 
част от българското национално наследство, традиции и художествени занаяти. Да обогатят 
знанията си по Човек и общество. Проектът трябва да бъде осъществен, защото чрез него 
децата ще се докоснат до занаятите на нашите предци. Някои от тях не са ходили никога на 
екскурзии и това е една добра възможност за тях. Чрез проекта ще съчетаят приятното с 
полезното, а именно ще научат за историята на гр. Чипровци и занаятите по неговия край и 
ще посетят друг град. Целта на проекта е да събуди патриотизма в учениците. Да разбуди 
любов към родното и интерес към занаятите от миналото, които са съхранени и до днес. 
Инициативна група "Краниакс" с ръководител Розалия Маркова и проект "Меркюри". Темата 
на проекта ни е геймърски турнир. С него се надяваме да привлечем млади хора, които се 
интересуват от Е-спорт или тъй наречените електронни игри. "Надяваме се чрез този проект 
да вдъхнем увереност в младежите и да ги мотивираме да взимат участие в създаването на 
подобни проекти. Също така желаем да видим повече интерес към Е-спорта за в бъдеще. 
Дарителският кръг е иновативен начин за набиране на средства в подкрепа на местни 
каузи, въведен у нас през 2012 г. от Фондация „Работилница за граждански инициативи“. 
(ФРГИ) Организирайки Дарителски кръг, Младежка банка Монтана става част от кампанията 
Национална седмица на Дарителските кръгове, организирана от ФРГИ. Дарителският кръг в 
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Монтана се реализира с подкрепата на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ 
по Програма „Развитие на обществените фондации в България“ и с финансовата помощ на 
Фондация „Чарлз Стюарт Мот“ и Фондация „Америка за България“.  Младежка банка 
Монтана се осъществява благодарение на подкрепата на Фондация „Работилница за 
граждански инициативи“ по програма „Младежка банка“ и с финансовата помощ на 
Фондация „Чарлз Стюарт Мот“. 
 
Ти и Lidl: Превръщат Кресненския пролом в прекрасно място за туризъм 
www.actualno.com | 13.12.2017  
Проектът „Кресна – Земя на хората“ е една от общо 31 идеи от цялата страна, които 
получиха финансиране от най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България – 
„Ти и Lidl за по-добър живот“. Одобрените проекти получават грант в размер до 10 000 лв., 
който да използват за реализирането на своите идеи. 
Целта на проекта на Рибарско сдружение „Балканка 2009“, Благоевград, е социализиране на 
природните дадености и природата на западните склонове на Пирин планина над 
Кресненския пролом и създаване на условия за развитие на туризма. Средставата по 
проекта ще се използват за създване и описване на пешеходни пътеки и веломаршрут от 
Кресненското дефиле по долината на река Ощава до Национален парк „Пирин“. Ще бъдат 
поставени табели, маркировка и оформени кътове за почивка, пикник и пренощуване с 
палатки. Маршрутите ще бъдат описани в интернет на български и английски език. Според 
инициаторите от Рибарско сдружение „Балканка 2009“ Община Кресна има изключителен 
природен ресурс – екзотична за България южна природа, високи алпийски планини, красив 
ландшафт, изключително богато биоразнообразие. По думите им обаче липсата на човешки 
и финансов ресурс в общината пречат тези богатства да се използват и това да носи 
приходи на местните хора. Ето защо чрез проекта си те искат да превърнат района в 
притегателен център на природолюбители. 
От Рибарско сдружение „Балканка 2009“ вярват, че проектът директно ще допринесе за 
изпълнение на целите на Стратегията за развитие на туризма на Община Кресна. 
Припомняме, че най-голямата инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“ 
има за цел да подкрепи социално значими проекти в цялата страна в следните четири 
области: образование, култура и историческо наследство, околна среда и здравословен 
начин на живот. Инициативата отразява стремежа на компанията да допринася за по-
пълноценния и по-качествен живот на хората от различните региони в цялата страна. Тя се 
реализира с подкрепата на Фондация "Работилница за граждански инициативи" и Български 
дарителски форум. Размерът на сумата, която бе събрана в периода 1 май - 25 юни 2017 г. 
благодарение на клиентите на веригата, достига 252 741 лв., а общо 425 проекта от цялата 
страна кандидатстваха по програмата. 
 
Варненци дариха над 14 000 лв. за реализирането на четири каузи 
www.novini.dir.bg | Varna24.bg | 14.12.2017  
Общо 14 569 лв. е сумата, с която варненци подкрепиха реализирането на четири каузи за 
по-доброто бъдеще на Варна. Даренията бяха набрани по време на седмото издание на 
Дарителски кръг за Варна, което се проведе на 13 декември от 18.00 часа в Арт салона на 
радио Варна. Организатор на инициативата е Обществен дарителски фонд за Варна. 
“Дарителският кръг е място, което създава възможност за директен контакт между 
организациите, които търсят подкрепа и дарителите. Дарителите са заинтригувани, защото 
се срещат лице в лице с хората, които искат да осъществят важни за града ни каузи и имат 
възможност сами да изберат коя кауза да подкрепят, споделя г-жа Мария Чанкова, 
Председател на Обществен дарителски фонд за Варна“. Четирите проекта, които бяха 
представени пред дарителите са избрани след конкурсна процедура. Всяко дарение на 
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варненци се увеличи в съотношение 60:40 от Фондация Работилница за граждански 
инициативи-София. Дарителската сесия беше водена от Моника Писанкънева, Мениджър 
Развитие на Филантропията към ФРГИ. Каузите, които получиха подкрепата на дарителите 
са: ДОБРОВОЛЦИ ЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ СКАУТСКИ ЦЕНТЪР Организация на българските 
скаути Бяха осигурени средства за храна за доброволците, които през летния сезон ще 
помагат безвъзмездно за възстановяването на първия в България скаутски център. След 
възстановяването на центъра в него ще могат да се обучават над 180 младежи през летния 
сезон. 
 
“Ангелска ЧУДОтворителница“ - благотворителен коледен щанд на “Искам бебе“ 
www.novini.dir.bg | БНР | 15.12.2017  
47 бебета във Велико Търново са родени през последните шест години с финансовата 
помощ на общинската програма „Ин витро“.“А... 47 бебета във Велико Търново са родени 
през последните шест години с финансовата помощ на общинската програма „Ин 
витро“.“Ангелска ЧУДОтворителница“ и тази година е на Коледния базар във 
великотърновския парк „Марно поле“. Благотворителният щанд на фондация „Искам бебе“ 
предлага ръчно изработени коледни подаръци, аксесоари и сувенири, дарени от 
доброволци, за да бъдат продадени с една кауза – да се родят още мечтани български 
бебета. Вероника Михайлова е координатор за Великотърновска област на фондация „Искам 
бебе“. Тя е една от щастливите жени, родила детето си преди 4 години: Хората винаги 
трябва да се подкрепят. Фондация „Искам бебе“ организира групи за психологическа 
взаимопомощ. Аз съм минала през една такава група през 2012 година и смело мога да 
твърдя, че нещата са изключително свързани. В много случаи хората се притесняват, че 
проблемите им са чисто физиологични, а се оказва, че по-голямата част от проблема е 
чисто психологически. От 2012 година, когато аз бях в тази група, от 12 момичета 10 
станахме майки. Миналата година приключи втората група в Търново, две момичета имаме с 
близнаци. Сега сме в подготовка за трета група в началото на 2018 година. Двойките с 
репродуктивни проблеми трябва да се борят, но и открито да говорят за проблема си, 
защото това е част от решението, убедена е от собствения си опит великотърновката 
Мирена Русева. Всеки възможен начин една жена да стане майка трябва да бъде подкрепен, 
категорична е Вероника Михайлова от фондация „Искам бебе“: Имаше законодателни 
инициативи преди години за узаконяване на сурогатното майчинство в България, но не се 
случи. Все още не. Трябва ли отново да бъде повдигната темата? Би било добре. По-скоро 
сега се третира въпросът за донорското забременяване и се правят промени в тази насока, 
защото по сега действащия закон жените, които могат да бъдат донори на яйцеклетки, 
трябва да са навършили 34 години и да имат поне едно живородено дете. Сега се 
предвиждат промени с увеличаване на една година за жената, т.е. да е навършила 35 
години. Да се даде шанс на желаещи майки да дарят своя яйцеклетка и да ощастливят друга 
жена. Пожеланията ви за Коледа? Деца! Аз го изпитвам вече четвърта година и е прекрасно 
да видиш и да стъпваш по разпилени детски играчки. Здраве и деца! 
 
Общи новини 
 
В Клисура възстановяват параклиса с костите на избитите в Априлското въстание 
www.bnr.bg | 09.12.2017  
Кметството в Клисура продължава ремонта на параклиса "Св. Архангел Михаил", в чиято 
крипта се съхраняват костите на част от избитите клисурци при потушаването на 
Априлското въстание през 1876 година. Храмът се намира в двора на църквата "Св. Никола", 
чиято камбана е обявила началото на въстанието, а след потушаването му е била 
опожарена. Това разказа за БТА кметът на подбалканското градче Генка Тодорова.  
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Параклисът е "изваден" от руините благодарение на доброволци, като реставрационните 
дейности са започнали по идея на бившия кмет Борис Спиров, продължават и по време на 
кметуването на Геца Стефанова, поясни кметът на Клисура. Днес светинята за клисурци 
вече е отворена както за поклонение и религиозни служби, така и за посещение на туристи.  
Времето си беше казало тежката дума и състоянието на малкия храм беше в окаяно 
състояние, добави Тодорова. С лични дарения на клисурци и фирми от региона е извършен 
ремонт на покрива, стената е възстановена, а таванът е подменен изцяло. Криптата е 
основно почистена, монтиран е мраморен под, а костите на загиналите са обезпаразитени и 
положени под стъклен похлупак. Костите на тримата водачи на въстанието в Клисура - 
Григор Попбошков, Христо Труфчев и Атанас Попминков са положени в отделен дървен и 
резбован саркофаг. Иконостасът и останалата дървена част са почистени и лакирани. 
Дворът е основно почистен от саморасли храсти и дървета, прекарано е осветление, а пред 
входната врата откъм улицата има чешма с постоянно течаща вода, каза Генка Тодорова. С 
почистването на двора се откриха и останките от църквата "Св. Никола", запазени след 
пожара - руини от зидове и овъглени греди, посочи тя. Обновяването на храма ще 
продължи и през следващата пролет, когато се предвижда да се смени дървената 
конструкция на сградата и да се реставрират иконите, информира кметът на Клисура.  
Първата литургия в параклиса бе оповестена със звъна на камбаната на храма "Св. Никола", 
която по думите на кмета е "мълчала" в продължение на 20 години, въпреки че 
камбанарията е оцеляла след пожара. Литургията е отслужена в деня на храмовия празник - 
Свети Архангел Михаил и е била водена от отец Явор, който служи в действащата църква в 
Клисура.  Кметът на Клисура заяви, че в момента има много спешна нужда от помощ по 
отношение на монумента, който се намира в историческата местност Зли дол. Той е 
издигнат в памет на загиналите въстаници и е дело на архитекта Васил Биязов. Вследствие 
на времето и атмосферното влияние от монумента са паднали мраморни плочи, основата се 
рони и паметникът е в окаяно състояние, посочи Тодорова. Седемте черешови топчета, 
които маркираха позициите на клисурци, отдавна ги няма, тъй като от времето също се 
разпаднаха, допълни тя. Изпитвам неудобство пред туристите, които виждат "памет в 
разруха", но нямаме собствени средства, с които да ремонтираме паметника, каза Генка 
Тодорова. Тя отбеляза, че по нейна идея е създаден Инициативен комитет, в който влизат 
строителни експерти, историци и синът на архитекта Васил Биязов, арх. Стефан Биязов, 
който е изготвил експертиза и план-сметка. Изпратихме ги до премиера Бойко Борисов, от 
кабинета му получихме отговор, че е входирано писмото, но от там насетне движение няма, 
а ние без държавата няма как да се справим, добави Тодорова. 
 
 
Областният управител застава зад Коледната дарителска кампания 
www.haskovo.net | 09.12.2017  
За 12-та поредна година в навечерието на Рождество Христово по инициатива на областния 
управител на Кърджали ще се проведе Благотворителната кампания „Да подарим надежда 
за Коледа” в подкрепа на деца и младежи  с увреждания. Тази година събраните средства 
ще бъдат предоставени за лечението на 29-годишната Петя Костова от Кърджали, която 
страда от синдрома на Ходжкини 9-годишната Селен Исмаил от Черноочене с диагноза 
детска церебрална парализа. На 19 декември, вторник,от 19 часа  по покана на областния 
управител Никола Чанев на сцената на театъра ще гостува Фолклорен ансамбъл  „Родопа“ – 
Смолян със своя зрелищен спектакъл „Невястата“. Билетите са с цена 10 лева и ще бъдат 
откупени с благотворителна цел.Преди концерта във фоайето на театъра ще се състои 
традиционният коледен базар, на който ученици от цялата област ще продават ръчно 
изработени сувенири, картички, сурвачки, лакомства и предмети за бита в подкрепа на 
каузата. Областният управител Никола Чанев призовава всички граждани, фирми и 
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институции да се включат в кампанията, като закупят билети за концерта, посетят Коледния 
базар или дарят средства по банков път на сметката на читалище „Обединение“ в Първа 
инвестиционна банка. Читалището е партньор на кампанията от първото й издание, заедно 
с ОДК, РУО и Агенцията за Социално подпомагане. Банковата сметкана кампанията  e: IBAN 
- BG 43FINV91501204222439  BIC – FINVBGSF . Всяка година стотици фирми, институции и 
ученици се включват в инициативата „Да подарим надежда за Коледа”, за да дадат кураж и 
надежда на болните деца и техните родители. За последните 9 години събраните дарения 
надхвърлят 100 000 лева. Кърджали бг вести 
 
Всички заедно за Петя Костова, ученици подготвиха цял концерт със звезди от сцената 
www.novjivot.info | 09.12.2017  
Кампанията в подкрепа на 30-годишната Петя Костова от Кърджали, страдаща от болест на 
Ходжкин, се разраства, на 13-и декември от 19.30 часа в театъра ще се проведе 
благотворителен концерт в нейна помощ. Билетите са почти разпродадени, остават едва 
трийсетина. Цялостната организация е на трима ученици доброволци, които до момента не 
са познавали младата жена, каза една от организаторките на благотворителната 
инициатива Десислава Тончева. Това са Моника Николова, Мартин Каралчев, Христо 
Момчев. Децата са се свързали с мениджърите на певците и са уговорили идването им на 
местна сцена. Написали са сами и сценария на концерта. Певците ще пеят изцяло 
благотворително за кърджалийското момиче, приходите от целия концерт отиват за каузата 
на Петя. На сцената в подкрепа на Петя Костова ще излязат Крум, Сузанита, Нели Петкова, 
Симона Загорова, Здравко Мандаджиев, Нина Иванова, Деа Майсторска, Радко Петков, както 
и танцьорите от Тракийското дружество „Димитър Маджаров“ в Кърджали, детска от 
вокална група „До ре ми“ и от Школата за модерни танци към ОДК. Цената на билетите е 8 
лева. По време на концерта ще са на разположение и дарителски кутии. 
Ние се радваме, че местните медии отразяват инициативата ни, каза Тончева. Подготвят се 
скоро да вземат необходимата доза за един месец от жизненоважното лекарство за Петя. 
Договорили са се с гръцка фирма, която предлага по-изгодна оферта като се вземат 
предвид и транспортните разходи за пренасяне на медикамента. Припомняме, че Петя 
Костова се нуждае от 104 000 лева за скъпоструващо лекарство, което не се поема от 
Здравната каса в България. То дава големи шансове за стабилизация на състоянието й, а 
дори и за ремисия, а и било дало шансове да й се извърши втора трансплантация на 
стволови клетки. 
На 10 декември, в неделя ще се проведе парти с латино и зумба в бар Инсайд в 20 часа. 
Това събитие отново ще мине под мотото „Да помогнем на Петя“, приходите от входа за 
вечерта ще й бъдат предоставени. Събитието се организира от клуб TENDENZ. 
На 23 декември ще се проведе благотворителен турнир по мини футбол. Записването за 
участие е до 15 декември. 
Събраните средства по банковата сметка на Петя Костова досега са 21 813 и 1529 евро в 
сметката paypal. 
Продължават продажбите от благотворителния базар в интернет. 
През януари кампанията ще продължи. 
Банкова сметка: 
Райфайзен банк 
IBAN: BG40RZBB91551087733102 
BIC: RZBBBGSF 
Титуляр: Петя Костова 
paypal: helpforpetia@gmail.com 
 
Варненските „Делфини“ събират 20 000 лева с коледни картички 
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www.vnews.bg | 09.12.2017  
Амбициозна цел – да продадат картички минимум за 20 000 лева, са си поставили за 
поредна година младежите от доброволческата група „Делфините – People to People 
International“ и международните доброволци на Фондация „Деца на балканите“. Всички те са 
склонни да нарекат кампанията си „Варненската Коледа“, защото обичайно срещат 
подкрепата на хората, а целта е една – да се съберат пари за нещо, в помощ на болни или 
хора с увреждания. В поредната си кампания за празника, младежите имат желание да 
помогнат на два Дневни центъра за лица с увреждани в града – „Свети Йоан Златоуст“ и 
„Слънчевата къща“, предава репортер на Moreto.net. 
Картичките отново ще се продават в някои от най-посещаваните хранителни хипермаркети, 
в един от магазините за строителство и обзавеждане, както и в големите търговски 
центрове. А целите са две. Едната е да се купи микробус на старо за нуждите на центъра 
„Свети Йоан Златоуст“. Автомобилът ще бъде използван да взема от домовете им част от 40-
те деца и младежи, които го посещават. Втората цел, за която всички са обединили 
усилията си е да се купят лифт – устройство за повдигане на хора в инвалидни колички, 
както и материали за трудотерапия в „Слънчевата къща“. 
Всяка от картичките ще се продава на минимална цена от 4 лева, а официалният старт ще 
бъде даден на 16 декември. Затова сега десетки деца и младежи, а и много възрастни, се 
включват активно в картичкопроизводството на „Делфините“ и „Деца на Балканите“. До 
момента с подръчни материали и средства са измайсторени поне 3000 поздравителни 
картички за празниците. „През почивните дни в офиса на организацията се събират поне по 
60 младежи, а мнозина творят в домовете си. Никой не се скатава!“, категорични са младите 
„делфини“ Габи Чанова, Мария Стоянова и Димитър Куцаров. 
От края на октомври в процеса участват и много помагачи в Полша и Германия. Доброволци 
пращат готови картички по пощата от София. А в момента картички се правят и продават 
дори в Кардиф от вече пораснали „делфини“, отишли в Англия, за да следват в 
университета. 
Около 80 000 лева са събрани с различните кампании за Коледа на Младежката организация 
за последните 11 години. А сумата миналата година е била рекордна – 28 хиляди лева – в 
помощ на Дома за медикосоциални услуги във „Виница“. Преди няколко години пък, отново 
помагат на Дневния център „Свети Йоан Златоуст“ като плащат за изграждането на 
аромотерапевтичен кабинет. Помагали са и на Детското отделение в болница „Св. Марина“. 
„Делфините“ признават, че са горди с всяка от кампаниите си. Използването на даренията 
обаче понякога се оказва проблем, разкриха от организацията. В някои от годините 
даренията впоследствие оставали неизползваеми. Такъв е примерът с стаята за развлечения 
в Детското отделение на Терапията, където помещението било оборудвано и изрисувано, но 
заради преустройство било развалено.Портал “Култура“ връчи годишните си награди за 
литература \ 
Близо 8 хиляди лева дари свищовският кмет на читалищните библиотеки в общината 
www.focus-radio.net | 02.11.2017 
Велико Търново. Близо 8 хиляди лева дари свищовският кмет Генчо Генчев на читалищните 
библиотеки в общината. Поводът бе Денят на народните будители, който отбелязваме на 1-
ви ноември, обясни за Радио „Фокус“ – Велико Търново от Росен Маринов, Директор 
Дирекция „Култура и културно наследство“ в Община Свищов. Средствата са дарени под 
формата на ваучери за книги. По 200 лева получиха читалищата в Александрово и Горна 
Студена, а по 500 лева бяха дарени на представителите на читалищните библиотеки в 
Козловец, Овча могила, Ореш, Българско Сливово, Вардим, Морава, Царевец, 
Хаджидимитрово, както и Градската библиотека в Свищов. Няколко дни по-рано, в 
навечерието на празника на народните будители, ваучери на същата стойност бяха връчени 
и на читалищните библиотеки в Драгомирово и Алеково.  Библиотеката при Първо 
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българско народно читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови 1856” ще има възможност да си 
купи книги на стойност 2000 лева. „Тя, както и Градската библиотека в крайдунавския град, 
получиха като подарък от кмета Генчев и книгата на проф. Владимир Радулов „Моите два 
паралелни свята”, отбеляза Росен Маринов. Ваучерите за книги бяха връчени на 
тържествена церемония в зала 1 на Община Свищов, на която присъстваха още секретарят 
на Общината Любомира Петрова, Росен Маринов – директор на дирекция „Култура и 
културно наследство”, Таня Ликова – главен експерт „Култура”, представители на 
различните читалища, кметове на кметства и културни дейци. 
Луиза ТРАНЧЕВА 
 
Ученици от Разлог организират кампания Книжна Коледа 
www.blagoevgrad.eu | 09.12.2017  
В навечерието на Коледа млади хора от Разлог организират доброволческа кампания 
Книжна Коледа. Каузата на доброволците е събиране на актуални и модерни книги, 
интересни за младия човек, за да подтикнат своите връстници от Разлог да четат повече. 
Младежите от доброволчески клуб-Разлог към Сдружение Алтернативи Интернешънъл 
апелират към всеки, който вярва, че младите хора са настоящето и бъдещето-дарете книга, 
инвестирайте в образованието на младите на Разлог. 
Приемат се всякакъв вид дарения-нови и добре запазени книги/издадени след 2000г/, 
ваучери за книги, пари, които ще бъдат използвани за закупуване на книги за обогатяване 
на библиотеката в Разлог. П 
унктове за събиране на книги ще има в СУ “Братя Каназиреви”, както и в Читалище ”15 
Септември 1991”, а дарения ще се приемат до 20.12.2017. 
Може да се свържете с организаторите на телефони: 0035983318998 00359898455606 
 
Гимназията по облекло в благотворителна кампания на Ротари клуб "София- Балкан" 
www.ruse.utre.bg | 09.12.2017  
Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“- гр. Русе се включи активно в 
Благотворителна коледна кампания на Ротари клуб  „София – Балкан“ за набиране на 
средства за Баскетболен клуб за хора в инвалидни колички „София – Балкан”.  Баскетболен 
клуб за хора в инвалидни колички „София – Балкан” е създаден през 2007 г. от Ротари клуб 
„София – Балкан“ с подкрепата на Българската федерация по баскетбол и Националната 
спортна академия. Целта на организираната кампания е осигуряване на средства за 
закупуване на специализирани инвалидни колички, треньори, подходящи зали, медицински 
специалисти и всички други условия за развитието на отбора - организиране на спортни 
срещи, с други отбори, организация и участие в международни турнири и семинари, както и 
популяризиране и развитие на спорта в България, и създаване на национален отбор за 
Параолимпийските игри.  Каманията се проведе от 28.11.2017 г. до 01.12.2017 г. като част 
от ежегодния Немски коледен базар, на който се продават изработените от учениците 
артикули на коледна тематика.  Възпитаниците на Професионална гимназия по облекло 
„Недка Иван Лазарова“- гр. Русе показаха своите професионални умения с ушиването на 
коледни играчки за елха от копчета, ръкохватки, престилки, декоративни ботушки и 
ръкавички, шапки, декоративни торбички от плетиво, покривки, коледни подаръчни 
чантички, несесери, книгоразделители, чанти и др.  Включването в благородната 
инициатива на професионалната гимназия е свързано с това,  че от няколко години в 
училището се обучават деца със специални образователни потребности в обособени 
паралелки. Подкрепата на организираната кампания е жест на толерантност от страна на 
Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“,  авторитетно професинално 
училище, в което се стимулира социалното приобщаване, равенството, активното участие на 
учениците в културните процеси и насърчаване на творческото мислене и креативност у 
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децата.   Прилагането на модели на отговорно и толерантно поведение в името на по-
достоен живот на младите хора провокира в Ръководството на гимназията интерес за 
включване на училището в Благотворителната коледна кампания на Ротари клуб „София – 
Балкан“. 
 
Човекът на Милан - Ивайло Рачев с благороден жест към школата на Локо Дряново 
www.livesport.bg | 09.12.2017  
Ивайло Рачев, също дари средства и се включи в националната кампания за закупуване на 
клубен автобус за школата на ФК „Локомотив” Дряново 
Президентът на „Доминант Спорт Груп”, е официален представител на Милан Джуниър Камп 
за България и голям приятел на ФК „Локомотив” Дряново. Проекта за откриването на 
младите таланти стартира през 2011 година в хотелски комплекс „Царско село” в София. 
През годините са проведени 5-издания на „Милан Джуниър Камп” в България, в които са 
взели участие над 850 деца от страната и чужбина. Последните две издания през 2016 и 
2017 година бяха успешно проведени в града на Майстор уста Кольо Фичето. ,,Дряново е 
спортна дестинация и подкрепям кампанията за закупуване на клубен автобус на ФК 
„Локомотив” Дряново и от сърце пожелавам в най-скоро време всички хора да подкрепят, 
според възможностите си, прекрасната инициатива и кауза на футболния клуб. От сърце 
пожелавам успех на момчетата и клуба, нека с този благороден жест, дадем шанс на 
талантливите български деца.” заяви г-н Рачев. Ръководството и треньорския щаб на ФК 
„Локомотив” Дряново БЛАГОДАРИ за дарените средства с пожелания за много успехи, 
здраве и късмет в очакване на „Милан Джуниър Камп” - 2018. Адмирации за благородния 
жест на г-н Ивайло Рачев, пример за всички останали футболни и спортни хора в Дряново и 
България. Над 50 медии от региона и страната промотират БЕЗВЪЗМЕЗДНО кампанията, а 
радио и видео спота се ще въртят в ефира до събирането на средствата. Ръководството и 
екипа на Локо Дряново, благодари за подкрепата на всички медийни партньори. 
 
2460 паунда дариха за операцията на Вальо приятели и съученици, работещи в Англия 
www.bgnow.eu | 09.12.2017  
Приятели и съученици на Валентин Гърбелов от Арда събраха и дариха за операцията му 
2460 паунда. Парите са предадени на сестра му Емилия Гърбелова. Някои от 15-те момчета 
и момичета, отишли на гурбет в Англия са работили цяла седмица за Вальо. Припомняме, че 
31-годишният Валентин Гърбелов страда от агресивен карцином и трябва спешно да се 
оперира. Операцията в турска клиника струва 50 000 лева. Кампанията за събиране на 
непосилната за семейството му сума е в пълен ход. Над 35 дарителски кутии са поставени 
из целия Смолян. Тече кампания и в Рудозем. Там до момента са събрани 703 лева, които 
също са предадени на Емилия Гърбелова. Семейството на Вальо благодари за всеки 
дарителски жест! Банковата сметка ЦКБ АД клон Смолян IBAN BG51 CECB 9790 10A7 9795 01 
BIC CECBBGSF ВАЛЕНТИН МИНЧЕВ ГЪРБЕЛОВ 
Източник: bgvesti 
 
Самоотвержени родители се борят ежедневно с коварното заболяване на детенцето си 
www.bgnow.eu | 09.12.2017  
Ирина и Красимир Младенови са от рудоземското село Чепинци. Дълги години не могли да 
си имат свое дете и взимат важното решение да осиновят. Избират Максимилиан, който 
тогава е само на четири месеца и е изоставен в дом за сираци от своите "родители". За 
детската церебрабна парализа, от която страда Макси, разбират месеци по-късно. Съветват 
ги да изоставят детето, но Ирина и Краси вече толкова са обикнали Макси, че решават да 
дадат всичко от себе си, за да победят доколкото е възможно болестта. Сега Макси е на 5 
години. "Той е слънчево, жизнено момченце", казва майка му Ирина, която е отдадена 
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ежедневно на грижите за детето. Първоначално, когато започнали рехабилитациите, 
оставали по 10 дни в Пловдив, където е лекуващия лекар. После се пренесли изцяло в града 
на тепетата, за да бъдат по-близо до специализираните грижи, които са необходими на 
Макси - ежедневна рехабилитация, логопед, психолог, плуване. Живеят на квартира в 
Пловдив, сами заплащат за поддържащата терапия, а това са средства, които често не 
достигат на семейството. Още повече, че Красимир преживява два инфаркта и не може да 
работи тежка работа. Откриват дарителска кампания в помощ на Макси, защото имат нужда 
от финансова подкрепа. На ден родителите на Макси плащат по 23 лв. за рехабилитация, 5 
дни в седмицата. За логопед по 20 лв., три пъти седмично. Плуване - 15 лв., два пъти в 
седмицата. Психолог 25 лв., един път седмично. Понякога Ирина се отказва от дадени 
терапии, заради недостиг на средства. Семейството се нуждае от помощ, за да помогне 
максимално на своята рожба, да може в следващите години доколкото е възможно Макси да 
бъде самостоятелен, да се обслужва и да се грижи сам за себе си. Величка Петкова 
Дарителска сметка: Уникредит Булбанк Максимилиан Красимиров Младенов BIC: UNCRBGSF 
BG54UNCR70001521431391-Лева BG70UNCR70001521431394-Евро 
Източник: bgvesti 
 
Президентът и деца от "Българската Коледа" украсиха елхата 
ww.struma.com | 09.12.2017  
Държавният глава Румен Радев и съпругата му се срещнаха с деца, подпомогнати от 
"Българската Коледа". Заедно те украсиха елхата на президентската институция. 
Благотворителната кампания се провежда за 15-та поредна година. Тази година тя 
подпомага продължителното лечение и рехабилитацията на деца с увреждания. „Аз искам, 
най-искрено, да ви пожелая да бъдете още по-добри, да носите много радост на вашите 
родители, най-вече, да бъдете здрави, да не спирате да мечтаете и да сбъднете всичките си 
мечти”, каза Радев на децата. Историята на Дейвид 18-годишният Дейвид Попов е с 
ретинопатия и детска церебрална парализа. След помощта от кампанията „Българската 
Коледа”, последните 4 години младежът е на рехабилитация два пъти седмично. 
„Благодарение на рехабилитацията се чувствам по-самостоятелен, по-силен и по-уверен”, 
споделя момчето. Майка му Галатея е благодарна на всички добри хора: „Тези парички 
отиват по предназначение, отиват при хора, които наистина имат нужда от тях... 
Благодарение на тази сума, имаме възможност да му подсигурим тази помощ, която му е 
необходима и почти задължителна”. Дейвид е претърпял 5 операции на краката. Трябва да 
се работи с него буквално всеки ден. Въпреки всичко е уверен, че може да постигне много. 
източник: btvnovinite.bg 
 
Сдружение „Жените днес” организира голям коледен базар в пловдивско село 
www.trud.bg | 09.12.2017  
Сдружение „Жените днес” организира голям базар  в пловдивското село Калековец (Община 
Раковски) по повод предстоящите коледни и новогодишни празници и д 90-годишния 
юбилей от създаването на местното Народно читалище „Пробуда – 1927″ с. Калековец. От 
женското сдружение са подготвили няколко интересни  инициативи в навечерието на 
настъпващите празници. Стартът ще бъде даден тази неделя в 11 часа в малкия салон на 
читалището с „Празнична работилница“,  в която професионалисти и любители доброволци 
ще покажат как сами да изработим празнична украса, коледни сувенири и подаръци. 
Всички, които имат желание и време да се включат в Коледна работилница, в която  може 
да донесе материали, да покаже и изработи  нещо свързано с празниците, да разкаже 
история или да сподели рецепта с добре дошли. В инициативата може да се включи всеки  
без ограничения във възрастта. Готовите експонати ще бъдат включени в Коледния базар 
на 12 декември в Народно читалище „Пробуда – 1927″. Кулминацията на дамската 
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инициатива ще е Коледният концерт, организиран от читалището същата вечер от 18.30 
часа. Събраните средства  от базара ще бъдат използвани  за проектиране и реализиране на 
малък спортен обект в Калековец. В духа на Коледа и добрите дела  дамите от сдружение 
„Жените днес“ си поставят за цел да помогнат за изграждането през 2018 г. на 
многофункционална спортна площадка, която да е атрактивна едновременно за  деца, 
младежи и техните родители. Комбинираната  площадка ще бъде с детски  съоръжения за 
игра  и спортни уреди на открито за стрийт фитнес. „Рождество Христово е един от най-
големите християнски празници, време за семейството и близките, време за подаръци, 
вкусни домашни гозби, украса на дома, песни, традиции и много емоции. В забързаните ни 
делници  често забравяме за добрите дела и колко хубаво би било да правим света около 
себе си по – светъл.“ – споделя общинският съветник в местния парламент в Раковски и 
член на сдружението Йорданка Змиярова. Сдружението „Жените днес“  се създава като 
юридическо лице с нестопанска цел по инициатива на група жени живеещи в село 
Калековец. Мисията на нежната част от селото е да работи за нуждите и проблемите на 
жените , за реалното зачитане на личностните, обществените и гражданските им права. 
Дамското сдружение има за цел да буди, поддържа и мотивира постоянен интерес към 
всички обществено – културни, икономически и други жизнено важни за населените места и 
страната ни въпроси. Да работи за утвърждаването на авторитета на българската жена чрез 
разширяване на участието й и активно включване в обществения и политически живот на 
местно, национално и европейско ниво, без разлика на възраст,образователен и социален 
статус, произход, раса и религия. 
 
Ученици от ПГАВТ „А. С. Попов“ с благотворителен базар в помощ на болно дете от Русе 
www.ruse.utre.bg | 09.12.2017 | 11:03 
Ученици от столичната гимназия ПГАВТ „А.С. Попов“ стартират благотворителен базар под 
надслов „Надежда за следващия ден“, като всички събрани средства от него ще бъдат 
дарени за лечението на четиригодишния Енис Казаков от град Русе, който е диагностициран 
със заболяването мултикистична енцефаломалация. Базарът, подкрепен от образователната 
организация ERP Academy ще се проведе в дните 4-ти, 6-ти, 8-ми, 11-ти, 13-ти и 15-ти 
декември от 12:00 до 14:00 часа във фоайето на втория етаж в ПГАВТ „А.С. Попов“. 
Дванадесет дни след раждането си четиригодишният Енис Казаков започва да получава 
епилептични гърчове. След проведени изследвания и МРТ на главен мозък се установява 
мултикистична енцефаломалация. Детето е хоспитализирано многократно, прилага му се 
антиконвулсивно лечение и рехабилитация, но епилептичните пристъпи продължават 
ежедневно, в резултат на което Енис изостава в нервно-психологическото си развитие и има 
повишен спастицитет на крайниците. Офертата на клиниката в Истанбул, Турция за лечение 
със стволови клетки е в размер на 34 000 щатски долара и е непосилна за семейството на 
Енис, което провокира учениците от ПГАВТ „А.С. Попов“ в София да организират 
благотворителен базар под надслов „Надежда за следващия ден“ и да подпомогнат 
събирането на необходимите средства за лечение. ПГАВТ „А.С. Попов“ има функционираща 
система за ученическо самоуправление от 2010г. Комисия „Проекти и Благотворителност“ 
към училището планира, разработва и осъществява анкетни проучвания и допитвания с цел 
изследване на мнението на учениците и подобряване на училищният климат. Организира и 
реализира различни проекти с цел развитие на социалната общност в училище, 
благотворителни кампании за подпомагане на нуждаещите се, материално или 
емоционално. Чрез кампаниите учениците са събирани средства за дом за медико-социални 
грижи за деца „Света София“, дом за временно настаняване на сираци в жк. Захарна 
фабрика, за ученици в тежко финансово състояние от ПГАВТ „А.С. Попов“ и други. Тази 
комисия популяризира и доброволчески дейности, разпределя адекватно и рационално 
даренията. Организират се и различни други инициативи като например подхода „Предай 
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нататък“, чиято цел е изграждане на толерантност и изграждане на приятелски отношения 
между ученици и учители. 
 
Крисия, г-н Андреев, Гери и Милица с благотворителен концерт 
www.starazagora.utre.bg | 09.12.2017  
Благотворителен концерт за събиране на средства за 37-годишния старозагорец Васил 
Босаков ще се състои на 16 декември в Драматичен театър „Гео Милев“. В инициативата под 
надслов „Всички заедно в подкрепа на Васил Босаков“  ще се включат със свои изпълнения 
Крисия, г-н Андреев, Милица, Гери, Симона, дует „Мания“, Стилияна Стойнова, Джулия 
Калева, Зара Узунова, Лора Герджикова, ФТА „Гергьовден“, Балетна школа „Па Де Кре“ и 
СКХГ „Елит“. Събитието се осъществява с подкрепата на Община Стара Загора и на Община 
Раднево. Входът е 10 лв. Всички събрани средства ще бъдат преведени в дарителската 
сметка на Васил и ще бъдат използвани за неговото лечение. Васил Кръстев Босаков е на 37 
години, женен за Жулиета Босакова, с която имат прекрасно момченце на 5 годинки. 
Животът им протича щастливо до месец септември 2017 г., когато лекарите поставят 
диагноза на Васил – „тумор в стомаха, метастази по гръбнака“. След поставянето на тази 
диагноза са проведени множество прегледи и консултации с лекари в България, но никой от 
тях не може да предложи лечение. Преди дни метастазите в гръбнака, предизвикват пареза 
в долна част на тялото (краката) на Васил. Единствените, които дават надежда в тази 
безизходица, са специалистите в турската клиника „Anadolu“ Истанбул. Дарителска сметка: 
BG18RZBB91551008726028 BIC: RZBBBGSF Васил Кръстев Босаков PayPal: 
vasil.bosakov@abv.bg 
 
„Берое“ се включи в кампания в подкрепа на животните 
www.novinata.bg | 09.12.2017  
Днес всички играчи и треньори от представителния тим на „Берое“ посетиха Общинския 
приют за безстопанствени животни – Стара Загора. Представител на ръководството на тима 
бе спортният директор Валентин Грудев. Отборът подкрепи бездомните животни в приюта и 
дари много храна и лакомства. Футболистите разходиха част от безстопанствените животни 
и поиграха с тях.Играчите направиха и специален подарък за приюта – календар с 
автографи от всички. 
Благотворителното събитие бе организирано съвместно с НПО „Заедно за животните – 
България“ и НПО „Любов за животните – България“. Инициативата е продиктувана от 
желанието ни да привлечем вниманието към бездомните животни и да споделим тяхната 
надежда за по-добра съдба! Тя ечаст от кампанията „Дай малко – дари чудо“, която 
продължава през целия месец декември! 
Всичко това е изключително ценно и важно за бездомните животни и „Берое“ призовава 
всеки желаещ да се включи в кампанията! 
Осиновете животно, не купувайте! Да отворим сърцата си за тях! Да направим добро! Да 
покажем състрадание и човечност! 
Надяваме се, че нашата лична съпричастност с тази кауза ще запали добротата в още много 
човешки сърца и ще ни научи да помагаме на всички нуждаещи се същества. 
Благодарим на всички, които ще се присъединят към нашия пример! 
 
Купуват още техника и кувьози за Родилното 
www.burgas.utre.bg | 09.12.2017  
Проект на УМБАЛ-Бургас бе одобрен за участие в тазгодишния Дарителски кръг, който ще 
се проведе в Бургас, зала „Георги Баев“ на Морското казино на 12 декември, от 18:00 часа. 
Дарителският кръг се организира от Фондация „Обществен дарителски фонд Бургас Пиргос“. 
Той е „борса“ за идеи и дарители – класираните за участие организации  представят 
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няколко проекта, а поканените дарители решават кой от проектите да финансират с лични 
средства. Събитието е отворено за всеки, който желае да дари средства за избрана от него 
кауза. УМБАЛ-Бургас участва с проект „Дари живот“ - за популяризиране дейността на 
Отделението по неонатология и грижата, която лекарите полагат за живота и здравето на 
новородените в риск. Проектът е разработен от екипа на отделението съвместно с 
Института за здравно образование и включва закупуване на апаратура – устройства за 
дозиране на кислорода, подаван в кувьозите. Стойността им е 4900 лв. 
 
Нов компютърен кабинет е открит в Природо-математическата гимназия „Христо 
Смирненски“ в Перник 
www.bnr.bg | 09.12.2017  
Това съобщиха от Пресцентъра на Областната администрация. Кабинетът е оборудван с 
дарение от община Лозана - Швейцария, със съдействието на Българо-швейцарската 
търговска камара и посредничеството на областния управител Ирена Соколова. Дарението 
включва 25 компютърни конфигурации, лаптопи и принтери. До края на годината се очаква 
втори транш, включващ цифрова техника, която областният управител ще разпредели 
между институциите в областта. "Приоритетни са училищата и оборудването с най-модерна 
техника на двете паралелките в област Перник по "Приложно програмиране". Доброто ни 
сътрудничество с швейцарските дарители е факт и с екипа ми ще се постараем да обновим 
технологичния парк на повечето администрации в региона”, каза Соколова. Ръководството, 
педагогическият колектив и учениците от Природо-математическата гимназия са изказали 
благодарност на областния управител за оказаната подкрепа и съпричастност за изграждане 
на съвременна материално-техническа база и превръщането на учебното заведение в 
модерно и желано училище. 
 
С помощта на дарители откриха монумент пред читалище „Виделина“ в Пазарджик 
www.focus-radio.net | 09.12.2017  
Пазарджик. Читалище „Виделина“ е основано в Пазарджик през 1862 година, когато вече е 
създадена Първа българска легия, а нашият национален герой Васил Левски се отдава 
завинаги на революционната борба, каза при откриването на монумент по повод 155 години 
от създаването на читалището Петко Гайтанджиев, от Инициативния комитет за поставяне 
на монумента, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Пазарджик. „Гордея се с тях, защото 
ние в никакъв случай не изоставаме. Същата година Виктор Юго издава за първи път 
„Клетниците“. Той казва, че в този мрачен период на нашата цивилизация, клетникът се 
провиква „Аз съм човек“. Ние можем да се гордеем с тези, на които сме потомци, с това, че 
„Виделина“ е просъществувала и ще направим всичко за запазване на своята национална 
идентичност“, каза още Гайтанджиев. Монументът, поставен пред читалището представлява 
отворена книга, на която са имената на идейните вдъхновители за създаването на 
читалището – Станислав Доспевски, Кара Никола Ангелов и Стефан Захариев. Изписани са и 
имената на учредителите на културната институция – Костадин Пенов, Атанас Стоянов, Тома 
Ангелов, Костадин Спасов, Петър Пенчев, Никола Петков, Петър Матакиев, Михо Стефанов, 
Димо Шарладжиев. На паметния знак е изписан и възгласът на Станислав Доспевски „Да 
бъде видело!“, който дава името на читалището. Родолюбивата инициатива е реализирана с 
помощта на дарители. 
Ваня НИКОЛОВА 
 
8-годишният Божидар, който е едно от децата на "Българската Коледа", мечтае да играе 
футбол 
www.bnr.bg | 09.12.2017  
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8-годишният Божидар от Симеоновград е едно от децата на "Българската Коледа" - вече 
седем години инициативата помага неговата за рехабилитация:Вече ще е седма поредна 
година, в която ще кандидатстваме и сме много благодарни. Тези средства ние ги 
прехвърляме в медицинския център в Пловдив и ги използваме за рехабилитация.  
"Българската Коледа" помага точно за подобрение на състоянието на детенцето и има 
положителна промяна, разказва майката на Божидар Иванка Камбурова.  Той е амбициозен 
и трудолюбив и въпреки заболяването си - детска церебрална парализа, е добър ученик и 
носител на награди. Неговата ресурсна учителка Гунка Маркова, която от 35 години се 
занимава с деца със специални потребности, сподели:  Божидар е едно много лъчезарно,  
усмихнато  и трудолюбиво дете, със запазен интелект.  Успешно се справя с учебния 
материал, предвиден за втори клас по български и по математика  - аз го подпомагам по 
тези учебни предмети, но той е с нарушена обща и фина моторика, с неусвоен захват на 
молива, поради което се налага да се изпълняват допълнителни упражнения за коригиране 
на тази моторика. Учителката на Божидар от втори клас на училище "Свети Климент 
Охридски"  Милена Табакова е доволная че той е приет от децата в класа и e обграден с 
добронамереност.  Божидар е гордост за училището, защото е носител на награди от 
състезание,  хвали се директорката Теодорина Иванова, която е създала достъпна среда в 
училището и атмосфера, в която децата като Божидар да се чувстват спокойни:Божидар 
спечели максимален брой точки в 3 области от общо 5 на състезанието "Таралеж".  Заслуги 
за това имат неговите родители и класния ръководител, за да получи такъв висок 
резултат.Божидар, който е почитател на футбола и най-вече на аржентинската звезда Меси, 
иска като подарък от Дядо Коледа футболна топка и мечтае да бъде футболист.  Повече ще 
научите от репортажа на кореспондента на БНР в региона на Хасково Дора Атанасова -  от  
звуковия файл. 
 
Деца от Добрич с благотворителен концерт за свой болен приятел 
www.dobrich.topnovini.bg | 09.12.2017  
Благотворителен концерт „Защото ние, децата вярваме в чудеса“ ще се проведе в град 
Добрич, организиран от приятели на 11-годишния Георги Петров, който е с тежките 
диагнози епилепсия и детска церебрална парализа и е със 100% инвалидност. Георги се 
нуждае от система за странично позициониране, която ще му помогне да координира по-
добре ръцете си, ще намали болките му и ще укрепи позицията на главата. В помощ на 
Георги на сцената на Младежкия център в Добрич „Захарий Стоянов“ ще пеят и танцуват 
NNS Crew, Студио за поп-рок певци „Сарандев“, група „Step by step“, Симона Йорданова от 
СУ „Св. Климент Охридски“, Арт-център „Палитра“, Народния ансамбъл „Добротица“ и 
Танцов театър „Дея“. Всеки, който иска да помогне на семейството на Георги, може да го 
направи чрез закупуване на покана за концерта, в кутиите в СУ „П.Р.Славейков“ и 
Младежкия дом, както и на дарителската му сметка в ДСК, публикувана по-долу. Концертът 
ще се състои на 13 декември (сряда) от 18.30 часа в залата на Младежкия дом „Захарий 
Стоянов“. Билетът е с цена 5.00 лева.   Дарителска сметка: IBAN:BG17STSA93000020689593 
BIC:STSABGSF Титуляр: Георги Ивайлов Петров 
 
Несебър 34 години в ЮНЕСКО, наградиха дарители на музея 
www.trud.bg | 09.12.2017  
В навечерието на 9 декември, ден преди навършването на 34 години от вписването на 
Несебър в престижния списък на ЮНЕСКО, бяха отличени и жители на града, които са 
дарявали през годините наследствени и свои вещи и реликви на местния музей. Кметът 
Николай Димитров връчи грамоти на седем граждани на общината. Това са Стоянка 
Узунова- за предоставеното ръчно плетиво „със сувалка”, Мария Мазнева за автентично 
було, Мима Петрова – за предоставената шевна машина и етнографски материали, Лиляна 
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Катрафилова за плетено с игла каре, Мария Сариева за подарената традиционна женска 
дреха от Ениджевардарско, Виолета Савова за етнографски материали от началото и Тодор 
Тодоров за предоставени виенски мебели и съдове. Даренията са от началото на ХХ век. 
 
Пловдив: Спортни легенди и известни хора на изкуството подкрепят каузата „Деца помагат 
на деца на загинали служители от МВР“ в областта 
www.focus-news.net | 09.12.2017  
Пловдив. Спортни легенди и известни хора на изкуството подкрепят каузата „Деца помагат 
на деца на загинали служители от МВР“ в Пловдивска област, съобщиха за Радио „Фокус”- 
Пловдив организаторите. Христо Бонев, легендата на българският футбол, ще дари 
футболна топка с личен автограф, с която е постигнал най-добрият резултат в един от 
турнирите си, за благотворителна кауза. Той ще подпомогне събирането на средства на 
деца на загинали служители от системата на МВР в Пловдивска област. Топката ще бъде 
разиграна на търг на 14 декември в хотел „Марица”, по време на Благотворителен коктейл. 
Началната цена на ценната топка стартира от 100 лева. Двойният олимпийски шампион по 
каяк – Николай Бухалов пък ще дари фланелка с неговия личен параф. Спортистът също се 
включва в благотворителната кампания, която среща подкрепата както на Областната 
дирекция на МВР в града, така и на Община Пловдив. Картина за търга ще предостави и 
известният художник Атанас Хранов. Други двама негови колеги Никола Певичаров и 
Станимир Видев също ще дарят техни творби за благотворителната кауза. Набраните 
средства ще бъдат публично обявени и разпределени в присъствието на нотариус Кари 
Клявкова по равно за 20 деца на загинали служители от системата на МВР в Пловдивска 
област. Освен това момичетата и момчетата ще получат допълнителни подаръци под 
формата на лакомства от спонсорите. Сред поканените гости са ръководството на областна 
дирекция на полицията, представители на прокуратура и съда, Община Пловдив, 
Омбудсмана и Областната управа, депутати, бизнесмени, хора на изкуството, спортисти и 
общественици. Програмата ще започне с танци на възпитаниците на пловдивски танцови 
школи и ще продължи с изпълнение на певици и народен ансамбъл. 
 
Омбудсманът на Р България Мая Манолова е Рицар на годината 2017 
www.flagman.bg | Автор: Флагман.бг, снимки: Светлозария КИДЕРОВА | 09.12.2017 
Наградата е от Ордена на рицарите тамплиери на Йерусалим Омбудсманът на Република 
България Мая Манолова стана носител на престижната награда, която се дава ежегодно на 
изтъкнати личности за изключителните им заслуги към обществото, за проява на 
достойнство и благородство. Призът бе връчен току-що на Коледния благотворителен бал 
на Одена на рицарите тамплиери на Йерусалим – Велик Приорат България в зала „София“ 
на 5-звездния хотел „Маринела“ в столицата. В залата присъстват близо 400 рицари и дами 
на Ордена, както и гости от десетки сродни Неправителствени организации, видени 
общественици и членове на парламента. Ритуалът по удостояването на г-жа Манолова с 
приза бе проведен от Великия Приор Негово Превъзходителство  акад. ген. майор р. Румен 
Ралчев. Отличието представлява лента с кръст на Великия Приор и авторска пластика на 
скулптора – рицар Спас Киричев. То е висок израз на признанието на Ордена към заслугите 
на удостоения носител и преди да бъде връчено, минава през сложна процедура от 
гласуване по Командерии и заседание на Великия Съвет на Приората. В зала „София“ на 
столичния хотел „маринела“ са близо 400 рицари и дами, както и представители на сродни 
НПО През последното десетилетие с наградата са удостоени кардио хирургът проф. Генчо 
Начев, вицепрезидентът Маргарита Попова (2012-2017), акад. Антон Дончев, бившият кмет 
на Разград и настоящ народен представител Денчо Бояджиев, проф. Божидар Димитров, 
кметът на Стара Загора Живко Тодоров, кметът на столицата Йорданка Фандъкова и отец 
Иван от Нови Хан. Балът на тамплиерите продължава с благотворителен търг на 
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произведения на изкуството, събраните средства от който ще отидат за насърчаване на 
талантливи деца. Българският Велик Приорат е вторият по численост в света. 
 
Дафинка Иванова: „Българската Коледа“ ни отпусна пари за лекарство за растежен хормон, 
мнението ми за инициативата е много добро 
www.focus-news.net | 09.12.2017  
София. „Българската Коледа“ ни отпусна пари за лекарство за растежен хормон, мнението 
ми за инициативата е много добро. Това каза за Агенция „Фокус“ Дафинка Иванова от 
поморийското село Порой в област Бургас - майка на 13-годишно дете с диагноза Нанизъм, 
некласифициран другаде, подпомогнато от инициативата „Българската Коледа“. „Не 
участвам за първи път в тази инициатива – миналата година веднъж, а тази два или три 
пъти. От „Българската Коледа“ ни отпуснаха пари за лекарство за растежен хормон. Първият 
път ни отпуснаха около 8000 лв., вторият около 4000 лв. и този път по същия начин. 
Лекарят ни посъветва да кандидатстваме в кампанията. Скоро получихме нови пари за 
лекарството и след два месеца пак ще кандидатстваме“, обясни Иванова и подчерта, че 
мнението й за инициативата „Българската Коледа“ е изключително добро. Люба АЛЕКСИЕВА 
 
В Стражица общинари и рокери за трета година правят благотворителна акция 
www.velikotarnovo.utre.bg | 10.12.2017  
За трета поредна година в навечерието на светлия празник Коледа Мото Клуб - Стражица, 
община Стражица и Общински съвет Стражица организират благотворителна акция, под 
името „Коледен сън”. Със събраните средства ще бъдат закупени необходимите красиви и 
здравословни спални комплекти за децата в детските градини на община Стражица. Акцията 
ще приключи на 18 декември 17 г. На 19 декември от 14 ч. в ритуалната зала на Общината 
ще се проведе коледна работилница, организирана от Местната комисия за борба с 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. На 31 декември в полунощ 
община Стражица кани гражданите на новогодишна наздравица. 
 
Има недостиг на донорите на репродуктивни материали 
www.news.bnt.bg | 10.12.2017  
Ангелина е на 41. Омъжена е от 6 години. Семейството прави опити да има дете, но се 
оказва, че и двамата имат репродуктивни проблеми. От пет години правят ин-витро 
процеудири, но без успех. Единственият шанс да имат дете е изкуствено оплождане с 
донорска яйцеклетка. Ангелина Пашалийска: Надяваме се, че поне догодина ще се получи. 
До една година. Ние подадохме документи август месец. Това е нашия шанс да имаме 
бебе.Ангелина вярва, че яйцеклетката, дарена от непозната жена, ще сбъдне най-голямата 
ѝ мечта и ще осмисли живота на семейството ѝ. У нас от началото на годината 
репродуктивен материал са дарили около 600 жени. Валя е била донор 3 пъти. Валя Попова 
- донор: Дава ти едно духовно спокойствие. Нещо, което знаеш, че си могъл да направиш - 
направил си и си си продължил по пътя, но знаеш, че там някъде някой е щастлив 
благодарение на теб. Според лекарите хората с репродуктивни проблеми у нас се 
увеличават и са все по-млади. Д-р Стела Чапанова - акушер-гинеколог: Можем да вземем 
някакви мерки - да си направим профилактични прегледи. Жените да замислят 
забременяване на възраст по-малка от 40 години. Ако има някакъв проблем да се обръщат 
към съотвените специалисти. От донорски яйцеклетки и сперматозоиди се нуждаят над 50 
000 двойки в страната. Дарителите обаче са малко. Дамите могат да станат донори, ако са 
до 34 години и са родили поне едно дете. При мъжете възрастово ограничение няма. Д-р 
Стела Чапанова - акушер-гинеколог: При жената е малко по-сложно, защото е свързано с 
процедура за събиране на яйцеклектите, отколото при мъжа.По данни на Агецнията по 
трансплантации през тази година са направени над 1100 ин-витро процедури с донорски 
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репродуктивен материал. Заради остаряла наредба на здравното министерство и недостига 
на донори процедурите се заплащат от пациентите, обясниха от фондация "Майки за 
донорството". 
 
Над 29 000 лв. за нови детски площадки събраха на Коледния бал на кмета 
www.dnesbg.com | 10.12.2017  
29 022 лв. за обновяване на площадките за игра в две детски градини във Велико Търново 
са събрани по време на Коледния благотворителен бал на кмета Даниел Панев. Средствата 
ще бъдат вложени в цялостната реконструкция на кътовете за отдих в детските заведения 
„Слънце” и „Първи юни”. Съвсем скоро малчуганите там ще се радват на нови катерушки, 
люлки, пързалки и други съоръжения за игра. 
Дарените пари са били отчетени пред нотариус. В тях влиза и сумата от 12 600 лв., 
постъпила от Коледния бал през 2015 г. Тогава стартира кампания за събиране на средства 
за ново виенско колело в обновения парк „Света гора”. От Общината обаче са решили, че за 
този проект може да се търси финансиране от Европа. Затова парите ще бъдат 
предоставени за двете детски площадки в старата столица. С допълнителна подкрепа от 
бизнеса ще бъдат осигурени и допълнителни средства, за да може кътовете за игра в 
дворовете на двете градините да се обновят изцяло. 
Повече 340 гости събра балът, който се провежда по традиция в навечерието на светлите 
рождественски празници. Кметът благодари на благодетелите, които са подкрепили каузата 
и са дарили лични средства. Той изказа признателност на клубовете „Лайънс Царевец”, 
„Лайънс Велико Търново – Арбанаси”, „Св. Патриарх Евтимий”, „Зонта” и „Ротари”, които 
имаха много важна роля за организацията и провеждането на голямото събитие. Даниел 
Панов подчерта високата висока гражданска активност на бизнеса, голямата ролята на 
благодетелите за просперитета на Велико Търново и важната подкрепа, която оказват за 
проектите и каузите. 
„Велико Търново е единственият град в Централна Северна България с позитивен прираст. 
Все повече млади хора избират да останат тук, да създадат семейства, да се реализират 
професионално, да развиват  бизнес. Благодаря ви, че подкрепихте нашата инициатива – тя 
е насочена към децата, а именно те са бъдещето на Велико Търново. С вашата подкрепа и с 
реализацията на проектите ни за образователна инфраструктура, съвсем скоро всички 
детски градини ще имат нови детски площадки и дворове за пример”, заяви кметът. 
Златина ДИМИТРОВА 
 
Блъснатият от кола 14-годишен Софроний мечтае за приказка с щастлив край 
www.24chasa.bg | 10.12.2017  
Преди 4 години кола блъска 14-годишния Софроний Светославов Софрониев от училище 
Петър Парчевич“ - Чипровци, докато кара колело и той изпада в кома за 7 месеца. 
Заминават за София на лечение, следват много процедури, раздвижвания и терапии за да се 
възстанови. Направени са му мозъчни операции и сложена клапа в главата му. Майката се 
грижи за него. Сега Софроний е ученик в 8- ми клас от Шесто средно училище „Отец 
Паисий“- Монтана самостоятелна подготовка. Командировани са учителки, които го 
обучават в дома му. Детето се придвижва в инвалидна количка, не може да се движи сам и 
да се храни, има нужда от лекарства, рехабилитация. Необходими са средства за нуждите 
на болното дете и лечението му в чужбина.. Сумите са непосилни за майката, която сама 
отглежда и своята по-малка 6- годишна дъщеря Дюля Ивана. Бащата е починал. Кошмарен е 
този 5 юли през 2013 година, когато се случва инцидента. Момчето кара колело и го блъска 
млад шофьор с „Фолксваген Голф“ от същото село. Малкият Софроний изпада в несвяст. От 
множеството травми му се отключва епилепсия. Направени са му две мозъчни операции в 
„София мед“ заради хематоми в главата, поставена му е клапа. Водили са го на консултации 
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и в „Пирогов“. Софрони е умно дете, с отличен успех и добри постижения в шахмата, хвали 
го майка му Светла Боянова. Той пък разказва за професията на горския , който пази 
природата, набелязва болните дървета и ги записва. „Мечтая да стана горски. Има опасност 
да го пресрещнат диви животни- вълк, глиган, пепелянки и трябва да е въоръжен“, смята 
момчето. Блъснатото дете сега изучава икономическите системи в света. Въпреки 
изключително тежкото си състояние и болката той проявява силна воля. Опитва да се 
придвижва, моделира с пластелин и така раздвижва пръстите си. На това и какво 
представляват пазарните отношения го учи учителката Румяна Костова. „Много съм 
разтревожена и се страхувам за бъдещето на сина ми. Нашите лекари не дават големи 
надежди. Заради една случайност стана жертва на катастрофа. Нужна му е високо 
специализирана помощ. В Монтана дори никой не иска да работи зъбите му. Водя го на 
зъболекар чак в Елин Пелин, там му слагат упойка и полагат по- добри грижи“, разказва 
през сълзи майката. „Искам да посрещна Дядо Коледа и да си играя с приятелчета, да мога 
да ходя и да изляза навън, да отида до черквата“, споделя осмокласникът Софроний. Всеки, 
който е съпричастен и с щедро сърце, може да дари за лечението му. Монтана, Светла 
Софрониева Боянова-майката, телефон: 0876551270 Банкова сметка: BIC BPBIBGSF IBAN 
BG78BPBI79331077902602  
  
Кмет праща 10 000 картички на всички жители в община "Марица" 
www.24chasa.bg | 10.12.2017  
Десет хиляди картички с поздравления за Коледа и Нова година разпраща кметът на 
"Марица" Димитър Иванов до всяко семейство от 19-те села от общината. По този начин 
искал да достави радост на жителите и да им засвидетелства уважение. Другият повод е, че 
идната пролет "Марица" отбелязва 30 г. от създаването си. Иванов увери, че и т.г. ще бъде 
спазена традицията да се подпомагат деца в неравностойно положение от населените места 
на общината. На 220 хлапета с увреждания и сираци ще бъдат раздадени по 100 лева на 
последната сесия на съветниците за т.г. на 18 декември. Децата ще получат и лакомства. 
Средства за тях ще се събират на благотворителния базар, който се открива тази седмица. 
Пред залата на местния парламент ще се продават играчки, сурвачки и сувенири, 
изработени от възпитаниците на 13 училища и 16 градини от "Марица". 
  
Жоро Ковачев, Община Велико Търново: Средствата, събрани от благотворителния Коледен 
базар на социални услуги, се използват за подобряване живота на потребителите на такива 
www.focus-news.net | 10.12.2017  
Велико Търново. Средствата, събрани от благотворителния Коледен базар на социални 
услуги, се използват за подобряване живота на потребителите на такива. Вещите, които те 
са изработили, се предлагат в специална къщичка, част от Общинския Коледен базар в парк 
„Марно поле“, припомни за Радио „Фокус“ – Велико Търново Жоро Ковачев, главен експерт 
в Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в Общината. Той уточни, че с парите 
обикновено отделните институции си купуват материали, с които да изработват предмети 
през следващите години. „Това е нещо хубаво, всички се включат, реализират идеи, черпят 
информация от интернет, списания, книги. Всяка година изниква нещо ново от техните 
ръце. Стараем се да зарадваме с нови неща хората във Велико Търново, което подобрява 
живота и на самите потребители“, обясни Жоро Ковачев. Той уточни, че има и постоянни 
клиенти сред великотърновците, които ежегодно чакат Коледния базар и купуват подаръци 
за своите близки от там. „Те следят в кой ден избраната от тях услуга предлага своите 
предмети и като са си харесали нещо от нея отиват и си го купуват отново“, посочи 
експертът. Той допълни, че има и много хора, които помагат на потребителите на социални 
услуги и извън Коледния базар. Често институции от града поръчват различни картички, 
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които подаряват на свои партньори за празниците. Те обикновено са изработени от самите 
ползватели на услугите. Луиза ТРАНЕВА 
 
Стартира кампания за построяване на паметник на единствения опълченец от Луковит 
www.lukovit-news.com | 10.12.2017  
Стартира дарителска кампания за построяването на паметник на единствения опълченец 
(бел.ред. засега установен) от Луковит. Това е Тодор Илиев – Комитата. Вече е готов 
архитектурният проект за монумента. Необходими са средства за  изработването и 
монтирането му в центъра на Луковит. Общият бюджет е 5800 лв. 
Банковата сметка за набиране на средства: IBAN: BG63TTBB94004528106886, BIC:TTBBBGSF, 
Societe General Експресбанк, София, клон Ал. Стамболийски 
Тодор Илиев се е сражавал героично на Шипка, Шейново, Садово и в други боеве. 
За целта с кметството на града е съгласувано петно в центъра на града. Очаква се 
паметникът да бъде открит на 3 март 2018 г. с участието на политици, културни дейци и 
местната общественост. 
 
Академик Бултекс 99 подкрепи благотворителна инициатива 
www.vsichkinovini.com | 10.12.2017  
Баскетболният Академик Бултекс 99 отново стана част от благотворителна инициатива. 
Проявата бе организирана от Българския червен кръст, а идеята бе граждани по желание да 
закупуват хранителни продукти в подкрепа на програмата "Хранителна банка". 
Инициативата бе организирана във веригата от магазини "Триумф" през уикенда и в нея се 
включиха баскетболисти от подрастващите гарнитури на пловдивския клуб. С помощта на 
хората от БЧК те агитираха и разясняваха благородната идея, а голяма част от 
пазаруващите се отзоваха с охота и напълниха специално приготвените кошници на касите. 
В резултат бяха събрани много продукти за "Хранителна банка", откъдето те ще бъдат 
разпределени за крайно нуждаещи се или за кризисни ситуации. 
 
5692,36 лева е приносът на първомайци в кампанията "Заедно в живота" 
www.haskovo.net | 11.12.2017  
5692,36 лв. е приносът на Киноложкото дружество в Първомай и първомайци в кампанията 
„Заедно в живота“, която има за цел да събира дарения в полза на Отделението по Детска 
онкохематология към ВМИ- гр. Пловдив.  Началото бе поставено от Велислава Костадинова 
и е вдъхновена от нейното прекрасно куче – Мон. До пролетта на 2017-а година Велислава 
реализира няколко акции в помощ на деца в нужда. Когато започва записването за участие 
в киноложката изложба в Първомай, където Мон е победител от предходната година, тя 
решава да предложи на организаторите да се проведе подобна благотворителна инициатива 
по време на форума. Предложението ми беше прието с открито сърце от председателя на 
Киноложко дружество  Първомай – Пеньо Запрянов, разказва стопанката на Мон- Той 
положи нечовешки труд, за да превърне тази моя идея в цяла кампания. Не ми стигат 
думите да благодаря на този човек, човек вдъхновител, човек, чийто идеи си струва да 
бъдат последвани и развити. И така се роди кампанията „Заедно в живота”, една кампания, 
която ще продължи докато имаме дни на тази земя! Безкрайно много благодаря и на 
членовете на Киноложкото дружество, децата на гр. Първомай, които работиха неуморно, 
всички служители на общинската администрация, специални благодарности изказвам и към 
един изключително деен кмет – г-н Ангел Папазов. Равносметката  за 2017 г. - събрани са 
общо 5692,36 лв., от тях - 3568,36 още по време на киноложката изложба. Освен това са  
дарени музикални инструменти за музикотерапия в отделението, одеяла и възглавници. 
Велислава Костадинова прави първата равносметка   на „Заедно в живота“ с прочувствено 
писмо, в което благодари на всички, включили се в кампанията и завършва с „Още веднъж 
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сърдечни благодарности на всички, които ни подкрепиха! Светла Коледа! Бъдете здрави и 
честити!“ Теодора Кирякова 
 
Благотворителен Коледен Бал за неонатологията към АГ болницата във Варна 
www.bnr.bg | 11.12.2017  
“Благотворителен Коледен Бал – Раунд Тейбъл и Приятели ще се проведе  в Арт Салона на 
Радио Варна. Той е под надслов „В помощ на неонатологията към АГ болницата във Варна!“. 
Събраните средства ще бъдат дарени за закупуването на медицинско оборудване.Раунд 
Тейбъл Германия и Раунд Тейбъл 5 Варна раздадоха  4500 коледни подаръци  на деца от 
Велики Преслав, Девня,  с. Чернево, с.Кичево, Константиново, община Долни Чифлик и  гр. 
Варна -  в УМБАЛ “Света Марина”. Раунд Тейбъл 5 Варна съществува от 3 години и за този 
кратък период успява да привлече вниманието на международните си колеги с множеството 
инициативи, които подема във Варна. Раунд Тейбъл България съществува от 18 години и е 
създадена в Пловдив. Международната организация е създадена през 1927г., а нейна 
основна цел е събирането на млади професионалисти, които обединяват сили в обществено 
полезни каузи и инициативи. Името на организацията произлиза от реч на принца на Уелс 
по време на Британското търговско изложение в началото на века. Раунд Тейбъл е 
намерила съмишленици в над 65 държави в цял свят, наброява над 40 000 члена, обединени 
в 2700 клуба. 
 
Млади плевенчани с големи сърца събираха средства в подкрепа на болно момиче 
Членове от клуб „Приятели на английския“ се събраха в центъра на Плевен, за да подкрепят 
Валентина Тонева от село Караджалово. Валя се нуждае от спешна операция на гръбначния 
стълб. Учениците на клуба изявиха желание да помогнат на момичето в този труден за нея 
момент. 
Въпреки студеното време и силния вятър, децата се организираха, за да съберат част от 
паричната сума, от която Валя се нуждае. Пеейки песни на английски език, приятелите 
обикаляха централната част на града, в опит да наберат средства за операцията. Много 
пенсионери и ученици направиха дарение. В тази благотворителна дейност се включиха и 
гости на клуба, като с общи усилия децата събраха сумата от 120 лв. 
Желаещите да се запознаят с медицинската документация на Валентина Тонева, могат да се 
свържат с parvomai.net 
Разкрита е и банкова сметка на името на Калинка Петева Тонева 
ЦКБ АД Клон Пловдив България 
IBAN: BG88CECB 9790 10D9 6019 02 
BIC: CECBBGSF 
Нека да помогнем на Валентина Тонева! 
Нека да я накараме да се усмихне. 
 
Сувенири от деца с увреждания на коледен базар 
www.bnr.bg | 11.12.2017  
Традиционният коледен и новогодишен базар ще се проведе от днес до 5 януари в 
Търговище. Вече има постъпили заявления за продажба на коледни украшения, както и на 
ръчно изработени сувенири от хората в Защитеното жилище в с. Лиляк, които ще набират 
средства с благотворителна цел. Определените места за базара са площад „Независимост”, 
ул. „Цар Симеон” и алеята към Драматичен театър - Търговище. Желаещите да участват в  
базара ще имат възможност да наемат открити или закрити свободни площи. 10 нови 
коледни павилиона с големина от 4 кв. м ще бъдат разположени на алеята към Драматичния 
театър. Разрешена е продажбата на стоки, свързани само с коледните и новогодишни 
празници. 
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Трагичен инцидент прави Коледния концерт на "Upstream Voices" благотворителен 
www.dariknews.bg | 11.12.2017  
На 15 декември от 18.00 часа в зала "Възраждане" ще се проведе Коледен благотворителен 
концерт, организиран от вокална формация "Upstream Voices" -  Севлиево с ръководител 
Ценка Горалова.   Първоначалната идея е децата да отбележат светлия християнски 
празник като зарадват публиката с вълнуваща програма и емоционални изпълнения. XI „а" 
клас на НАГ превърна екологията в своя кауза По време на подготовката се случва трагичен 
инцидент - съученик на децата от "Upstream Voices" загива при катастрофа. Майката и 
братчето Константин са тежко пострадали. За радост, Константин вече е в по-добро 
състояние. Деца и родители решават да организират благотворителна кампания в памет на 
загинали и в помощ на пострадали при пътни произшествия.  В конкретния случай - за 
Константин и Светла Денчеви и загиналия тринадесетгодишен Лазар.   Йоана Йорданова с 
Изключителна стипендия от „Комунитас” За целта малки художници от школи по рисуване, 
певците от "Upstream Voices", ученици от ОУ "Стефан Пешев", съученици на пострадалите 
деца от СУ "Васил Левски" изработват Коледни картички, рисунки и украшения, които ще се 
продават на Коледния базар във фоайето на Община Севлиево на 14 декември от 17.00 часа 
и на благотворителния концерт в зала "Възраждане" - Габрово на 15 декември. 
Входните билети за концерта са Коледни картички. Преди шест години "Upstream Voices" 
организира благотворителен концерт за журналиста Драго Денчев - баща на Константин и 
Лазар, който, за съжаление, не успя да се пребори с тежка болест. Автор: Ивета Петрова, 
СИП Журналистика, НАГ 
 
Над 13 000 лв. събраха за новата си кауза ротарианците от Гоце Делчев на коледния си бал 
www.infomreja.bg | 11.12.2017  
За поредна година членовете на Ротари клуб - Гоце Делчев, се събраха на традиционния си 
коледен бал, на който всяка година се набират значителни суми за благородни каузи, които 
ротарианците изпълняват и подаряват на жителите и децата на Гоце Делчев и региона. По 
първоначална информация с уговорката, че събраните средства са още в процес на 
изчисляване, а и с условието, че все още постъплат дарения, се очаква сумата да нарасне 
още. По груби сметки на организаторите на тазгодишния бал са събрани над 13 000 лева.  
Кауза 2018 на ротарианците от Гоце Делчев е да бъде благоустроена изцяло градинката в 
предната част на МБАЛ "Иван Скендеров" в града. Идеята е да бъде изграден там красив и 
зелен кът с пейки и други съоръжения, с алеи и много цветя, кът за отпочиване и 
свиждания на пациентите и техните близки.  Само преди по-малко от месец членовете на 
Ротари клуб - Гоце Делчев, предадоха на кмета на общината Владимир Москов прекрасен 
кът за отдих, съчетан с открит музей, разположен под вековните и атрактивни чинари в 
гърменския квартал "Заграде", който кът се превърна и в туристическа атракция. С много 
емоции премина в събота вечерта поредният благотворителен бал на ротарианското 
семейство, като целта на всички бе набиране на повече средства за водещата през новата 
2018 г. за тях кауза. Гости на бляскавото събитие бяха народните представители Богдан 
Боцев, Димитър  Гамишев, Елхан Кълков, кметове на общини и населени места от целия 
регион, бизнесмени, директори на училища и др. Тази година сред гостите бяха и 
представители на ротарианските семейства от Кавала – Гърция, Банско, Петрич, Пазарджик, 
Разлог и други, които активно участваха в томболата и в атрактивния и традиционен търг. 
Водещ на прекрасната ротарианска вечер бе актьорът Николай Станоев. Президентът на 
Ротари клуб - Гоце Делчев, Денис Шенгов, поздрави всички с топлото „Добре дошли“ и им 
пожела да се забавляват и да отворят широко сърцата и портфейлите си за благородната 
кауза, за която са се събрали. Така най-оспорвани бяха наддаванията по време на търга за 
красивата картина "Жена в гръб" на младата художничка Виктория Димитрова от Враца, 
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която е само на 22 години. Красивата творба тръгна с първоначална цена от 400 лева, 
достигна до 1 800 лева, след което бе предложена за повторен търг от последната цена и 
накрая достигна рекордните 3 400 лева. Шедьовърът след дългото наддаване бе закупен от 
бизнесмена Георги Шапков. Уникална картина „Света Богородица“ от микромозайка, 
изработена от невероятния майстор от гърменското село Дъбница - Андон Костов, 
предложена на търга за 300 лева, стана собственост на бизнесмена Вангел Хардалиев срещу 
800 лева. Златната книга с ценни икони, описани къде се намерат и от кого са изработени, 
също стана обект на оспорвани наддавания. Книгата тръгна с първоначална цена от 150 
лева и бе купена от нотариус Бумбарова за 500 лева. Бизнесменът Георги Шапков закупи от 
търга да 200 лева печено прасенце, което бе подарено от депутата Димитър Гамишев на 
децата от Дом "Иван Кюлев".  Малчуганите от детската градина "Брезичка" получиха 
подарък от тъга огромна кошница с италиански шоколадови лакомства, закупена за 300 
лева. „Със специална водка "Сибирская“ за 300 лева председателят на Ротари клуб - Денис 
Шенгов, обогати домашната си колекция, а Георги Шапков - от 50 лева първоначална цена 
брои 170 лв. и закупи картината на третокласничка от с. Рупите, която спечели първо място 
в ежегодния конкурс за будители, организиран от Ротари клуб - Гоце Делчев - "И днес се 
гордея, че съм българин". Покана за съвместна инициатива и гостуване в Кавала, бутилка 
узо, произведено от брата на председателя на ротарианците в гръцкия град, невероятна 
картина за спомен и мъжка прегръдка в знак на уважение прие Денис Шенгов от гръцките 
си колеги ротарианци, които споделиха, че в Гоце Делчев на коледния бал са преживели 
една вълшебна вечер, изпълнена с щедрост, отговорност и любов. 
 
Офисът на НАП в Плевен инициира благотворителна кампания 
www.dariknews.bg | 11.12.2017  
Декември е най-празничният месец в годината, когато започваме да мислим за чистия зелен 
цвят на празнично украсената елха - елхата, която остава зелена целогодишно и изобразява 
вечната надежда на човечеството. А острият й връх, насочен към небето, символизира 
посоката на човешката мисъл - нагоре. Месец декември е време не само за равносметка, но 
по традиция е  време за проява на човечност и доброта в името на Светлия дух на Коледа. 
За поредна година служителите от офиса на НАП в Плевен доказаха, че са не само отлични 
професионалисти, но и хора с големи сърца и са съпричастни към проблемите на колеги, 
семействата им и деца в неравностойно положение. "През годината помогнахме на Ани 
Кръстева на 6 годинки, която е изгубила своята майка и сега за нея се грижи баба й – наша 
колежка от офис Търговище", споделят от офиса. В момента се провежда дарителска акция, 
насочена за подпомагане на децата от Центъра за настаняване от семеен тип/ЦНСТ/ гр. 
Плевен на ул. „Бяло Море“ №16, която бе подкрепена и от Лео Кадели сдружение 
„Приятели, помагайте“. Той изказа поздравления за съпричастността на служителите в Офис 
Плевен и обяви: „Доброто е заразено и в НАП Плевен!“. Декември е всичко в едно. Най-
студеният и най-топлият месец, едновременно край и ново начало. Декември е обещания: 
да бъдем по-добри, по-щедри и по-благодарни. Да мечтаем повече. Весела коледа и 
щастлива 2018 година на всички! Офис - НАП-Плевен 
 
Звезди помагат с концерт на болна журналистка от БНР 
www.19min.bg | 11.12.2017  
Благотворителният концерт Надежда за Станислава ще събере на 22 декември, петък, от 
19.30 ч. в Първо студио на БНР големите имена на българската поп и рок музика. Всички те 
ще свирят за журналистката от Българското национално радио Станислава Пирчева, на 
която предстои спешна операция за отстраняване на тумор в мозъка. Мариана Попова, 
Наско от Б.Т.Р., Орлин Павлов, Мери Бойс Бенд, D2, Дичо, Калин Вельов, Йоанна Драгнева 
ще пеят в подкрепа на обичаната журналистка и талантлива поетеса.  Покани на стойност 5 

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”  

33 

 

лв., 10 лв. или 15 лв. се предлагат в Рекламно-информационния център на БНР (бул. Драган 
Цанков №4). Всички събрани средства ще бъдат дарени за лечението на Станислава 
Пирчева. Дарителската сметка за набиране на средства за операцията на Станислава 
Пирчева е: Raiffeisen Bank: IBAN BG53 RZBB 9155 1008 770 503. Надеждата е по-голяма, 
когато сме заедно! 
 
Събират в Северен топли дрехи за деца в нужда 
www.gustonews.bg | Източник: GustoNews | 11.12.2017  
Благотворителна инициатива стартира в район „Северен” от днес – съобщи кметът на 
района инж. Ральо Ралев. Ще се събират дрехи за деца от комплекс за социални услуги в 
Пловдив. 
"Който има желание да се включи в инициативата, нека подготви чисти, запазени и 
пакетирани дрехи /блузи, панталони, бельо, якета, чорапи, шапки, шалове и др./", 
призовават от районната администрация. 
Децата са на възраст от 12 години до 18 години – момичета и момчета. Акцията по събиране 
на дрехи започва от днес - 11 декември и ще продължи до 20 декември 2017 г. /сряда/. 
Желаещите да се включат в благотворителната инициатива, могат да предоставят от 
изброените по-горе артикули в кметството на район „Северен”, което се намира на бул.”Цар 
Борис ІІІ Обединител” №22А при дежурния служител денонощно. 
Събраните дарения ще бъдат предоставени на нуждаещи се деца, лишени от родителска 
грижа. 
 
Каравеловци набираха благотворително средства, за да превърнат училището си в уютен 
дом 
www.dobrudjabg.com | 11.12.2017  
4831 лв. бяха събрани на Благотворителния бал на СУ „Любен Каравелов” в ресторант 
„България”. Каузата, за която даряваха спонсори, родители, учители и ученици тази път бе 
под надслов „Да превърнем училището в наш дом”, заяви в приветственото си слово 
директорът Светла Иванова. През по-голямата част от деня учениците ни са в училище. Ние 
бихме искали то да не е просто една сграда, ние желаем то да се превърне в дом- уютен, 
приветлив, светъл – дом, в който нашите деца да идват с удоволствие и желание, каза 
директорът. Доброто настроение бе подсилено от изпълненията на Представителна 
фолклорна танцова студия с гл.худ. ръководител Стоян Господинов, на училищната вокална 
група I Love Music с ръководител Павлин Колев, на  приятелите от Фолклорен клуб 
«Веселчани» , водени от Таня Дянкова. Силно впечатления със своето изказване направи 
възпитаничката на училището Селин, която бе дошла на празника от далечна Германия. 
Селин  е завършила у-ще «Л.Каравелов» преди 10 години, след което се мести със 
семейството си в Германия. Там младото момиче продължава образованието си, а пред 
гостите заяви отговорно, че е станала човек, благодарение на образованието, което е 
получила в родното училище. Голямата изненада в благотворителния търг бе не 
наддаването, а надиграването за една от наградите – застрахователна полица. Спечели я 
със своите танцови умения преподавателката Кремена Минкова, но тя я предостави на 
опонента си в надиграването Патрик Торлаков. 
 
В Арт салона на Радио Благоевград ще се открие традиционната студентска изложба 
www.bnr.bg | 11.12.2017  
През месец декември, територията в Арт салона на Радио Благоевград е резервирана за 
изявите на художниците-студенти от Факултета по изкуствата на Югозападния университет. 
Това е още една възможност за младите хора да покажат своите творби пред публика, да се 
съизмерят помежду си.  Традиционната студентска изложба ще бъде открита дни след 
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студентския празник - на 12 декември, вторник, в 17.30 часа. Ще бъдат представени  
различни видове изобразително изкуство - живопис, графика, рисунка, скулптура, колажи. 
Тази година изложбата ще има и благотворителна цел в помощ на студентката в 
Югозападния университет Невсе Арнаут. Традиция са вече съвместните културни прояви, 
родени в сътрудничеството между Факултета по изкуствата на Югозападния университет и 
Радиото на Югозапада, тъй като подкрепата на младите хора, посветили се на изкуството е 
водещ приоритет за Радио Благоевград като обществена медия и като културен институт. 
Традиция са студентските изложби посветени на празника на студентите 8-ми декември. 
 
Четвъртото издание на "MASTERPIECE OF WORLD OPERA в помощ на "Българската Коледа" 
www.dnevnik.bg | 11.12.2017  
Четвъртото издание на "MASTERPIECE OF WORLD OPERA " ще събере на сцената на 
Софийската опера и балет, едни от най-изявените български оперни певци под 
диригентството на маестро Джузепе Сабатини. Събитието се организира от Италианската 
тъговска камара в България с цел членовете на камарата да се срещнат с представители на 
българския бизнес, за бъдещи партньорства на специален гала - коктейл в края на вечерта. 
Благотворителната вечер ще се проведе на 14-ти декември от 19.00 ч, а част от събраните 
средства ще бъдат дарени за инициативата "Българската Коледа", под патронажа на 
Президента на Р. България Г-н Румен Радев. В програмата на "MASTERPIECE OF WORLD 
OPERA " публиката ще чуе произведения на Джузепе Верди, Жорж Бизе, Джакомо Пучини и 
други изпълнени от солистите Диана Василева, Радостина Николаева,Таня Казанджиева- 
Угринова, Бисер Георгиев и Камен Чанев. За да бъде още по-магическа и незабравима 
коледната вечер за всички гости и техните семейства в програмата ще се включи и детски 
хор "Бодра смяна" с изпълнението на популярни коледни песни. "MASTERPIECE OF WORLD 
OPERA " се провежда под патронажа на Посланикът на Италия в София Н.Пр. Стефано 
Балди и Посланика на Франция в София Н.Пр. Ерик Льобедел. Билетите са с цени от 75 лв, 
45 лв и 30 лв и могат да бъдат закупени от офиса на Италианската търговска камара в 
България. 
 
Благотворителен базар за животоспасяващи инжекции 
www.clinica.bg | 11.12.2017  
Благотворителен Коледен базар във Варна ще събира средства за спешни китове с 
инжекции Хидрокортизон (Hydrocortisone, Solu cortef). Те са животоспасяващи за деца, които 
изпадат в адренални кризи, заради твърде ниски нива на кортизон. Инициативата ще се 
проведе в Гранд мол Варна на 13, 14 и 15 декември от 16.00 до 20.00ч., а организатори са 
Асоциация „Хипофиза" и Асоциацията на студентите по медицина-Варна. Пациентите, 
нуждаещи се от препарата, в България са около 500, а цената на една инжекция е 5 eвро. 
Спасителният кит е необходим на хора със Синдром на Кушинг, вродена надбъбречна 
хиперплазия, болест на Адисон, панхипопитуитаризъм, както и такива, подложени на 
продължителна употреба на кортикостероид. Всички те трябва винаги да носят със себе си 
спешен кит с инжекция Хидрокортизон, която да им бъде поставена в случай на криза, за да 
могат да дочакат идването на спешен медицински екип.  За лекарството могат да бъдат 
дарени средства и по банков път: СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ ХИПОФИЗА IBAN 
BG24FINV91501215438212 BIC FINVBGSF ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА КЛОН ВАРНА 
 
Благотворителна кампания за деца в нужда организираха в НУ "Христо Ботев" 
www.dariknews.bg | 11.12.2017  
По традиция и тази година учениците от НУ „Христо Ботев“ организираха благотворителна 
кампания за деца в нужда. Те събраха и дариха дрехи, обувки и играчки за ученици на 
тяхната възраст.   Цветелин Горанов благодари на всички ученици, родители и учители за 
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проявената съпричастност и щедрост. „Благотворителността не е само дума, за която да се 
сещаме на Коледа. Ние в НУ „Христо Ботев“ заедно със своите възпитаници и с голямата 
подкрепа на родителите, чрез своя личен пример, показваме и учим децата си преди всичко 
да бъдат толерантни и добри, да помагат тогава, когато има нужда – качества, които се 
възпитават и остават за цял живот. Няма нищо по-хубаво от чувството на удовлетвореност, 
че си подал ръка и си бил полезен някъде на някого“, допълни още директорът на 
училището. 
 
Ин витро процедури ще се финансират от благотворителен базар 
Със събраните от традиционния благотворителен коледен базар средства областната 
администрация в Хасково ще финансира ин витро процедури, съобщи областният управител 
Станислав Дечев на пресконференция. Базарът ще се проведе от 13 до 15 декември. 
Възпитаници на 30 училища и 3 детски градини от областта ще изложат за продажба свои 
ръкоделия - коледни сувенири, подаръци, картички, фотографии, рисунки и кулинарни 
продукти, уточни Дечев. По негови думи едно от училищата - СУ "Васил Левски" в Хасково 
първо ще организира базар на своя територия, а след това ще се присъедини към 
инициативата на областната управа. Събраните пари ще подпомогнат семейни двойки от 
региона с репродуктивни проблеми. По този начин искаме първо да информираме 
обществото за проблема с ниската раждаемост, да покажем, че можем да се борим с нея, и 
да вдъхнем надежда и морална подкрепа освен финансовата помощ на нуждаещите се, 
посочи Дечев. Той информира още, че средства ще бъдат събирани и на коктейла на 
администрацията на 20 декември, Игнажден. /МХ/ 
 
Благотворителният базар на Международен женски клуб – София събра над 300 000 лв. 
само за ден8000 души посетиха събитието 
www.trud.bg | 11.12.2017  
Ежегодният Благотворителен базар на Международен женски клуб – София събра над 300 
000 лв. само за ден. Събитието бе посетено от 8 000 души. Базарът се осъществи с ценната 
подкрепа на над 2000 доброволци. Всички събрани средства ще бъдат дарени за благородни 
каузи и проекти в България. Конкурсът за финансиране на неправителствени организации 
за следващата година започва на 21 декември тази година и ще продължи до 31 януари 
2018 г. Този път Клубът разширява критериите си за оценяване, като осигурява възможност 
по-голям брой каузи и проекти да бъдат подкрепени от Благотворителния базар през 2018 г. 
23-ият Благотворителен базар бе открит от телевизионната водеща Мира Добрева и с 
изпълнение на Софийския духов оркестър с диригент Иван Стоянов. „Като лидер визионер 
аз се стремя да вдъхновявам членовете на Клуба, за да можем да разгърнем целия си 
потенциал и да подкрепим многобройните значими проекти, важни за българската нация – 
сподели Албена Джоунс, председател на Международен женски клуб – София. – Мисията на 
Клуба е да подпомага българското общество чрез благотворителни проекти и за в бъдеще 
ще остане същата – ще продължим да подкрепяме хората в нужда.“ Тази година в деня на 
събитието посетителите имаха възможност да се запознаят и насладят на културата и 
традициите на 56 държави. Щандовете бяха отрупани с традиционни храни и напитки, 
екзотични подправки, бижута, интересни плетива, дрехи и ръчно изработени сувенири. 
Изложителите бяха подготвили безброй изненади на пътешествениците-за-един-ден като 
томболи и игри с награди. Културната програма на събитието продължи цял ден, а на 
сцената на Базара излязоха едни от най-обичаните български изпълнители, които също 
подкрепиха благотворителната кауза. Благотворителният базар на Международен женски 
клуб – София се организира с подкрепата на Столична община. Повече за ежегодния 
Благотворителен базар вижте ТУК Повече за Международен женски клуб – София вижте ТУК 
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Първата по рода си благотворителна вечеря на „Еквилибриум“ събра 2245 лева 
www.dariknews.bg | 11.12.2017  
На 8 декември, в новия семеен център „В света на ранното детство“ се състоя първата по 
рода си благотворителна вечеря, организирана от сдружение „Еквилибриум“. Прекрасната 
обстановка в семейния център и допълнителната коледна декорация превърнаха мястото в 
уютен импровизиран ресторант и всички гости, които закупиха покани и уважиха събитието 
се почувстваха като във вълшебна приказка. Това нямаше да е възможно без удивителните 
и вкусни ястия на шеф Тихомир Радулов и неговия помощник Цветан Димитров, както и без 
прекрасното обслужване на децата от професионалната гимназия по туризъм в Русе. 
Фондация „Етническа хармония" кани на концерт Резултатът от събитието е – набрани 2245 
лева от продажбите на покани и импровизирания благотворителен щанд по време на 
вечерята с календарите на Оги и Блаканджиев и Илия Деведжиев, ръчно изработените 
коледни изделия, предоставени от приложниците Веси, Ани, Сиси и Креми. Кметът Пламен 
Стоилов и представители на Община Русе са били сред първите, които са закупили покани 
за вечерята и подкрепиха събитието. Средствата набрани от благотворителната вечеря, 
както и тези от Благотворителния базар Без Аналог, които предстои на 16, 17 и 18 декември 
в МОЛ-Русе, ще бъдат използвани за специалните консумативи, медикаменти и хранителни 
добавки и за допълнителни интервенции за бебета с увреждания в Центъра за настаняване 
от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински 
грижи, за които се грижи „Еквилибриум“. 
 
ВАС с коледен базар в подкрепа на Никита 
www.trud.bg | 11.12.2017  
Варненският административен съд в партньорство с Комплекс за социални услуги за деца и 
семейства – Варна, организира благотворителен коледен базар. Щандовете са отрупани с 
коледни играчки, сувенири, картички, изработени от деца и техните семейства. Средствата, 
събрани от базара, ще бъдат дарени на 8-годишната Никита от Варна. Момиченцето  е с 
диагноза детска церебрална парализа и е претърпяло множество операции в България и 
чужбина. След последната скъпоструваща операция на тазобедрените стави в Австрия 
детето се чувства по-добре, но й предстои продължителен период на рехабилитация и 
семейството й се нуждае от финансова подкрепа, за да се опита да сбъдне съкровената 
мечта на Никита-  да проходи. Благотворителният Коледен базар  открит от 11 до 15 
декември 2017 год. в сградата на Административен съд – Варна. 
 
Две математически гимназии в София се съюзяват за благородна кауза 
www.standartnews.com | 11.12.2017  
Две математически гимназии в София се съюзяват за благородна кауза под името 
"Приключението започва в ТРАП". Каузата е подкрепена и от изпълнители от "Гласът на 
България". "Да се съберем заедно е начало. Да останем заедно е прогрес. Да работим 
заедно е успех". Това е мотото, което обединява учениците от СМГ, НПМГ и други столични 
гимназии, за да помогнат за развитието на младежки център. „Идеята е да се премахне 
конкуренцията и да работим като екип, защото по този начин можем да работим доста по-
добре", посочва Лилия Панайотова. С опита си, Фондация "Тротоара" помага на учениците 
да осъществят идеята си за благотворителен концерт. Следват кастинги за най-добрите 
музикални и танцови таланти от гимназиите. Хип-хоп формациите „So Called Crew" и „Roof 
Rhymez Studio" откликват на поканата да се включат в шоуто. Също и емблематичните 
участници от последния сезон на "Гласът на България" Кристиан Грънчаров и Симона 
Загорова, както и победителят Радко Петков. Инициативата постепенно се превръща във 
фестивал, а фирми и организации представят на младежите възможности за развитие в 
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сферата на технологиите и изкуството. Средствата от събитието ще бъдат вложени в 
ремонта на младежкия център. 
 
Раздават коледни пакети с храни на 600 социалнослаби 
www.chernomore.bg | 11.12.2017  
Областният съвет на БЧК и община Варна заедно с други социални партньори организират 
за тринадесети пореден път празнично благотворително събитие „Заедно за Коледа“. За 600 
варненци в уязвимо положение е подготвен  концерт за духовно и емоционално 
съпреживяване на празниците и пакет с основни хранителни продукти.  В програмата 
участват индивидуални и групови изпълнители от НУИ "Д. Христов",  СУ "Елин Пелин", 
Центъра за личностно развитие (ОДК), Клуб рокендрол при читалище "Асен Златаров". 
Концертът ще се състои на 12 декември от 11 ч. в зала „Аула“ на Икономическия 
университет във Варна, съобщиха областния съвет на БЧК в морския град.   СТАВРИ 
СТЕФАНОВ 
 
Мони вече ходи на училище, а "Българската Коледа" му помага, за да бъде по-независим 
www.bnr.bg | 11.12.2017  
Днес разказваме историята на Симеон Цвятков от София. Мони е на 7 месеца, когато 
педиатърката му забелязва, че не се обръща и не стои изправен, което е присъщо за дете 
на неговата възраст. След консултация при невролог родителите му го водят в 
Специализираната болница за рехабилитация на детска церебрална парализа и при доц. д-р 
Иван Чавдаров, където се установава, че има вътрешна хидроцефалия и корова атрофия. Не 
е ясно какво е довело до състоянието му, но започва незабавно лечение. Момчето 
пропълзява на 1 г. и 8 м. и прохожда на 4 г. и 3 месеца. Чрез даренията от „Българската 
Коледа“ Мони, както и други подпомогнати деца с детска церебрална парализа, успяват да 
достигнат по-голяма независимост, смята майка му Десислава Цвяткова. От септември Мони 
вече ходи и на училище. Десислава Цвяткова забелязва, че въпреки възможността Мони да 
посещава масово училище, образователната ни система все още не е достатъчно подготвена 
за децата със специални потребности. Но все пак усилията в момента са насочени към 
заниманията с логопед, за да може Мони да напредва с останалите деца. Да станеш дарител 
на "Българската Коледа" пък е още по-лесно. Просто изпрати SMS на номер 1117 за М-Тел, 
Vivacom и Telenor. С всеки SMS дарявате 1 лев на дете в беда. И не забравяте - кампанията 
"Българската Коледа" не завършва с коледните празници. SMS на 1117 можеш да изпратиш 
през цялата календарна година. 
 
Благотворителна вечер в помощ на нуждаещи се наши сънародници от Западните 
покрайнини ще се състои в Босилеград 
www.bta.bg | 11.12.2017  
Начало / Българска община 
BOBSTH 14:56:31 11-12-2017 RM1455BO.020 Кюстендил - Босилеград - годишнина 
Благотворителна вечер в помощ на нуждаещи се наши сънародници от Западните 
покрайнини ще се състои в Босилеград Кюстендил, 11 декември /Елица Иванова, БТА/ 
Поредна пета благотворителна вечер организира в Босилеград /Западните покрайнини/ 
местното сдружение "ГЛАС". Инициативата ще се състои утре от 18.00 часа, в хотел "Дукат". 
Благотворителната вечер събира хора от сферите на културата, бизнеса, политиката, 
партньори и приятели. Така, в навечерието на Коледа, участниците в инициативата набират 
средства, в помощ на крайно нуждаещи се наши сънародници от другата страна на 
границата. "В досегашните прояви заедно успяхме да съберем над 15 000 лева - за бедни 
ученици и семейства от Босилеградско. Благодарим на всички досегашни дарители и се 
надяваме отново на тяхната помощ", каза председателят на сдружение "ГЛАС" и 

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”  

38 

 

представител на БТА в Босилеград Александър Димитров. В Босилеград утре ще бъде 
отбелязана и втората годишнина от създаването на първия регионален пресклуб на БТА 
извън България. Той беше беше открит в Босилеград на 12 декември 2015 г. /РУМ/ 
 
Деца от Криводол се включват в благотворителен търг на "Дарик" 
www.dariknews.bg | 11.12.2017  
Деца от община Криводол и техни връстници, с които работят експертите от местната 
Комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 
подготвиха коледни подаръци. Сувенирите са дарение за благотворителния коледен търг на 
“Дарик радио”, който провежда известният журналист Ники Кънчев. Сувенирите се 10 и от 
всеки от тях би могъл да стане оригинален подарък за предстоящите празници. 
Изработените от децата експонати бяха донесени в “Дарик Враца” от зам.-кмета на 
Криводол Дияна Милетиева и Маргарита Петрова - секретар на Комисията за борба срещу 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в града. След това бяха 
транспортирани в София. Благотворителният търг ще започне на 14 декември. 
 
Фондация „БЪЛГАРИН“ открива благотворителна изложба “НосиЯ до сърцето си” 
www.sofia.utre.bg | 11.12.2017 | 16:10 
На 12 декември 2017 г. от 18 часа във фоайето на Националния етнографски музей ще бъде 
открита благотворителна изложба “НосиЯ до сърцето си”. Събитието е част от инициативата 
на Фондация „БЪЛГАРИН“ за насърчаване и подпомагане на талантливи деца изучаващи 
български фолклор. Изложбата ще гостува в Националния етнографски музей до 26 
декември 2017 г., а от 27 декември 2017 г. до 12 януари 2018 г. картините ще бъдат 
представени в Градн Мол Варна. Творбите в благотворителната изложба са дело на 
художничката Юлия Бузилова. Авторката представя в своята четвърта самостоятелна 
изложба 11 картини с фолклорна тематика и мотиви. Платната ще бъдат предложени на 
благотворителен онлайн търг, като с реализираните приходи ще бъдат закупени народни 
носии на деца - таланти от Национално училище за фолклорни изкуства “Филип Кутев” гр. 
Котел и Народно читалище ”Христо Ботев” гр. Калофер. Една от картините участващи в 
благотворителната изложба е вдъхновена от фотография на Асен Великов, направена по 
време на Роженския събор през 2016 г. Средствата от продажба на картината, ще бъдат 
дарени на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН в 
подкрепа на дарителската кампания за образователен център в Националния етнографски 
музей. Двама от най-обичаните народни певци на България, Здравко Мандаджиев и Пепи 
Христозова, както и фотографът – Асен Великов са сред официалните гости на 
инициативата, с което те споделят своята лична подкрепа към родолюбивата кауза на 
Фондация „БЪЛГАРИН“. По време на събитието, гостите ще имат възможност да се насладят 
на изпълнения на талантливите възпитаници на Национално училище за фолклорни 
изкуства “Филип Кутев” гр. Котел и Народно читалище ”Христо Ботев” гр. Калофер. 
 
"Българската Коледа" помага на Клиниката по детска анестезиология и интензивно лечение 
в "Пирогов" 
www.bnr.bg | 11.12.2017  
Многократно Клиниката по детска анестезиология и интензивно лечение в болница 
"Пирогов" получава чрез инициативата "Българската Коледа" жизненоважна апаратура за 
диагностика и лечение на най-малките пациенти, казва проф. Надежда Гаврилова, 
ръководител на клиниката. С помощта на последната закупена чрез даренията най-модерна 
аапратура за тази година лекарите могат да следят жизнените показатели на децата под 
упойка. За останалите апарати и за ползите от тях разказва проф. Надежда Гаврилова: Ние 
сме от болниците, които са почти винаги бенефициенти на апаратура по инициативата 
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"Българската Коледа“. Получаваме дарения. Тази година получихме система за анестезия с 
пациентен монитор, които все още не са въведени в експлоатация, тъй като ги получихме 
преди около месец. Необходимо е целият персонал от лекарите анестезиолози да се 
запознае с този апарат, за да може да се въведе в експлоатация. Това е един изключително 
модерен апарат, който е с пациентен монитор, така че иаме възможност и да следим редица 
параметри по време на общата анестезия. Благодарение на този апарат ще имаме 
възможност с максимална сигурност да се грижим по време на анестезия за най-малките 
пациенти, а именно бебенцата, които са недоносени, тъй като в последните няколко години 
броят на такива бебенца, на които им се налага оперативна намеса, нараства. Миналата 
година имахме голям късмет, защото получихме апарат за следене на мозъчното 
оксидениране, което се нарушава както по време на анестезия, така и тогава, когато децата 
са с тежка инфекция. От звуковия файл можете да чуете целия репортаж на Гергана 
Хрисчева. 
 
Концерт за Борко 
www.shmoko.bg | LS | 11.12.2017  
Благотворителен концерт в подкрепа на момче, нуждаещо се от лечение организират 
фондация „Виктория Грантс“ и сдружение „Сияйна зора“ съвместно с Община Шумен. 
Концертът в подкрепа на 15-годишния Борко под мотото „В името на живота“ ще се състои 
на 12 декември (вторник) от 18.30 в Младежкия дом. На сцената ще излязат участници от 
Център за изкуства „Зорница“, ДТА „Веселяче“, ДТА „Пъргавелче“, Ансамбъл „Гайтани“, 
певецът Петко Захариев, ансамбъл „Мадара“ и ансамбъл „Шумен“. 
Основната цел на концерта е благотворителна – да се съберат пари за лечението на Борко, 
входът е 5 лева. Борко страда от епилепсия и ДЦП и се нуждае изследвания и прегледи, 
които може да бъдат направени в истанбулската болница „Аджъбадем“. Те обаче струват 
3280 евро и не са по силите на майка му Жанета. 
За всички, които нямат възможност да присъстват, биха могли да дарят средства по 
сметката: 
НАДАРЕН – Борислав Атанасов Борисов 
Банка: „УниКредит Булбанк“ АД 
BIC: UNCRBGSF 
IBAN: BG88UNCR70001523138852 
 
Кметът Котев откупи за 650 лв. картина на благотворителния бал на хотелиерите в 
Сандански, Илия Пасков брои 400 лв. за книга 
www.viaranews.com | 11.12.2017  
Зам.-министър Манолев дари 500 лв., събраните средства са над 16 000 лв. 
Над 16 000 лв. бяха събрани на благотворителния бал на Сдружението на хотелиери, 
ресторантьори и туроператори –Сандански. Сред присъстващите на събитието бяха кметът 
Кирил Котев и хотелиерът, собственик на СПА хотел „Св. Никола” Илия Пасков. 
Илия Пасков 
Водещ на бала бе Антоанета Кирилова. Зам.-министърът на икономиката Александър 
Манолев дари 500 лева. Кметът Котев спечели търга за картина на стойност 650 лв., а Илия 
Пасков купи книгата “Македония” за 400 лв. и я дари на библиотеката. На бала пя 
петричкият певец и футболист Карамфил Божиков, свое представяне направиха и 
танцьорите от “Македонска хубост”. 
Зам.-министър Манолев 
Събраните средства ще бъдат дарени за закупуване на превозно средство за Детски център 
„Света Неделя“, за местната библиотека и за подпомагане на нова галерия в Сандански. 
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Кризисният център в София подслонява "невидимите" хора 
www.bgonair.bg | 12.12.2017  
Въпреки мекото начало на зимата, улицата става все по-непригодна за социално слабите, 
които са останали без дом. Всяка вечер в столичния Кризисен център за настаняване на 
лишени от подслон нощуват между 150 и 170 човека.  "Центърът предлага подслон, топло 
легло и чисто бельо. Също така, чрез общински пари се купува супа и четвъртинка хляб за 
всеки посетител. За събота и неделя се събират и дарения от неправителствени 
организация, които се разпределят на ползващите центъра. Имаме дежурен лекар и 
социални асистенти, които отговарят за обезпаразитяване на бездомните. Както и социални 
работници, които издирват близките на потърсилите подслон", обясни директорът на 
Кризисния център в София Петър Джуренов. Той посочи, че за да бъдат настанени 
посетителите, те трябва да притежават документ за самоличност. Гостите на Кризисния 
център е желателно да бъдат в сравнително добро здраве, за да могат да се обслужват 
сами, тъй като има недостиг на работна ръка, добави още директорът пред репортера на 
Bulgaria ON AIR Димитър Димитров.  "Спектърът от посетители е изключително широк – от 
20 до 80-годишни. За нас най-често разбират от медиите. Другият начин, чрез който 
контингентът от гостите ни разпространява информацията, е от уста на уста. Всяка вечер 
имаме мобилен екип, който обикаля по сигнали от граждани в търсене на бездомни. Ако 
човекът бъде открит, го водим в Центъра", разясни Джуренов. Всеки желаещ да се свърже с 
Кризисния център за настаняване на бездомни в София може да го направи през уебсайта 
им или чрез телефон 112. Очаквайте видеото! 
 
Благодарение на Българската Коледа близнаци вече стъпват на краката си 
www.bnt.bg | 12.12.2017  
Преди пет години съдбата изпратила най-големият подарък на Светлана – близнаците 
Елеонора и Димитър. Децата обаче се родили преждевременно и се наложило да останат в 
кувьози. Шест месеца по-късно лекарите им поставили диагнозата детска церебрална 
парализа. „Наложи се неонатология, кувьози, бързо, адекватно лечение, за спасяване от 
още по-тежки поражения, които можеха да станат. Всичко ми се случи в София. Там ми 
поставиха диагнозата още на 6- месечна възраст с препоръката за моментално започване на 
рехабилитация, която е всекидневна, ежедневна, месечна, годишна, нон - стоп“, каза 
Светлана. Държавата обаче отпуска на Ели и Митко средства за едва 12 процедури в 
годината. „До юни месец сме приключили със лечението и става така, че останалия период 
от годината аз трябва да го поема сама. За 30 дена конкретно в санаториума, в който бяхме 
до момента е 810 лева. Един месец дори да изпуснем е загуба за нас“, каза Светлана. За 
трета поредна година със средства осигурени от кампанията, двете деца са получили 
рехабилитация, а резултатите са цяло чудо. „Благодарение на Българската коледа успяхме 
да седнем сами, да се обръщаме на всички посоки, пълзене, лазене, като всяко едно 
нормално, здраво дете. Единият от близнаците вече ходи доста уверено хванат за ръка, 
качва стълби, другият вече говори, благодарение на рехабилитацията“, каза Светлана. Тя е 
категорична, че хората, които са се включили в кампанията „Българската коледа “ са й 
върнали освен вярата в доброто, но и надеждата, че децата й ще получат шанс за нормален 
начин на живот. 
Благодарение на Българската Коледа близнаци вече стъпват на краката си "Денят започва" 
| "Българската Коледа в помощ за децата с неврологични заболявания" - 12.12.2017 
 
Първи благотворителен турнир по мини футбол ще се проведе в Благоевград 
www.blagoevgrad.eu | 12.12.2017  
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Благотворителен Коледен турнир по мини футбол ще се проведе в Благоевград. Спортната 
инициатива започва на 16 декември /събота/ и ще продължи и в неделя /17 декември/. 
Турнирът е с начален час 9:00 часа, а теренът е в спортна зала „Скаптопара“. 
Благотворителната кауза има за цел, със събраните средства от турнира да бъдат 
подпомогнати Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, 
където са настанени деца и младежи с умствена изостаналост, аутизъм, детска церебрална 
парализа, синдром на Даун и други. В името на каузата, събитието ще събере бивши и 
настоящи футболисти минали през школите на родния футбол, както и редица социални 
отбори от Благоевград, София и региона. 
Български футболен съюз също се включва в благотворителната кауза, като съдиите ще 
свирят безвъзмездно. Водещите и коментаторите също стават част от благотворителния 
турнир, като и тяхната помощ е безвъзмездна. 
Организатори на турнира са Българска фентъзи футбол асоциация /БФФА/ и Община 
Благоевград. 
Всеки, който желае да се включи в инициативата, ще има възможност да го направи по 
време на събитието на място в зала „Скаптопара“, където ще бъдат разположени кутии за 
дарения. Въпроси за условията за участие и заявки могат да бъдат подавани на електронен 
адрес inter_1908_1984@abv.bg. 
За тези, които искат да подкрепят кампанията, но няма да успеят да присъстват има 
предоставена банкова сметка разкрита специално за целите на турнира. 
Сметката е: BG69FINV91502017094484 
 
Да се включим в благотворителната кампания “Дари усмивка” във Варна 
www.novavarna.net | 12.12.2017 | 09:16 
За шеста поредна година сърцатите танцьори от клуб за народни танци “Моряците” ще се 
обединят в името на благородна кауза. 
Отново на сцената на Фестивалния и конгресен център във Варна на 13 януари догогодина 
ще излязат над 300 човека, с различни професии, които са обединени от своето хоби – 
народните танци и водени от добрите си сърца отново ще сътворят едно малко чудо за 
някой друг. 
Миналата година кампанията ни в помощ на най-голямата АГ болница в Североизточна 
България, успя да събере над 16000 лв. 
Тази година кампанията ни е под надслов ДАРИ УСМИВКА и средствата събрани от всички 
инициативи в кампанията: Благотворителния базар /16.12/, Благотворителния конкурс за 
баница и вино /27.12/ и Благотворителния концерт /13.01/ ще бъдат дарени за закупуване 
на мотопед (моторизирано устройство за движение) или тренажор за пасивна и активна 
рехабилитация на горен и долен крайник за Академия Усмивка. 
Този уред се използва за рехабилитация на спастични състояния, парези, мускулна слабост, 
ставни контракти и други. Той всъщност коригира натоварването на мускулите ако има 
разминаване между двата крайника, засилва мускулите, които имат нужда и ги отпуска 
веднага ако отчете, че има спазъм. 
При децата ежедневната рехабилитация с този уред води до трайни и бързи резултати, и по 
този начин се гарантира безопасно лечение за ежедневно движение, въпреки физическите 
ограничения. 
Сдружение “Дари усмивка” е създадено от родители на деца със специални образователни 
потребности през 2016 г. с основна цел да подпомага и работи в полза на подобряване на 
социалния живот на децата с увреждания, за тяхната социализация и интеграция в 
обществото, за подобряване качеството на живот на уязвими групи хора, да подпомага 
процеса по приобщаващо образование. 
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Академия усмивка е създадена с подкрепата на Министерството на труда и социалната 
политика с проект по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” – Активно 
включване. Академията работи от 01.06.2017г. и постепенно набира популярност в гр. 
Варна, като място където родителите на деца с увреждания получават комплексна услуга 
както за собствената си кариерна реализация, така и за децата си. Децата получават 
индивидуални терапии, полудневна или целодневна грижа според желанието и 
възможностите на родителите. 
Създателите на Академия Усмивка се стараят да въведат нови иновативни терапии, методи 
и подходи, които да подобрят качеството на живот на децата със СОП да им дават 
самоувереност и самочувствие, когато са сред връстниците си. 
В Академията приемат всички деца и благодарение на добронамерени и толерантни 
родители на деца в норма, децата не са разделени и се чувстват прекрасно. По този начин 
децата в норма се учат на толерантност, приемственост и съпричастност, а децата със СОП 
се интегрират и социализират успешно в масовото училище. 
Дейностите в Академията към момента се осъществяват със средства от дарители, 
заемодатели и собствен принос. 
За реализирането на цялостната идея са нужни много средства, тъй като в проекта е нямало 
възможност да се заложат всички разходи за оборудване и издръжка на центъра. 
Идеята на създателите е да разширят дейността, за да създадем такова място в гр. Варна 
където деца и родители да посещават с удоволствие и да дадат пример на обществото. 
В този объркан и забързан свят нека направим едно чудо не само за децата, а и за самите 
себе си, защото няма по голямо щастие на този свят от това да даваш! 
НЕКА ИМ ПОМОГНЕМ! 
 
Близо 11 000 лева събра Коледният бал на „Ротари” за даровитите деца на Горна Оряховица 
и Лясковец 
www.regnews.net | 12.12.2017  
10 937 лева бяха събрани на традиционния Коледен бал на „Ротари клуб Горна Оряховица – 
Лясковец” тази година. За 13-ти път в навечерието на коледните празници ротарианци 
организират благотворителен търг, с който попълват фонда си за подпомагане на даровити 
деца от двете общини. В наддаването участват членове на клуба и приятели, както и 
представители на бизнеса и местната власт. Този път каузата на горнооряховските 
ротарианци бе силно подкрепена и от приятелите от Велико Търново – клубовете на 
„Ротари” и „Зонта” в старата столица. Дамите от „Зонта” дариха 300 лева за идеята, а 
водещият на търга Иван Момъков обяви дарение от 200 лева и от името на народния 
представител Клавдия Ганчева. Търгът се организира с предмети с антикварна и 
художествена стойност, като тази година повечето бяха дарение от самите ротарианци. 
Наддаването започна с отдаване на почит към един от основателите на възстановения 
горнооряховски клуб – покойния вече Тихомир Тончев. Неговата последна картина 
„Макове”, дарена от съпругата му Милена, беше спечелена от Тодор Дамянов за 600 лева. 
От там нататък търгът продължи в открита конкуренция между „млади” и „стари”. Оформиха 
се два сериозни центъра, които обединиха усилията си и наддаваха сериозно. Това доведе и 
до сериозната сума, с която ще бъде попълнен Фонда за даровити деца. Първата сериозна 
битка беше за дарената от Иван Момъков значка от Горнооряховския мострен панаир. Тя 
беше спечелена за сумата от 777 лева от групата на Петър Минов, Евтени Иванов, Румен 
Божанков и Николай Рашков. Значката беше подарена на Горнооряховска община. 
Връчвайки я на кмета инж. Добромир Добрев, Петър Минов пожела местната власт да пази 
интересите на общината така, както са го правили основателите на Мострения панаир и 
Горна Оряховица отново да върне славата си на икономически център на региона, както е 
било навремето. Младите отвърнаха с поредица успешни наддавания за следващите 
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предложени предмети. Явор Шаранков поведе с откупка на картина на Кольо Табаков за 500 
лева. След това Светломир Тодоров вдигна до 600 лева за картина на Божидар Мечев, 
дарена от Красимира Коцева. При младежката група отидоха и два щика с богата история. 
Божидар Божанков завърши наддаването за български щик от първата световна война и 
японски щик от Руско-японската война. Мирослав Ангелов пък спечели зимен пейзаж на 
неизвестен майстор от 1915 г. за 444 лева. В отговор групата на Минов, Иванов, Божанков и 
Рашков вдигнаха отново до 777 лева за още една значка – на търновското дружество 
„Юнак”. Тя също беше наречена за Община и ще бъде връчена на кмета на Велико Търново 
Даниел Панов. Атрактивно наддаване направиха и дамите. Красимира Коцева спечели 
сребърна лопатка с 400 лева и обещанието да направи торта. Красимира Божанкова пък се 
впусна в защита на семейната чест, печелейки посребрен бронзов чайник, подходящ за 
греяна ракия. Мисията да докаже, че мъжът й прави най-хубавата ракия, струваше 500 лева 
и бутилка ракия за доказателство. Парите за талантливите деца никога не са хвърлени на 
вятъра, обясни включването си в търга Божанкова. Божанкови продължиха да наддават 
здраво и най-младият член на фамилията – Явор, спечели надпреварата за „Къщи” на Кольо 
Табаков, която се оказа и най-скъпо продаденият предмет на търга. С подкрепата на 
приятелите от младежката група народният представител спечели картината за 888 лева. 
Това пък му донесе наградата за най-висока откупка – ловджийски нож „Хънтър Джордж”, 
дарен от приятеля на „Ротари” Георги Сотиров. Финал на търга сложи наддаването за ваза, 
подарена от търновските гости. Мизата вдигна кметът на Лясковец д-р Ивелина Гецова. Тя 
бе надскочена от Светломир Тодоров, който обаче обяви, че наддава, за да подари вазата 
на кметицата. В крайна сметка от наддаването за 14-те предмета на търга бяха събрани 
7136 лева. Още около 3000 лева са от кувертите и даренията, направени по време на 
вечерта. След приспадане на разходите във Фонда за даровити деца ще влязат над 8000 
лева. Те ще бъдат раздадени във вид на стипендии и поощрения в началото на юни, когато 
по традиция „Ротари” организира парти за отличилите се през годината деца на Лясковец и 
Горна Оряховица. Елена ВЕЛКОВА 
 
Да спасим малката Велина 
www.gramofona.com | Автор : Мануела Янева | 12.12.2017  
Едно малко момиченце от Бургас има нужда от помощ. Велина е само на година и четири 
месеца, но страда от вътрешна хидроцефалия. Родителите научават за тежката болест 
когато дъщеричката им е едва на 2 месеца. За да бъде овладяно заболяването, детето е 
оперирано. Семейството си отдъхва, но кошмарът отново започва. Лекари откриват на 
детето тумор в мозъка. Медиците в България казват, че са безсилни и няма как да помогнат 
на малката Велина. Най-близките й не свеждат глави и започват да търсят медици по целия 
свят. Единствените специалисти,които са дали надежда, са лекари от Института по 
неврохирургия Бурденко в Москва. Те препоръчали следене на развитието на тумора на 4 
месеца.Уверението им било, че ако той започне да расте, ще бъде предприета операция по 
отстраняването му. Шокът идва пред дни, когато след направено изследване, става ясно, че 
туморът е нараснал драстично и са нужни спешни мерки. Родителите на Велинка са 
направили консултация с турския професор Талят Каръш от болница "Лив Хоспитал", който 
обнадеждил семейството. За първия етап от лечението в здравното заведение са нужни 22 
000 евро. Сумата е непосилна за близките на малкото момиченце. Всеки, който може да 
помогне, може да го направи на посочената банкова сметка. Тази вечер в Кукления театър 
ще се проведе спектакълът „Забравена от Бога” на бургаската трупа „Талантино”, която 
застава зад каузата. ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА IBAN: BG26 BPBI 7942 4079 9204 01 BIG: 
BPBIBGSF "Postbank" кл. гр. Бургас Титуляр: Владислава Евгениева Демерджиева/Vladislava 
Evgenieva Demerdzhieva 
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Застрахователните брокери стартират благотворителна кампания за майките на деца с 
увреждания 
www.monitor.bg | 12.12.2017  
Българска асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ) и фондация "Майко Мила" 
стартират благотворителна кампания за майките на деца с увреждания, съобщиха от 
асоциацията. Инициативата им за цел да помогне на родители, чиято съдба ги е изправила 
пред нелесното предизвикателство да отглеждат деца с увреждания. 
Прегледите ще започнат през януари 2018 г. и ще се проведат в 24 града: Бургас, Варна, 
Видин, Враца, Горна Оряховица, Добрич, Карлово, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, 
Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, София, Нова Загора, 
Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол. 
Благотворителната акция поставя началото на първата по рода си мащабна инициатива за 
провеждане на медицински прегледи на подобни родители. В дългосрочен план това ще ги 
предпази от появата на непредвидими болести и ще им даде възможността да даряват на 
децата си грижата и любовта, от които те така се нуждаят. 
„Когато се роди дете с тежко увреждане, животът на родителите изцяло се променя. За 
съжаление, повечето от хората, изпаднали в подобна ситуация, обръщат малко или почти 
никакво внимание на своето здраве, защото грижата за детето е винаги на първо място. 
Социалната изолираност, която неизбежно настъпва когато трябва да посветиш цялото си 
време в помощ на детето, води до шокиращата статистика, че родители на деца с 
увреждания умират от лечими болести и че в рамките на няколко дни тяхната смърт води и 
до смърт на детето, тъй като те са били единствения близък роднина. На практика, животът 
на майката или бащата остават единственото условие за оцеляване за децата с 
увреждания“, категорични са организаторите на кампанията. 
Каузата е подкрепена и от Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ). 
Средствата за провеждането на профилактичните прегледи са осигурени от БАЗБ. За 
нуждите на кампанията е открита дарителска сметка: 
Дарителска набирателна сметка: 
Българска Асоциация на Застрахователните Брокери (БАЗБ) 
Българо-американска кредитна банка 
БАНКОВ КОД  :BGUSBGSF 
IBAN   BG 87BGUS91607005256300 
 
Деца помагат на деца в нужда 
www.chernomore.bg | 12.12.2017  
За шеста поредна година учителите и възпитаниците от Варненската търговска гимназия „Г. 
С. Раковски“ провеждат инициативата „Деца помагат на деца в нужда“ по повод Рождество 
Христово.   „Безкрайно съм щастлива, че имам такива ученици, които се вдъхновяват от 
митологията и това, което е оставено от предците ни“, заяви в сутрешния блок  на тв 
„Черно море“ с водещ Иван Барбов Валентина Владова – преподавател в гимназията.     
Децата са се опитали чрез поезия, музика и цветове да изразят магията на празника. Това е 
започнало със задача да направят картички за Коледа. От тези коледни картички те са 
създали картини и така се родила идеята за изложбата „Рождество“.   „За тази година това е 
третата ни благотворителна изложба. Две направихме непосредствено преди Възкресение 
Христово“, разкри г-жа Владова.   „Самата кауза, това, че правим добро на други деца, ме 
накара да вложа труда си в нещо, което ще бъде добро“, сподели Ирена Георгиева, една от 
художничките, и отправи послание към всички „Да бъдем добри“.     „Съпричастна съм към 
другите деца и нищо не ми костваше да направя нещо малко за благотворителната 
инициатива“, отбеляза скромно Цвета Тодорова, дала своя принос за изложбата.     И двете 
художнички са изобразили ангели на своите произведения, като разкриха, че това е така, 
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защото символиката на ангелите е да бъдат пазители.   Ирена и Цвета през тази година са 
се включили и в младежки ораторски форум „Св. Климент Охридски“, като предмет на 
форума е била ролята и значението на християнството за съвременна Европа. „Да говориш 
по тази тема, е изключително сложно и се гордея с тях, че се осмелиха да говорят по нея“, 
отбеляза г-жа Владова.   Една от темите на Цвета е била за християнските ценности в 
съвременния живот и според нея те трябва да съществуват във всяко семейство.   „Да бъдем 
заедно, за да бъдем по-добри и да вярваме в чудото“, пожела по случай предстоящите 
празници Валентина Владова. Двете момичета също се обединиха около призива за повече 
доброта.   Благотворителната изложба ще се състои на 13 декември, сряда, от 18 ч. в храма 
„Св. Архангел Михаил“. Всеки, който желае, би могъл да се присъедини към инициативата, 
като се сдобие с шедьовър, създаден от малките художници. Средствата ще бъдат 
предоставени за деца сираци и деца с тежки здравословни проблеми.   МАРИАНА СТОЙКОВА   
Целия разговор може да видите тук 
 
Топъл обяд задържа деца в селско училище 
www.dnes.bg | 12.12.2017  
За задържане в клас 50 ученици от омуртажкото село Камбурово получават топъл обяд. За 
40 от тях храната е осигурена с помощта на Българския червен кръст в Търговище, а за 
другите - от бюджета на ОУ "Христо Ботев", обясни директорът му Здравка Динчева. 
Структурата на БЧК в Търговище подпомага учениците за втора поредна година. Топла 
храна от декември до март 2018 г. ще получават деца на безработни родители или от 
социално слаби, многодетни или непълни семейства. Някои от децата в училището са 
сираци или са отглеждани от бабите и дядовците си, защото родителите са в чужбина. 
Целта на инициативата на БЧК и ръководството на училището е децата и семействата им да 
получат подкрепа и да се задържат по-дълго в класните стаи. "Отсъствията намаляха, 
децата остават в училище", категорична е Динчева и благодари на директорът на БЧК Ваня 
Борисова за подкрепата. 
Освен топла храна, децата в нужда са подпомагани с учебни пособия и от учителите. 
Организират се и благотворителни акции за събиране на дрехи, обясниха от ръководството 
на учебното заведение за БТА. През тази учебна година в училището в село Камбурово се 
обучават 160 деца от 11 населени места на общините Омуртаг и Антоново. 
 
Quick Hands Project ще омагьосат 3 от компаниите, участници в коледната кампания „Тази 
Коледа чудесата правите Вие“ на фондация „За Нашите Деца“ 
www.ngobg.info | 12.12.2017  
За поредна година нашите приятели и съмишленици от Quick Hands Project доказват, че 
щастливото детство е водещ приоритет за магическия им екип. Те ще участват в коледната 
ни кампания „Тази Коледа чудесата правите Вие!", по един малко по-нестандартен начин. 
Quick Hands Project ще пренесат магията в офисите на три от компаниите, включили се в 
коледната ни инициатива, като специално за тях направят вълшебни представления. Това е 
техният коледен подарък към онези, допринесли за благосъстоянието на децата в ранна 
възраст. Кои 3 компании ще имат възможността да се потопят в магията на илюзионисткото 
изкуство, Quick Hands Project ще изберем на лотариен принцип. Илюзионистите застанаха 
зад каузата на миналогодишното издание на Вечер на добродетелите и пренесоха всички 
400 гости в едно друго, вълшебно измерение и ни накараха да повярваме в магията. 
Благодарение на подкрепата, която ежедневно получаваме от партньори и приятели като 
Quick Hands Project, хора, които както нас вярват, че щастливото детство е ключово важно 
за развитието на всички деца, през тази година фондация „За Нашите Деца“ успя да 
подкрепи над 1500 деца и семейства в риск. Станете част от коледната кампания като 
заявите участие на charity@detebg.org, за да сбъднем мечтата на повече деца за семейство.   
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Вече 25 години фондация „За Нашите Деца” е еталон за качествена социална работа и 
следва неотлъчно мисията си да направи така, че всяко дете в България да живее в 
развиваща и позитивна семейна среда. За този четвърт век, фондацията е подкрепила над 
11 000 деца и семейства. 
 
Да помогнем на Поли - деца правят кампания в помощ на болна съученичка 
www.offnews.bg | 12.12.2017  
Полина е прекрасно дете , което има нещастието да е тежко болно. В следствие на рядка 
генна мутация на 10 годишна възраст /през 2012 г./ бъбреците и отказаха и от тогава е на 
перитонеална диализа. От пет години Поли живее благодарение на поддържащото лечение. 
Поли учи в столичното 32-ро СОУ и днес нейните приятели, родители и учители искат да ѝ 
помогнат повече от всичко. През всичкото това време Поли не се оплака, нито се предаде – 
продължи да ходи на училище и да получава отлични бележки. Не спря да мечтае и да 
вярва, че има шанс за нормален живот. Диализното лечение за такъв продължителен 
период, започна невъзвратимо и прогресивно да уврежда органите и костите и. Поли получи 
усложнения, които и причиняват ежедневни болки и заплашват живота и. Сега има шанс за 
бъбречна трансплантация в Минск, Беларус, която струва 60 000 евро- сума непосилна за 
семейството и. Единственият ни шанс да съберем тази сума е чрез помощта на хора, готови 
да дарят, за да спасят един млад живот. Всеки, който иска да помогне на Поли, може да го 
направи по следния начин:  Дарителска сметка: IBAN номер BG11 BPBI 7942 4022 5345 01, 
BIC код BPBIBGSF Титуляр на сметката: Полина Димитрова Петрова. Гр. София 1000 PAY 
PAL: irenapetr72@gmail.com За контакт и повече информация: Тел. +359886177670 E-Mail: 
irenapetr@abv.bg 
 
Малкият Никола се нуждае от жизнено необходима рехабилитация, за да не атрофират 
мускулите му 
www.bnr.bg | 12.12.2017  
Срещаме ви с Миглена Брайнова - майка на 4-годишния Никола, който страда от спинална 
мускулна атрофия. Диагнозата е поставена, когато момчето е на 8 месеца. Заболяването 
засяга основно мускулите, тъй като липсва протеин в гръбнака. "Българската Коледа" 
помага на семейството със средства за рехабилитация, която е жизнено необходима за 
детенцето, за да не атрофират мускулите му. У дома Никола се придвижва с инвалидна 
количка, а навън - чрез количка с дистанционно управление, която е по-сигурна и 
безопасна. Цената на една умна инвалидна количка, и то втора употреба, която да се 
използва извън дома, е от порядъка на 7 хиляди лева. Миглена казва, че в повечето 
европейски държави инвалидните колички и т.нар. вертикализатори се предоставят на 
нуждаещите се деца безплатно. Лечение съществува и за диагнозата на малкия Никола. За 
съжаление, лечението все още не се прилага в България и е много скъпо, затова 
семейството на момченцето обмисля да емигрира в Австрия, където то е безплатно. В 
България няма официална статистика колко деца страдат от заболяването на Никола, но 
пък има много хора, които се включват в инициативата „Българската Коледа“ и искат да им 
помогнат. Единственото желание на Миглена за Коледа е малкият Никола да оздравее. Да 
станеш дарител на "Българската Коледа" пък е още по-лесно. Просто изпрати SMS на номер 
1117 за М-Тел, Vivacom и Telenor. С всеки SMS дарявате 1 лев на дете в беда. И не 
забравяте - кампанията "Българската Коледа" не завършва с коледните празници. SMS на 
1117 можеш да изпратиш през цялата календарна година. 
 
97 деца на загинали и пострадали полицаи ще получат подаръци от Технополис и Практикер 
www.dnes.bg | 12.12.2017  
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Деца на загинали и пострадали при изпълнение на служебните си задължения полицаи 
получиха по традиция подаръчни ваучери от Технополис и Практикер днес в Академията на 
МВР в София. Благородният жест е част от ежегодната съвместна благотворителна 
инициатива на Министерство на вътрешните работи и Видеолукс Холдинг, собственик на 
двете вериги магазини. В навечерието на коледните празници 97 деца от цялата страна ще 
получат от Технополис, Практикер и партньори ваучери на стойност 500 лв. Днес по време 
на официална церемония 50 деца получиха своите подаръци от министъра на вътрешните 
работи Валентин Радев и председателя на съвета на директорите на Видеолукс Холдинг - 
Тодор Белчев. Другите 47 подаръка ще бъдат изпратени в следващите няколко дни до 
всички останали деца на загинали полицаи в страната. 
"Мили деца, вие не сте сами! Не само Технополис, а и почти всички фирми, с които работим, 
много от тях български, също искат да ви помагат и го правят чрез нас. Много наши 
партньори от цялата страна се присъединяват към тази кауза за поредна година и това дава 
усещане, че цялата страна е заедно с вас. Аз се гордея с това, че толкова много хора искат с 
каквото могат да допринесат вашите коледни и новогодишни празници да бъдат по-добри", 
каза г-н Белчев на церемонията. Инициативата е продължение на дългогодишно 
партньорство между МВР и Технополис за подкрепа на пострадалите семейства на 
служители от системата на МВР. През 2014 г., след придобиването й от Видеолукс Холдинг, 
веригата хипермаркети Практикер се присъедини към благотворителната кампания. И тази 
година в кампанията се включиха много партньори на Технополис и Практикер, с чиято 
помощ са осигурени средствата за подпомагане на пострадалите семейства. В дарителската 
акция участват: Горене България, Теси, Либхер Хаусгерете Марица, Елдоминвест, Би Джи Ар 
Груп, Тека България, Витумбилд, Груп СЕБ България, Василиас Интернешънъл, Сингер 
България, Сони България, Електролукс, Медиа Трейд, МДМЛ, Фомус, Фактор, Марио 10 
Трейд, Дженерал Дистрибюшън, Декотекс, Тони Бад, Логос Трейд, Екзотика, Микросис КО, 
Енигма Фойерверк, Импас 56, Айнхел България, Ташев Галвинг, Конкурент, Майстор Шулц, 
Маран 2000, Аквафор Дистрибюшън, Арон България, Девамор, Мак М. и А. Каленови, И Ен 
Джи Трейд, Сонико – Кодкий Текнолоджис, Изомат Интернешънъл, Нюман Консултинг Груп, 
Викард, Генковски, К2 подови настилки, Електростил, Бултекс 99, Ресто 5, KAI, Тедан, Кас 
Трейд, Новита Прим, Сапир България. 
 
Поредно дарение в ромския квартал „Изток“. 1 000 пакета с хранителни продукти получиха 
представители на най-бедното население 
www.infomreja.bg | 12.12.2017  
1 000 пакета с хранителни продукти – брашно, захар, макарони и сол бяха раздадени на 
най-бедното население в кюстендилския ромски квартал „Изток“. Дарението е от 
кюстендилски бизнесмен, строителен предприемач, при когото работят като строители и 
мъже от квартала. Пакетите бяха раздадени от екскметския наместник Стефан Лазаров и 
неговите възпитаници от група по фолклор на етносите. „Дарението не е по повод 
предстоящите празници, а с оглед на зимния сезон, който принципно е и по-тежък, целта е 
да се подпомогнат най-бедните в квартала. Дарителят помага редовно. Когато е имало 
нужда е помагал и със строителни материали. Той е мой приятел от близо 10 години, 
безкрайно много го уважавам, а за всичко, което прави за квартала само мога да му 
благодаря от сърце.“, каза за ИНФОМРЕЖА Стефан Лазаров. По думите му благодарение на 
същия благодетел идната седмица на децата от детската градина и училището в ромския 
квартал ще бъдат раздадени лакомства. 
 
100 хранителни пакета получават самотни възрастни хора в Димитровград 
www.haskovo.net | 12.12.2017  
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Средства за транспортиране на хранителни пакети за възрастни хора от община 
Димитровград търси фондация "Подари усмивка". Нужната сума е в размер на 300 лв. 
Традиционно за Рождество Христово фондацията ще получи 100 хранителни пакета, който 
са осигурени от организацията  Holiday Heroes. Те ще отидат при нуждаещи се и самотно 
живеещи лица, за да посрещнат празниците. Пакетите ще бъдат раздадени от доброволци с 
подкрепата на кметовете на малките населени места, уточняват от фондацията. Акцията 
стартира от днес и ще продължи до 19 декември. От фондацията предоставят и банкова 
сметка, на която при желание дарители могат да преведат средства. За повече информация 
-  0885297495 - Наталия Делчева. Сибанк Димитровград  BG39BUIB98881049295500 BIC: 
BUIBBGSF Фондация "Подари усмивка" 
 
Детска градина „Синчец” в Благоевград се включи е Операция „Плюшено мече“ 
www.blagoevgrad.eu | 12.12.2017  
В навечерието на Коледните и Новогодишните празници родители, учители и деца от Детска 
градина „Синчец” в Благоевград ,се включиха в най-мащабната благотворителна Коледна 
кампания в България – Операция „Плюшено мече”. Обединени от благородната кауза всички 
участници заедно опаковаха и дариха подаръци на деца, отглеждани в Дом за медико-
социални грижи за деца в Благоевград, на възраст от 3м. до 5г. 
Операция „Плюшено мече” започва дейността си преди 10г. като гражданска доброволческа 
инициатива с цел сбъдване на Коледните желания на деца и младежи в неравностойно 
положение в България. 
Кампанията подарява нови индивидуални подаръци по точен списък на деца и младежи 
лишени от родителска грижа, деца в риск, деца с увреждания и възрастни с умствени 
увреждания. 
 
Ученици, учители и родители опекоха коледни сладкиши за благотворителен базар в ОУ 
,,Неофит Рилски“ в Дупница, със събраните средства обогатяват базата на зала „Славчо 
Бижев” 
www.viaranews.com | 12.12.2017  
Мисията ни е да бъдем добри, да сътворяваме добро, коментира педагожката Радка Крумова 
Благотворителен кулинарен базар се проведе по традиция в навечерието на Бъдни вечер и 
Коледа в дупнишкото училище „Неофит Рилски“. 
На щандовете бяха подредени питки, баници, тутманици, кифлички, кексове, сладки, 
бисквити, приготвени от учениците, техните майки или баби. Базарът бе организиран от 
учениците от началния курс, техните учители и родители и подкрепен от учениците от 
прогимназиалния етап и учителите им. 
„В дните на рождественските празници е време за добротворчество, красота, мир и 
хармония в сърцата. 
Идеята е със събраните средства, израз на съпричастие и съзидание, учениците и учителите 
да участват в обогатяване на материално-техническата база в залата на изкуствата. 
През миналата учебна година средствата от базарите бяха използвани за обновяване на 
залата на изкуствата на името на незабравимия учител по музика и вдъхновен педагог 
Славчо Бижев. Мисията ни е да бъдем добри, да сътворяваме добро, да направим света по-
светъл и хармоничен”, коментира педагожката Радка Крумова 
 
Нови 71 кг. пластмасови капачки предадоха в Южен 
www.gustonews.bg | Източник: GustoNews | 12.12.2017  
Нови 71 кг. пластмасови капачки предадоха в Южен, след като вече цяла година района 
участва в благородната инициатива на организацията Here2Help за събиране на 
пластмасови капачки за рециклиране, а всички приходи се даряват за обществени каузи. 
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„Благодаря на всички, които се включват в кампанията, като по този начин заедно ще 
допринесем за съхраняването на околната среда, в която живеем и оказваме подкрепа за 
благородни инициативи”, каза кметът на „Южен“  Борислав Инчев.  
Администрацията на район “Южен” продължава да съдейства за събирането на капачки. 
Всички, които искат да се включат могат да го направят като ги предават в кметството на 
района  на адрес ул."Македония" № 73А. 
В момента от Here2Help търсят следващата кауза, която да подкрепят. Ако имате идея или 
кауза, която искате да осъществите, те са готови да я припознаят и да помогнат с 
реализирането й. За целта изпращайте предложения до тях на имейл: 
here2help.bg@gmail.com или в страницата им във фейсбук. При подбора ще се взимат 
предвид следните неща: 1) Колко човека ще бъдат облагодетелствани от идеята; 2) С какво 
ще допринесе тази идея за облагодетелстваните от проекта; 3) Да се вмества в бюджета, 
който в момента е все още ограничен. 
 
Предстои благотворителна арт лекция, посветена на животни в картините на големите 
майстори 
www.topnovini.bg | 12.12.2017  
Предпразнична лекция, посветена на кучетата и котките в картините на големите майстори, 
ще се състои в София на 18 декември. Темата е изключително мащабна, водеща ще бъде 
Кристина Тужарова, а идеята на лекцията е да дари приходите от нея на приюта Animal 
Rescue Sofia. Художниците изобразяват кучета и котки от хиляди години. Намират се още в 
праисторическите изображения на далечните ни предци, върху стените в египетските 
храмове и при фреските от Херкулан и Помпей. От древни времена те присъстват навсякъде 
в изкуството, от ловни сцени в Средновековието, до портрети на кучета през 19-ти век. 
Показани като символи и забавни метафори или като част от композицията, кучетата и 
котките имат важна роля в картините на големите майстори. Събитието ще се проведе от 
19:30ч., в Gallery 2.0 на ул. „6-ти Септември” 26. Цената на входа за лекцията ще бъде 10лв. 
 
Криско озвучи приказка за благотворителна кампания 
www.manager.bg | 12.12.2017  
Популярният рапър и музикален продуцент Криско озвучи приказката „Тео и Зайо си правят 
състезание“ като част от благотворителната кампания на NIVEA „Приказни моменти на 
грижа“, в подкрепа на Сдружение SOS Детски селища България. 
„Семейството е нещо изключително важно и смятам, че всяко дете заслужава да получава 
любов, грижа и внимание. Радвам се, че мога да дам своя принос за развитието и 
израстването на децата, лишени от родителска грижа", бяха думите на музиканта. 
Посланици на благотворителната инициатива са още Силвия Лулчева, Тита, Дивна, Драго 
Симеонов и музикантите от група „Остава“. Всеки от тях вдъхна живот на една от 
приказките от лимитираната серия „Приказни моменти на грижа“, като се превъплъти в 
познатите герои Мая, Тео, Феята или Зайо. Всички записи са обединени в „приказен“ 
плейлист. 
За трета поредна година NIVEA провежда благотворителна кампания, чиято мисия е да 
подпомага развитието и израстването на деца, лишени от родителска грижа и деца в риск 
да загубят закрилата на своите родители. В рамките на инициативата „Приказни моменти на 
грижа“ ще бъдат дарени по 30 стотинки от всеки закупен продукт от лимитираната серия 
NIVEA Crème с детски приказки. 
Всички любители на синия крем имаха възможността да подкрепят инициативата, като 
споделят във Facebook с хаштаг #ПриказнаСиняГрижа своята кратка позитивна приказка, 
посветена на семейството, грижата и обичта. Кампанията предизвика истински интерес и в 
рамките на един месец десетки привърженици на каузата публикуваха свои приказки. В 
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края на кампанията една от публикуваните истории ще бъде озвучена от българска 
популярна личност и анимирана с рисунки на децата от Сдружение SOS Детски селища 
България. 
Сдружение SOS Детски селища България е първата гражданска правозащитна организация в 
страната, която предоставя директна грижа за деца в риск. За първи път след 
демократичните промени Сдружението предлага алтернатива на институционалната грижа 
за деца – грижа в SOS семейство.  
В продължение на повече от четвърт век SOS Детски селища България осигурява семейство 
и здравословна среда за развитието и израстването на лишени от родителска грижа деца и 
такива, които са в риск да загубят закрилата на своите родители. Сдружението предлага 
семеен тип грижа и подкрепа на семейството и активно се застъпва за правата на децата и 
младежите. То е част от голямото международно семейство SOS Children’s Villages 
International, което се грижи за близо 1,000,000 деца в 135 страни по света. 
 
"Българската Коледа": Историята на 8-годишния Виктор 
www.offnews.bg | 12.12.2017 
8-годишният Виктор е едно от децата на "Българската Коледа".  Виктор е дете със Синдрома 
на Даун. Налага се всяка седмица да посещава логопед. Започва да посещава и психолог 
заради рефлукс на психическа основа, който се отключва в детската градина.  Посещенията 
при психолог обаче струват 30 лева на час, а е препоръчително детето да посещава 
психолога два пъти седмично.  Аз съм пускала неведнъж SMS-и за "Българската Коледа", но 
не вярвах, че ще помогнат и на нас, даже мислех да не подавам документи, разказа пред 
OFFNews майката на момченцето Оля Коцева. Тя все пак решава да подаде необходимите 
документи и е изненадана от отговора, че детето ѝ ще получи средства от инициативата.  
1000 лева от "Българската Коледа" отиват за Виктор.  Беше голяма помощ, голямо 
облекчение да съм сигурна, че имам необходимите пари за посещението при психолог, 
разказва майката.  Тя обясни, че Виктор ходи с голямо желание при детския психолог и вече 
се вижда голям напредък, тъй като момченцето се опитва да говори, а психологът го учи и 
да брои.  Детето сега е в първи клас, посещава помощно училище.  Майка му го взема на 
обяд и започват останалите занимания, които включват плуване, фехтовка, а в топлите 
месеци и езда. Виктор се радва и на всяко посещение при психолога.  Оля Коцева е 
категорична, че ще кандидатства и тази година за средства от "Българската Коледа" и се 
надява отново да получи помощ от инициативата. Всеки, който желае да дари за 
"Българската Коледа", може да го стори, като изпрати SMS на номер 1117 или се обади на 
тел. 09001117. С всяко обаждане или SMS дарявате 1 лв. Дарение можете да направите и 
чрез банковата сметка на инициативата:  ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД BIC: UBBSBGSF 
IBAN: BG13UBBS80023300186210 
 
Националният ни отбор по футбол помага на Иво от Радомир 
www.mirogled.com | 13.12.2017  
Националният ни отбор по футбол се включва в инициативата в помощ на Иво Ивов от 
Радомир. Това съобщи в специално видео до сестрата на момчето Франческа капитанът на 
тима Ивелин Попов, който в момента е в Русия. Иво страда от изключително рядка болест и 
тялото му произвежда тумори. Той води битка за живот от няколко години, претърпял е 
редица операции. В момента се лекува с лекарството „Авастин“, което дава положителни 
резултати. Попов и част от неговите съотборници даряват своите тениски с автографи, 
които ще бъдат продадени благотворително. „Бъдете с нас на 19-ти декември от 19 ч. в 
"Готъм клуб", когато ще имате възможност да закупите някоя от дарените вещи като 
наддавате за нея“, призовава сестрата Франческа. Дарителска банкова сметка: 
BG47BPBI79404078032501 - Иво Ивов Христов 
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Доброволката на БЧК Назмие Мустафа даде начало на благотворителна акция за деца 
www.haskovo.net | 13.12.2017  
На 12декември 2017 година  доброволци на БМЧК от клуб „Надежда“ към ПГТХВП„ Св. Св. 
Кирил и Методий“ - Момчилград  проведоха Коледен благотворителен база. Инициативата 
се реализира в рамките на проект на доброволката Назмие Мустафа, спонсориран от 
Американски съвет за международно образование - клон България. Изложените на базара 
арт изделия, коледни и новогодишни картички и сурвачки бяха изработени месец преди 
събитието от доброволци на БМЧК , членове на дружеството  на БЧК към НОИ и техните 
деца и персонала на ДЦДУ „Дъга“. С решение на членовете на клуба и доброволката Назмие 
Мустафа набраните средства ще бъдат използвани за организиране и провеждане на 
Коледно тържество за децата от Дневен център за деца с увреждания „Дъга“ - Момчилград. 
Кърджали бг вести 
 
Ултрамаратонецът Красимир Георгиев ще бяга благотворително 36 часа без прекъсване 
www.dnevnik.bg | 13.12.2017 
Ултрамаратонецът Красимир Георгиев ще бяга 36 часа без прекъсване на пътека. Събитието 
е благотворително, като целта е да бъдат събрани средства за деца, преборили 
онкохематологични заболявания. Стремежът на организаторите е да се осигурят пари за 
тренировъчен лагер и участие на деца в световната олимпиада "Игри за победители" в 
Москва - състезание за деца, преборили рака. Успоредно до Георгиев ще има втора пътека, 
на която всеки желаещ ще може да бяга в подкрепа на каузата. За 100 метра бягане всеки 
участник дарява по 1 лев. 
Възможност за дистанционно участие има и чрез мобилното приложение Strava, обясняват 
организаторите. Доброволците, преминали поне 1 км, ще получат продукти на Roobar и 
ваучер за стената за катерене "Стиска Ли Ти". Събитието ще се проведе на 19-20 януари 
2018 в Park Center Sofia. 
 
Коледен базар #БъдиДобър събра 3680 лв. за Holiday Heroes 
www.radioveselina.bg | 13.12.2017  
Във вълнуващ целодневен празник се превърна благотворителният коледен базар 
„#БъдиДобър – остави трайно наследство“, който хуманитарната организация „Inner Wheel 
Club София“ организира в подкрепа на Holiday Heroes. Освен базар, организаторите бяха 
подготвили арт работилнички за деца и музикална програма. За настроението на всички 
гости се погрижиха децата на Искра Милкова от професионално вокално студио „HighLight“ 
и Фондация "Музикални Хвърчила“, фолклорни формации и децата от танцово училище 
„Dance Academy“. Специално от „Народно читалище Елин Пелин 1896“ гостуваха малкият 
пианист виртуоз Кристиян Тодоров и детска вокална група „Камбанки“. Игри и забавления 
имаше и от детски развлекателен център „Playpark Bulgaria Mall“ и фокусника Хадес, а 
специален гост бъде Фифика Георгиева от академия за деца „Светулка“, която представи 
лесна рецепта за здравословни бонбони. В програмата се включиха още талантливите 
момичета от трио D’verse и фолклорен танцов ансамбъл при Лесотехническия университет 
“Нестини“. Коледният базар „#БъдиДобър – Остави трайно наследство“ успя да събеде 3680 
лв. В подкрепа на каузата, големият фотограф Дилян Марков дари своя колекция от 12 
фотографии от различни места по света. Сред големите изненади на събитието бяха и ръчно 
изработените картички и играчки, които Big Brother: Most Wanted възложи на 
съквартирантите да направят в подкрепа на каузата на Празничните герои - да осигурят 
пълна празнична трапеза за хиляди семейства в нужда тази Коледа. 
 
Благотворителен бал в подкрепа на сираци правят в Сатовча 
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www.kmeta.bg | 13.12.2017  
Община Сатовча организира за осма поредна година благотворителен бал в подкрепа на 
сираци и деца с увреждания до 16-годишна възраст. Събитието ще се проведе на 22 
декември /петък/, в заведение в село Слащен. „Всяка година проявата, която отваря 
сърцата на местните хора, е в различно населено място. По време на бала ще има търг с 
наддаване за различни предмети и сувенири, които са изработени от сръчните ръце на деца 
и възрастни. През 2015 г. и 2016 г. набраните средства бяха над 40 000 лева, сега се 
надяваме да съберем повече средства за нуждаещите се”, споделиха от ръководството на 
общината. 
Служители на кметствата, бизнесмени, учители, социални работници, местни хора и гости 
граждани ще се включат в благородното дело. В зависимост от събраната сума парите ще се 
разпределят на децата и младежите, които са сираци или с увреждания. Най-напред ще се 
осигурят средства за тези сираци, на които им предстои абитуриентски бал догодина. Целта 
е да им се помогне финансово за закупуване на облекло за паметната за тях вечер. На бала 
ще се разиграят на търг дърворезби, картини от камък, пясък и акварел, старинни вещи. Ще 
се купуват и интересни артикули и сувенири. Деца вече са измайсторили елха от бонбони, 
която са оставили в кметството в Сатовча. Средства се даряват и в определените за целта 
кутии в сградите на общината и кметствата във всички населени места, както и по банкова 
сметка. 
 
Ави Бенеди гост в благотворителния спектакъл "Ах, този танц!" 
www.signal.bg | 13.12.2017  
Клуб по латино танци "Бургаски Делфини" представя своя нов спектакъл "Ах, този танц!". 
Този четвъртък, 14 декември, всички жители и гости на Бургас ще имат уникалната 
възможност да се насладят на изяществото на красивия танц от 19 часа в сградата на 
Държавна опера Бургас. Специален гост в уютната концертна зала ще бъде израелският 
композитор и етнопевец Ави Бенеди, които ще представи на живо хитовете от последния си 
албум "Loco" - проект с 13 латино парчета, издаден на световните музикални пазари от 
гиганта Universal Music. Парчетата "La Vida Amiga", "Oye Señorita" и "Loco" вече достигнаха 
челните места в европейските класации, а в четвъртък ще станат фон на завладяващия 
танцов спектакъл "Ах, този танц!" на хореографа Теодора Йонова. Успоредно с програмата 
"Бургаски Делфини" се включват и в благотворителната кампания в помощ на малката 
Криси от Бургас, която страда от Детска церебрална парализа. Тя и нейното семейство 
водят битка, за да може Криси да проходи самостоятелно. Сумата, необходима за лечението 
е около 60 000 лева и включва рехабилитации в клиника в Турция. Криси има вече няколко 
посещения и сериозен напредък. За целта на изходите на залата, в която ще се проведе 
спектакълът "Ах, този танц!", ще бъдат поставени дарителски кутии, в които всеки, който 
иска да помогне ще може да остави своя принос. 
 
Фонд «ИГА» и Кризисният център в Пещера инициират благотворителна кампания за 
набиране на средства 
www.focus-radio.net | 13.12.2017  
Фондът за превенция на престъпността ИГА и Кризисен център за лица и деца, пострадали 
от насилие в Пещера започват Благотворителна кампания за набиране на средства за 
подобряване на достъпа и условията в социалната услуга.  Това съобщи за Радио «Фокус» – 
Пазарджик Димитър Русинов, председател на УС на Фонд «ИГА». Кампанията ще започне с 
Коледно благотворително тържество, което ще се състои на 14 декември в Пазарджик. 
Събитието се провежда под патронажа на Николай Зайчев – кмет на Община Пещера. За 
участие са поканени представители на местния бизнес, институциите и медиите. На 
тържеството ще бъдат продавани сувенири, изработени от децата в Кризисния център. На 
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търг ще се разиграят картини, дарени за благотворителната кауза. Картината на 
художничката Елеонора Хаджиниколова «Божури» ще бъде наградата от благотворителната 
томбола за участниците, закупили куверти за тържеството. На всички дарители ще бъдат 
изготвени свидетелства за дарение, а набраните средства ще бъдат използвани единствено 
и само за целта на кампанията.  Кризисният център в Пещера се помещава в сграда без 
асансьор на петия етаж, което изключително затруднява достъпа до услугата. Това е 
особено проблемно за лица и деца с физически затруднения и увреждания, включително 
инвалидни колички. Изграждането на асансьора не е във възможностите на бюджета на 
Кризисния център, затова ръководството на Фонд ИГА и екипа на Центъра стартират 
благотворителна кампания за набирането на 30 000 лв. – сумата, необходима за 
изграждането му. Благотворителното тържество се организира с финансова подкрепа, 
предоставена в рамките на проект „Продължаваща и разширена подкрепа за организациите 
на гражданското общество“, финансиран от Фондация „Америка за България“ и изпълняван 
от Български център за нестопанско право. 
Албена ЖИЛЕКОВА 
 
Банкери ще играят в благотворителен спектакъл в Стара Загора 
www.zarata.info | 13.12.2017  
Благотворителното представление на пътуващ театър „ПРОтегни ръка“ ще се играе в Стара 
Загора на 20 декември. Всички средства от представлението са изцяло за деца, нуждаещи 
се от подкрепа, операции, лекарства. Актьорите не са професионални, а са банкови 
служители (играят безвъзмездно), които обаче толкова сериозно са приели задачата си, че 
в играта им изобщо не личи, че са дилетанти. Струва си да бъде подкрепена инициативата 
им, струва си и да се види театралната им постановка! 
На 20 декември 2017 г. (сряда) от 19:00 ч. на сцената на Драматичен театър „Гео Милев“, 
гр. Стара Загора ще бъде представена третата постановка на пътуващ театър „ПРОтегни 
ръка“ – „Шумки от вяра по диви пътеки“, изцяло с благотворителна мисия. Началото на 
инициативата бе поставено през 2012 г. с първата пиеса „Малкият принц“ и последвалата 
„Чудеса, чудесии или чудният свят на приказките“. Те бяха изиграни на сцена над 100 пъти 
в 42 града на страната, представяйки съвременен прочит на обичани детски приказки и 
намериха своите почитатели сред малки и големи. Събраните от първите две постановки 
над 300 000 лева бяха предоставени безвъзмездно за лечението на болни деца. Чрез тях се 
осигуриха терапии, помощни уреди и операции, които подобриха тяхното състояние. 
Постановката „Шумки от вяра по диви пътеки“ преплита умело в себе си адаптация на три 
от вечните разкази на Николай Хайтов – „Римска делва“, „Пътеки“ и „Изпит“. Сценарият за 
постановката е написан специално за трупата от Оля Стоянова, която от години подкрепя 
каузата на „ПРОтегни ръка“. Режисьор на постановката е актьорът от Народния театър 
Христо Чешмеджиев, който също отдаде труда и времето си в подкрепа на 
благотворителната кауза. В героите от разказите на Хайтов се превъплътяват служители на 
ПроКредит, които ни връщат недалеч назад във времето, вярващи безрезервно в правдата, 
носещи в сърцата си любов и сила за живот. Убедени и отдадени до крайност на мисията да 
помагат за лечението на деца с тежки заболявания, те ще пътуват из цялата страна като 
планират да представят постановката в над 50 български града. 
Пред препълнена зала в Сатиричния театър в София на 7 юни се състоя официалната 
премиера на театралната постановка. Трупата вече започна своето благотворително турне 
из страната и вече гостува в Сливен, Хасково, Добрич, Пловдив, Асеновград, Русе, Бургас, 
Шумен и Варна. Събраните до момента над 50 000 лева дарения се предоставят изцяло за 
лечението на деца с различни увреждания от семейства с ниски доходи. 
За представлението в гр. Стара Загора покани могат да се получат от офиса на ПроКредит 
Банк в града – бул. Цар Симеон Велики № 142, както и да се запазят на тел. *7000 (на 
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цената на един градски разговор). Повече информация за предстоящите представления 
може да видите на сайта на „Шумки от вяра по диви пътеки“. 
„ПРОтегни ръка“ е сдружение с нестопанска цел, което служителите на ПроКредит Банк 
(България) ЕАД основават през 2004 г. и продължават да развиват и днес. Неговата мисия е 
да предоставя безвъзмездно средства за лечението на болни деца, живеещи в 
неравностойно положение. До момента сдружението е помогнало на над 1 800 деца със 
средства над 1 500 000 лева, заплащайки скъпоструващи терапии, помощни уреди и 
операции. 
Най-големите промоции за всякакви стоки ще намерите ТУК 
 
18 675лв събра благотворителният концерт за Йоанка 
www.balkanec.bg | 13.12.2017  
Тази вечер зала „Арена Ботевград“ се изпълни с хора, готови да отворят сърцата си в 
навечерието на коледните празници и да дарят частица доброта. Всички те бяха обединени 
от общата кауза да помогнем на малката Йоанка. Родена в седмия месец, тя получава 
кръвоизлив в мозъка, а след което е диагностицирана с хидроцефалия на очния нерв, със 
съпътстващо заболяване лека форма на епилепсия – тежките диагнози, с които родителите 
й се борят до днес. Във фоайето на залата бе разположен коледен декор, където 
фотографите Стоян Христов и Мирослав Дойчев заснеха всеки желаещ да се снима с 
белобрадия статец и Снежанка. Снимките бяха изкарвани на хартиен носител на момента, а 
притежателят им даряваше сума по желание. Освен билетите от входната такса, в залата 
имаше и благотворителен базар. От него присъстващите можеха да си закупят календарче с 
благодарности и облика на Йоанка, ръчно изработени гривни от Миглена Даскалова, ръчно 
изрисувани чаши от Людмила Тодорова, изделия от работилница „Нещичко“, картички, 
изработени от „Боратилница Ел“ от еко материали, картини от местния художник Володя 
Казаков. Освен това, посетителите можеха да наддават в благотворителния търг, в който 
бяха включени футболна топка с автографи от футболистите на ФК Балкан, екипи на 
таекуондиста Владимир Далаклиев, президента и треньор на футболния отбор Иван 
Редовски, както и екип от националния отбор на баскетболиста Христо Захариев и потник на 
Мартин Маринов от Балкан. Вечерта бе открита от Младежки духов оркестър с диригент 
Константин Гайдарски и Мажоретен състав с ръководител Иванка Христова и Поля Герашка. 
В спектакъла "Пеем и танцуваме за Йоана" се включиха Литаковска духова музика с 
ръководител Дейвид Христов, представителен ансамбъл за народни танци “Ботевград“ с 
ръководител Стоян Стоянов, представителен ансамбъл за народни танци “Заря“ Правец с 
ръководител Ивайло Димитров, народните певици Станислава Димитрова и Иванина 
Иванова. Специален гост бе обичаният български изпълнител Орхан Мурад. Родителите на 
Йоанка поднесоха своите огромни благодарности към гостите в залата и към всички, 
спомогнали за реализирането на благотворителната инициатива. "Знам, че децата като 
Йоанка в България са много. Надяваме се, че тя ще се оправи и ще дойде момента, в който 
ще бъде едно нормално дете", каза Цветослав Нанов, баща на момиченцето. Общата сума, 
събрана от входните такси, благотворителните базар и търг, коледни снимки и дарителски 
кутии, бе преброена непосредствено след спектакъла - 18 675.31лв. Припомняме, че досега 
на Йоана й бяха направени 4 вливки на стволови клетки в клиника в Истанбул, след които 
се наблюдава значително подобрение в състоянието й. Момиченцето обаче се нуждае от 
сумата от 17 000 долара, необходима за още две вливки и един ядрено магнитен резонанс. 
За набиране на средства е открита и дарителска сметка: Първа Инвестиционна Банка IBAN: 
BG32FINV91501317009581 BIC: FINVBGSF Титуляр: Йоана Цветославова Нанова Pay Pal: 
helpyoana@abv.bg Източник: balkanec.bg 
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Броени дни остават до връчването на Годишните награди за благотворителност и социална 
отговорност на списание BUSINESS LADY - „Златно сърце” 
www.focus-news.net | 14.12.2017  
София. На 19 декември 2017 г. в хотел Маринела ще се проведе четвъртото издание на 
Годишните награди за благотворителност и корпоративна социална отговорност на списание 
Business Lady – „Златно сърце”. Това съобщиха организаторите. Целта на инициативата е да 
даде публично признание и да поощри усилията на бизнеса, неправителствения сектор, 
медиите и отделната личност, дали своя принос на обществото, участвайки в различни 
социални проекти. Наградите „Златно сърце” се присъждат за инициирани, реализирани 
и/или подкрепени обществено значими кампании и социални инициативи в различни 
категории, сред които Подкрепа на беззащитните; Зелена планета; Спортни инициативи; 
Културни проекти; Корпоративен гражданин; Устойчиво развитие; Образование, обучение и 
развитие; Информационни кампании за превенция и устойчивост; Медиите и социалните 
каузи; Здравеопазване и здравни инициативи; НПО в действие; Цялостна социално 
отговорна политика и др. Награда „Златно сърце” може да получи всяка българска или 
международна институция, или отделна личност, социално ангажирана на територията на 
България. По време на събитието ще се проведе благотворителна кампания за подкрепа 
развитието на талантливи български деца. Част от тях ще имат възможност да присъстват и 
да покажат потенциала и таланта си пред гостите. Проектът „Таланти в действие“ е част от 
дейността на сдружение „Успешни в България”, основано от дамите от Business Lady Club. 
Всички присъстващи ‹златни сърца› на церемонията ще могат да допринесат с дарение за 
реализацията на децата таланти. Повече информация за децата таланти можете да 
намерите тук: https://www.facebook.com/businesslady.eu/. Сред основни цели на сдружение 
„Успешни в България” е да работи активно за личностното и духовно развитие на 
българските деца и млади хора, като ги подпомага да развият своя потенциал и да се 
реализират успешно в България. Също така, да помага за професионалното ориентиране, за 
развитието на предприемаческия дух и начин на мислене у децата, да подпомага връзката и 
координацията между бизнеса и образованието. Партньори на инициативата тази година са 
Business Lady Club, радио Витоша и радио Фокус, информационна агенция Фокус, 
информационна агенция Кросс, интернет порталите Mail.BG, Radar.BG, b2bmedia, 
Manifesto.BG, Flashnews.bg. На официалната церемония ще присъстват над 130 официални 
лица, политици, дипломати, представители на бизнеса и различни държавни, 
неправителствени и частни институции и фондации, медии, гости и приятели на списанието. 
Водещи на събитието по традиция ще бъдат актьорът Явор Ралинов и актрисата и писателка 
Албена Ставрева. За доброто настроение на гостите ще се погрижат танцьорите Анджелина 
Кръстева и Матю Кръстев от Спортен клуб за спортни танци „София данс”, неколкократни 
шампиони на България и медалисти от балкански и европейски състезания. 
 
Празник на дарителите организират в УМБАЛ „Свети Георги“ 
www.dariknews.bg | 14.12.2017  
Eжегодния си Празник на дарителите организира Клиниката по педиатрия и генетични 
заболявания на УМБАЛ „Свети Георги“. По традиция в средата на м. декември екипът на 
клиниката начело с началника проф. д-р Иван Иванов представя кратък отчет за работата 
си през годината, като отделя специално внимание на всички хора и организации, отделили 
от времето и средствата си, за да помогнат и да зарадват малките пациенти. На 
благодетелите ще бъдат раздадени сертификати за дарителство.   За празничната 
атмосфера се погрижат студенти от Академията за музикално, танцово и изобразително 
изкуство.   Сертификати ще получат: чл.-кор. Стефан Костянев, проф. Анастас Балтов, г-н 
Никола Димитров, фондация „Чакърян“, ЧПГ „Класик“, Студентски съвет на Медицински 
университет - Пловдив, Силвия Монева от фирма „Олимп“, Клуб на ОЖС и МО в Район 
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„Централен“ на БСП – Пловдив, Холдинг „Макс Европа“, „М Табако“ ООД, „Искра“ ООД, 
Фондация „Полинеро рок фест“, Велислава Костадинова и нейното терапевтично куче Мон, 
Галина Конзова, Киноложка изложба с организатор Пеньо Запрянов, Пловдивско киноложко 
дружество, Професионален спортен клуб „Ледени ангели“, Константин Георгиев, сем. Таня и 
Радослав Панорови и приятели, Владо Бояров, Затворнически базар в Пловдив, Сдружение 
на онкоболни и приятели в гр. Пазарджик, ОУ „Кочо Честименски“, множество родители на 
деца, лекувани в отделението по онкохематология на клиниката. 
 
15 години Консултантска къща "Велинов и партньори" 
www.legalworld.bg | 14.12.2017  
В края на ноември 2017 г., в балната зала на Националната художествена галерия 
Консултантска къща "Велинов и партньори" отбеляза своя петнадесетгодишен юбилей. 
"Обичайно е хората да честват кръгли годишнини. Ние решихме да сме по-нетрадиционни и 
да празнуваме на всеки 15 г. Затова ви предлагам отсега да си запазите същата дата за 
отбелязване на нашата 30-годишнина – 30 ноември 2032 г. Не си мислете обаче, че тази 
дата 30.11. е свързана с нещо конкретно – не е. Единствено годината е вярна, тъй като 
започнахме да работим заедно с Асен Велинов през далечната 2002 г." – така се обърна към 
гостите единият от основателите на кантората Светослав Герджиков. "Благодаря за 
ежедневните предизвикателства, с които ни удостоявате. За нас е чест и привилегия да се 
изправяме пред тях и да ги преодоляваме с професионализъм, находчивост и нестандартно 
мислене", допълни приветствието другият основател – адвокат Асен Велинов. Важна част от 
събитието беше благотворителната кампания за събиране на средства и подпомагане на 
сдружението "Autism TODAY - Аутизъм ДНЕС". В началото на вечерта всеки от гостите 
получи възможност да дари средства за кампанията, а след преброяването на сумата, 
събитието на "Велинов и партньори" успя да подпомогне сдружението със 5710 лв. 
Консултантска къща "Велинов и партньори" е сред образците за силен и мотивиран екип, а в 
кантората цари атмосфера на странно съчетание на приятелство и респект. Вратите са 
отворени за нови, знаещи и мотивирани хора. Основното, което партньорите търсят у 
кандидатите, е да мислят, да оглеждат казусите от всички посоки, да се поставят на мястото 
на насрещната страна и да предвиждат ходовете ѝ. Важно качество, което е задължително 
да притежават членовете на екипа, е отговорност към поставените задачи и амбиция за 
развитие както в професионален, така и в личен план. Компанията фокусира 
стратегическата си работа с клиенти - юридически лица и тяхното текущо консултиране. 
Това е много по-изгодно за клиента и по-практично. Работейки в предварително начертани 
линии, юристите предотвратяват проблемите, които могат да се появят в хода на дейността 
на компанията клиент. Затова и сред основните послания на кантората е, че най-важната 
функция на консултанта юрист е да подготви договора така, че в най-пълна степен да 
описва идеята на страните, но в същото време, ако се стигне до неизпълнение и съдебни 
производства, интересите на клиента да са защитени в максимална степен. На тържеството 
присъстваха повече от 150 официални гости, сред които известни имена от бизнеса и 
различни сфери на обществения живот. 
 
Къщичка за книги получи клиниката по педиатрия в МБАЛ „Света Анна – Варна“ 
www.vnews.bg | 14.12.2017  
Къщичка за книги получиха малките пациенти от клиниката по педиатрия в МБАЛ „Света 
Анна – Варна“. Дарението в навечерието на Коледа е част от кампанията „Километри от 
книги“, която беше проведена в края на октомври. По инициатива на Fantastic Services бе 
проведен „книжен“ маратон в Морската градина. Условието за участие в бягането бе да 
бъде донесена нова или четена, но запазена, детска книжка. Десетки варненци подкрепиха 
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идеята и част от събраните томчета бяха дарени за пациентите на педиатричната клиника в 
университетската МБАЛ „Света Анна – Варна“. 
Къщичката за книжки вече е монтирана. Най-нетърпеливите от малките пациенти дори 
успяха да се запознаят с част от приказните герои и техните истории. Идеята и на 
дарителите, и на екипа на клиниката е книжките да бъдат взети, прочетени и върнати, за да 
могат повече деца да се докоснат до тях. Импровизираната библиотека е отворена за нови 
попълнения – от пациенти, персонал и любители на литературата. 
„Благодарим на организаторите на кампанията за прекрасната инициатива. Четенето е 
прекрасна възможност престоят на малките ни пациенти да бъде малко по-приятен, а и – 
полезен“, заяви началникът на клиниката доц. д-р Боряна Върбанова. 
Ръководството на болницата в лицето на зам.-главния лекар на МБАЛ „Света Анна – Варна“ 
д-р Антон Станев благодари на дарителите за жеста и за това, че точно книгите и четенето 
са във фокуса на тяхната кампания за малките пациенти и пожела на децата здраве, много 
подаръци и усмивки за коледните и новогодишни празници. 
 
Кампанията за подпомагане на АГ отделението в Перник е набрала само 50% от средствата 
за фетален монитор 
www.mirogled.com | 14.12.2017  
Кампанията за подпомагане на АГ отделението, Неонатология и Детско отделение в 
болницата в Перник, организирана от Катрин Богданова и Венцислава Данаилова, е набрала 
едва 50% от парите нужни за закупуване на фетален монитор, чиято цена е 3000-4000 лв. 
„Обиколихме всички места, на които сме разположили кутии. Тъжно то е, че сме събрали 
едва около 50% от нужната ни сума за феталния монитор. Това включва и дарените ни 
лично пари. Кутиите не са отваряни, те очакват своите дарения, но знаете, че те са 
прозрачни и за нас е лесно да направим сметка. Молим съграждани, приятели, фирми и 
всички добри хора да помогнат. Моля ви, докажете, че вярата ни в тази кауза не е 
напразна. По Коледа стават чудеса, имаме надежда, че ще успеем! Моля ви подкрепете ни“, 
пише Катрин в социалната мрежа. Двете дами решиха да се захванат с благородната кауза 
като благодарност към пернишките лекари. Те се  срещнаха с шефа на генекологичното 
отделение д-р Лазов, който е обяснил от какво имат нужда най-малките. Освен фетален 
монитор са необходими и нови еднакви костюмчета за неонатологията - 10 бр за момиченца 
и 10 броя за момченца и ЛСД телевизор на детското отделение и инхалатори за 
многократна употреба, чиято цена е около 100 лв. броя. Кутиите за дарения са 
разположени: Квартал Изток 1.Снабстрой Ладовица /зад бензиностанция Лукойл/ 2. Магазин 
за парфюмерия и козметика "Соня" /квартал Албена те, главния път до Булсатком/ 3.Салон 
за красота Coiffure Hair-style, квартал Албена те, пряката срещу Т-маркет Квартал Тева: 
1.Магазин "Блян" 2. Магазин "Гризли" 3.Pit stop 4. Кафе Габо/червеното/ 5.Зеленото кафе на 
кръговото Център: 1." Park Bar" 2.Хотел "Струма" -рецепция 3. Кафе "Епицентър" 4.Офисът 
на телевизия "Кракра" 5.Магазин за бельо "Кокетна" - при болницата 6. Дюнерите при 
"Батко Али" - в района на болницата. 7."Сладко и Солено"- квартал Иван Пашов 8. Магазин 
за авточасти на Иво Танев-срещу Елена Георгиева 9.Детски магазин" Малчугани" - зад ГУМ 
19.Детски магазин при лавките на ГУМ, зад хот-доците. Град Радомир : 1." Сладко и солено" 
- централен площад 2.Магазин за хранителни стоки на Бобъра- намира се до месарския 
магазин, на пряката на светофар при болницата. 
 
Коледна джаз приказка „От деца за деца“ ще се проведе в Държавен куклен театър на 15 
декември 
www.focus-radio.net | 14.12.2017  
Музикален празник в навечерието на Коледа ще поднесат на своята публика децата и 
преподавателите от Националното училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо 
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Владигеров”. Това съобщиха от учебното заведение. И тази година почитателите на 
стойностната музика ще имат възможност да бъдат част от  станалата вече традиция  Джаз 
Коледа в Бургас. 
Коледната джаз приказка „От деца за деца“ ще стане възможна благодарение на 
организаторите – All the Jazz и училището по изкуства в морския град. Името на музикалната 
проява също не е случайно, защото и тази година концертът  ще бъде благотворителен, а 
каузата  около която са се обединили децата и техните преподаватели е  събраните 
средства да  бъдат предоставени на деца в неравностойно положение, които през годината 
са постигнали успехи в различни области на изкуството. 
В поредното джаз приключение ще поведат публиката вокалните педагози от специалност 
„Поп и джаз пеене” Михаела Танев – Мишел, Соня Пулева и Деница Йорданова. 
Заедно с тях на сцената ще излязат и техните ученици Димира-Мария Тумбева, Габриела 
Йорданова, Стелла Михайлова, Денислава Станкова, Мадлен Георгиева, Жулиета Михнева, 
Христиана Петкова, Иванина Куртева, Калоян Ченов, Йоана Стоянова 
Мария Петкова, Ивана Василева, Кристина Станкова, Росица Перева, Ксения Гребен, 
Маломир Ингилизов, Богомила Цекова и 
Михаела Тончева. 
На пианото джаз магията ще допълни Иво Гичев- преподавател по пиано в училището по 
изкуства, а публиката ще може да се наслади на неговите неподражаеми аранжименти. 
За да стане коледната приказка истинска, в нея ще се включат и музикантите Тодор 
Тодоров, Веселин Василев, Теодор Чирпанлиев, Светослав Райчев и Илиан Сеновски. 
Специални гости в празничната вечер ще бъдат бившите възпитаници на  училището Боил 
Каранейчев и Йоана Петрова, които вече са студенти Музикалната академия. 
На сцената ще звучат любими коледни песни, джаз стандарти и евъргрийни и всеки може да 
стане съпричастен на този благотворителен акт, наслаждавайки на любовта, тъгата, 
щастието и изискания вкус в прекрасния свят на джаз-музиката. 
Коледата ще звучи джазово  на 15 декември от 19 часа в Салона на Кукления театър. 
 
Благотворителен концерт в подкрепа на болен съгражданин организират горнооряховски 
ученици 
www.velikotarnovo.utre.bg | 14.12.2017  
Благотворителен концерт в подкрепа на Пеньо Пенев организират на 18 декември 
(понеделник) учениците от СУ „Вичо Грънчаров“. 38-годишният мъж страда от остра 
левкемия. Болестта се развива бързо, а средствата, необходими за лечението му са 
непосилни за семейството. Под надслов „Да изплетем топлина“ на сцената в Зала 1 на 
Общината ще излязат Мажоретният състав на училището, Преслава Георгиева, Балет 
„Грация“. В програмата ще вземат участие още Вокална група при СУ „Вичо Грънчаров“, 
Вокална група „Славейче“, Балет „Ксани денс“, Балет „Калина“ и Клубът по спортна 
акробатика „Акро нова“. Концертът ще започне от 18.00 ч. „Децата подготвиха 
благотворителната инициатива с голямо желание. Сами направиха плакатите и поканите за 
концерта, подготвили са много приятни изненади“, споделят учителите им и канят 
горнооряховчани да дойдат на концерта и така да се присъединят към благородната кауза. 
Благотворителният концерт се организира със съдействието на Община Горна Оряховица. 
Инициативите в подкрепа на Пеньо Пенев продължават. На 20 декември от 18.30 ч. в Зала 1 
на Общината ще се състои благотворителен концерт, организиран от НЧ „Братя Грънчарови 
– 2002“. 38-годишният мъж в момента се намира в клиника в Турция, където провежда 
химиотерапията. Добрата новина от там е, че една от сестрите му – Силвия, ще бъде донор 
на стволови клетки, тъй като между двамата има 100 % съвместимост. Може да подкрепите 
Пеньо вече и с DMS PENYO на номер 17777.   За набиране на средства за лечението му е 
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открита дарителска банкова сметка: BIC: UBBS BGSF IBAN: BG71UBBS80021063534140 ОББ 
АД Пеньо Павлов Пенев Горна Оряховица 
 
ИТ компания получи най-много отличия в тазгодишните бизнес награди на Forbes 
www.ekipnews.com | 14.12.2017  
Снощи се проведе официалната церемония по връчването на годишните бизнес награди на 
Forbes. Престижната класация се организира за седма поредна година и събира на едно 
място компании от различни сектори, за да отличи най-добрите корпоративни бизнес 
постижения. Номинирани бяха 40 компании в общо 8 категории, като с две първи награди 
беше отличена единствено пловдивската ИТ компания Programista. Двете отличия са 
признание за демонстрираната корпоративна социална отговорност, както и за развитието 
на човешките ресурси в компанията и бяха присъдени на Димитър Манчев (Изпълнителен 
директор) и Александра Щетинска (Мениджър човешки ресурси). 
Създадена в Пловдив преди четири години, днес Programista бележи значителен и устойчив 
ръст, разполага с осем офиса в седем града и е работодател на над 250 служители. 
Компанията е обществено ангажирана както с вътрешнокорпоративни благотворителни 
инициативи, така и с инвестиции в образованието в областта на ИТ, обучението на кадри за 
индустрията и повишване на експертизата на българските ИТ специалисти. За изминалите 
четири години компанията и служителите й са дарили над 1 млн. лева за подпомагане на 
проекти, свързани с професионално обучение, образование, културни събития, оборудване 
на медицински и учебни заведения, лечение на нуждаещи се,  подкрепа на 
неправителствени организации и професионални сдружения и др. 
„Най-силната ни притегателна сила е, че при нас работят изключително високо 
квалифицирани ИТ експерти с нишови познания. Гордеем се и с факта, че oсновахме отдел 
„Стратегическо образование“, работещ по възможности за тясно партньорство с гимназии, 
университети и кариерни центрове, за да въведем индустриално ноу-хау директно в 
академичните институции и да го споделяме с учители, професори и студенти. През 
последната една година инвестирахме усилията си основно в това да реорганизираме 
нашите отдели спрямо бързия растеж на компанията и все по-високите изисквания на 
клиентите, да развием експертизата на нашите специалисти, да подкрепим образованието в 
областта на ИТ,  както и да стимулираме благотворителността като вътрешнокорпоративна 
ценност. Тази награда е доказателство, че вървим в правилната посока“, изтъква Димитър 
Манчев. 
„Една от основните и най-амбициозни цели на стратегията за човешките ресурси през тази 
година беше да трансформира отдела в екип от бизнес партньори за интегрирано и 
стратегическо управление на таланти. Работим усилено, за да гарантираме, че всички наши 
офиси са щастливи и продуктивни работни места, където служителите се третират 
справедливо,  равноправно и според компетенциите им. Успяхме да изградим добре 
структурирана вътрешна програма за развитие на персонала, основана на най-съвременните 
психологически изследвания върху ключовите фактори за мотивация на софтуерните 
специалисти. Тази програма е базирана на нашата вътрешна култура, дълбоко заложена 
както в принципите при подбор и оценка, така и в програмите за развитие на таланти“, 
споделя Александра Щетинска. 
Повече за наградите и отличените: http://www.forbesbusinessawards.bg 
 
Дарение за Звено "Майка и бебе" 
www.dariknews.bg | 14.12.2017  
Бебешки храни и дрешки за 1700 лева  дариха по кампанията „Плюшено мече” десетки 
дарители от цялата страна  за Коледа на Звено „Майка и бебе”в Стара Загора.   Вече трета 
година от националната кампания „Плюшено мече” се предоставят на Звено „Майка и бебе” 

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


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”  

60 

 

бебешки адаптирани млека, пюрета, каши, както и дрешки и одеяла, събрани от любезни 
дарители от цялата страна.   Операция “Плюшено Мече” е неправителствена организация, 
работеща в обществена полза, която вече 10-та година организира най-голямата Коледна 
кампания за подаряване на подаръци на деца в неравностойно положение в България. За 9 
години организацията е посетила приблизително 17 000 български деца и младежи без 
родители, деца в риск, деца в приемни семества, деца с увреждания и възрастни с умствени 
увреждания както и институциите, които се грижат за тях.   В Звено „Майка и бебе” – Стара 
Загора от началото на 2017 г. се наблюдава увеличение на търсенето на услуги за подслон 
и спешна подкрепа на бременни жени и майки с малки деца до 3-гoдишна възраст, които 
споделят, че не могат да се справят с отглеждането на детето си. Много често причините, 
които се посочват, са свързани с бедност, насилие в семейството, липса на подкрепа от 
страна на близки и роднини.    В Звеното майките и децата могат да останат временно до 6 
месеца, където получават подкрепа да развиват родителската привързаност. Предоставят 
им се подслон и грижи в условия на сигурност и уважение, както и специализирана помощ 
за развитие на родителските умения. Майката получава насърчение за подобряване на 
отношенията с членовете на семейството си и с общността като цяло, както и за развиване 
на своите родителски умения, за да се предотврати изоставяне на бебето. Социален 
работник и психолог оказват подкрепа на майката през цялото време за подобряване на 
нейните умения за родителстване. 
За период от 13 години (2005-2017 г.) в Звено „Майка и бебе” подслон и подкрепа са 
получили над 220 майки и бебета. След престоя в Звеното повечето успяват да продължат 
самостоятелно заедно с детето.   Все още, обаче, липсват достатъчно услуги за ранно 
установяване на рисковите бъдещи майки в обществото ни, за да има достатъчно време да 
се окаже необходимата подкрепа. Също така, след напускането на Звеното 
предизвикателствата за майката често стават още по-големи, когато дори посрещането на 
ежедневните нужди на бебето се оказват нелека задача за повечето от тях.   Звено „Майка 
и бебе” се нуждае от добри хора с отворени сърца към малките деца, които са готови да 
откликнат и помогнат на майки в беда – с детски храни, памперси, детски колички, бебешки 
дрешки, др., лекарства.   Екипът на Комплекса за социални услуги изразява своята 
признателност към дарителите, които в навечерието на предстоящите коледни и 
новогодишни празници отдадоха сърце и не пощадиха енергия и финанси за 
благополучието на уязвими деца и семейства от региона! 
 
40 сираци и полусираци от Девня получиха подаръци 
www.novavarna.net | 14.12.2017  
За десета поредна година Община Девня подпомага финансово деца с нелека житейска 
съдба в навечерието на Рождество Христово. Средствата се отпускат от местната хазна с 
одобрението на общинския съвет. 
реклама 
40 сираци и полусираци от Девня получиха предпразнично по 100 лева от общината. 
На церемонията кметът Свилен Шитов, неговият заместник Донка Йорданова, председателят 
на местния парламент Владимир Ненков и съветникът Красимир Боянов раздадоха на децата 
и шоколади. 
„Пожелавам Ви да сте живи и здрави, много ученолюбиви и да давате всичко от себе си, за 
да се развивате. Ще се радвам да имам удоволствието и честта да стана свидетел на това, 
което Вие ще постигнете чрез учение. Общинската администрация и общинският съвет ще 
помагаме за Вашето развитие и занапред“, каза пред децата Шитов. 
 
Tурската общност в Пловдив кани на благотворителен коледен базар и концерт 
www.dariknews.bg | 15.12.2017  
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Празничен концерт и благотворителен базар, в полза на деца в неравностойно положение, 
се организират по идея на български и турски бизнесмени от Сдружение “Бултиш”.   Базарът 
ще се открие тази вечер от 18.00 часа, а час по-късно ще се проведе и концертът във 
Военния клуб. Входът е свободен, но всеки, който иска, може да закупи подарък или да 
направи дарение по време на събитието. Събраните средства от базара и благотворителния 
концерт ще бъдат предоставени на Домовете за деца лишени от родителски грижи в с. 
Нареченски бани и „Олга Скобелева” – Пловдив.   По този начин турската общност в 
Пловдив изказва своята съпричастност към децата в нужда по време на най-светлите 
християнски празници. Това е поредното послание за етническа и религиозна толерантност 
в най-стария жив град в Европа. В събитието, което се осъществява под патронажа на 
Генералното Консулство на Република Турция в Пловдив, ще участват Класически турски 
музикален хор "Хюзам Фаслъ" Бейоглу (Турция), Ансамбъл "Розова долина " гр. Карлово, 
Фолклорен клуб "Тракийка" гр. Баня и други музикални и танцови състави.   Пловдивчани и 
гостите на града ще могат да открият на благотворителния базар различни подаръци, 
изработени от децата от ДДЛРГ "Олга Скобелева", както и традиционни турски лакомства. 
 
Благотворителна инициатива в Ардино 
www.haskovo.net | 15.12.2017  
За трета поредна година Мариана Коджаманова организира благотворителна инициатива за 
децата, настанени в семейства на близки и роднини на територията на община Ардино. Тя е 
дългогодишен приемен родител и член на Националната асоциация за приемна грижа и 
съпричастна към съдбата на децата в нужда. По традиция бе организирана среща с децата и 
семействата, които ги отглеждат. Гост на събитието бе директорът на Дирекция „Социално 
подпомагане“ в Ардино Зюлфие Ибрямова. Малчуганите получиха дрехи, обувки, играчки по 
свой избор, а семействата им – хранителни продукти за една празнична трапеза, осигурени 
от местни бизнесмени. Мариана Коджаманова изрази специални благодарности към хората 
от бизнеса без които тази идея нямаше да стане реалност. Поздрави ги за тяхната щедрост 
и отзивчивост и им отправи сърдечни пожелания за здраве, късмет и просперитет. 
Бизнесмените от Ардино, които се включиха в благотворителната инициатива (по азбучен 
ред): 1. „Ашк – МЛ” ООД – Ахмед Солак – захарни изделия  2. ЕТ „Ашкън” – Ашкън Али – 
обувки 3. „Добруджа” ООД – торти „Орфей” 4. „Метобилдинг” ЕООД – Нефизе Емин – дрехи 
5. „Моллов” ООД – Азис Моллов – коледни питки 6. ЕТ „Осетия – 92” – Исмет Исмаил – 
плодове и ядки 7. „Панорама – 2000” ООД – Евгин Мехмед – безалкохолни напитки 8. 
„Пепино – 79” ООД – Алекси Драгиев – перилни препарати 9. „Родопчанка” ООД – Росен и 
Радой Хаджийски – млечни продукти 10. ЕТ „Ружди” – Ружди Лютфиев – кетъринг 11. ЕТ 
„Шенел” – Шабан Шабан – месни продукти 12. ЕТ „Шен” – Сюлейман Осман – играчки Гюнер 
Шукри 
 
Благотворителност по Коледа 
www.dnevnik.bg | 15.12.2017  
В навечерието на Коледа "Детски Дневник" събра няколко идеи за благотворителни 
кампании за деца, които имат нужда от подкрепа: Операция плюшено мече Коледната 
кампания на "Операция плюшено мече" започна. Избери регион/град/институция/дете, купи 
желания от детето подарък, опаковай го прилежно, надпиши го и ни го изпрати, казват от 
там. Можеш да го направиш на сайта на сдружението. Мисия Рехабилитация Фондация 
"Спинална Мускулна Атрофия" и семействата на деца с това заболяване организират 
коледен базар изложба на ръчно сътворени изделия "Мисия Рехабилитация". Той е в 
"Читалище.то" на ул. "Лом"1 на 15, 16 и 17 декември. 
Гостите ще могат да се насладят на домашно приготвени коледни лакомства и сладки, 
артикули за подарък и украса на дома, да си закупят художествени произведения, да се 
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облекат в ръчно рисувани дрехи и бижута. Всички събрани пари ще отидат в полза на 
провеждането на всекидневната рехабилитация на децата - физиотерапия, ерготерапия, 
плуване и конна езда. Всеки може да подкрепи децата и като дари средства по сметката на 
Фондация СМА България IBAN: BG62FINV91501216827732 в BGN и банков код FINVBGSF към 
Първа Инвестиционна Банка, с основание "Мисия рехабилитация" Скрито в скрина "В сезона 
на добротата и чудесата, отново "отваряме" Скрина, за да "предадем нататък" всички онези 
красиви детски дрехи, дарени от родители при нас в последната половин година, които все 
още не са намерили своите нови притежатели", пишат организаторите Skrito v Skrina. И този 
път Скринът е пълен с красиви, топли якета, пуловери, блузи, ризи, рокли, поли, панталони, 
шалове и шапки, и дори бебешки чувалчета и бодита. Дрехите са с размери от 3 м. до 14 г. 
Събитието е на 18 декември от 10:30 до 18 ч. в Betahaus на ул. "Крум Попов" 56. Там ще 
можете да вземете безплатно дрешките, които сте харесали за вашите деца, да се стоплите 
с чаша чай или кафе и да научите повече за това, което правят в "Скрито в Скрина". За 
децата те са приготвили по нещо забавно, интересно и в духа на празниците. Ако пък сте 
твърде далече, организаторите приканват да им пишете - ще направят всичко възможно да 
"извадят от Скрина" подходящи дрехи за вашите деца и да ви ги изпратят там, където 
живеете. Благотворителен коледен концерт Детският хор "Бон-бон" заедно с "Детски 
оркестър" на Национално музикално училище "Любомир Пипков" ви канят на 
благотворителен коледен концерт, приходите от който ще бъдат дарени безвъзмездно за 
закупуване на инструменти за децата от музикалното училище, които не могат да си ги 
позволят. Билети можете да закупите от мрежата на "Ивентим". Деца до 6 г. вкл. могат да 
посетят събитието без билет, но без право на седящо място. Барабани, барабани Класаът по 
ударни инструменти на националното музикално училище "Любомир Пипков" кани малки и 
големи на коледен благотворителен концерт на 17 декември от 19 ч. в концертната зала на 
ул. "Оборище" 17. Средствата от концерта ще бъдат използвани за подобряване 
материалната база на ударните инструменти и подпомагане на две деца в неравностойно 
положение. Входът е свободен. Подари мъничко вълшебство И тази година Фондация 
"Нашите недоносени деца" организира благотворителен коледен базар "Подари мъничко 
вълшебство". Базара можете да посетите на 16 декември в мол "Сердика", ниво -1. Парите 
ще бъдат използвани за първия в България център в подкрепа на недоносените деца и 
техните семейства "Малки чудеса". Нека заедно направим възможно доброто да се случва 
цяла година и преждевременно родените дечица и техните родители да имат своето място, 
в което да могат да получат подкрепа, консултация и адекватна информация, отговаряща на 
нуждите им. 
 
УТРЕ “Българската Коледа” помага на 7-годишния Сиян, който се нуждае от 12 операции, за 
да порасне 
www.24chasa.bg | 15.12.2017  
Детето страда от рядко генетично заболяване Той е на 7 години, но е висок едва 98 см. 
Ниският му ръст се дължи на рядкото генетично заболяване ахондроплазия, което не се 
лекува с хапчета. Необходими са поредица от операции за удължаване на костите на ръцете 
и краката до нормалната им големина. Дивна е с 2 г. по-малка от братчето си Сиян. Сиян 
Тенчев е от Пловдив. Той е едно от децата, което чака помощ от 15-ото издание на 
благотворителната кампания “Българската Коледа”. Майката Даниела Тенчева е решена да 
извърви мъчителния път на серията операции, за да порасне синът . “Сиян е чакана рожба 
цели 10 г. Бях пред инвитро процедура, когато нещата станаха по естествен начин”, казва 
майката Даниела Тенчева. В 7-ия месец от бременността гинеколозите открили 
отклоненията в развитието на плода. Казали ѝ директно, че ще роди “лилипутче”. “Светът 
ми се срина. Нито за миг обаче не съм и помисляла да изоставя детето си. Всеки си има 
съдба. Моята е да мина през това изпитание”, казва Даниела. На 6 август 2010 г. синът ѝ се 
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появил на бял свят. Кръстила го Сиян, тъй като раждането му съвпаднало с големия 
християнски празник Преображение Господне. Бебето имало нормално тегло - 2, 850 кг, но 
било с дължина 46 см. Момченцето се отличавало от другите новородени единствено по 
ръчичките. Впоследствие диагнозата за генетичното заболяване се потвърдила с ДНК. Два 
пъти му правили и ядрено-магнитен резонанс. Лекарите смятали, че има хидроцефалия, и 
предложили операция на главата, за да му сложат плака. Не се наложило обаче след 
консултация с френски медици, които посетили пловдивската болница по същото време, 
когато Даниела била там със Сиян. Чуждите хирурзи погледнали снимките от ядрено-
магнитния резонанс и заключили, че трябва да се изчака година и половина. Ангажирали се 
отново да прегледат детето и изпълнили обещанието си. Категоричното им заключение 
било, че интервенция не е необходима, и майката си отдъхнала. Сега битката станала синът 
ѝ да порасне и да проговори. Сиян използва само десетина думи, общува повече със звуци. 
По интонацията Даниела се е научила да разбира какво иска да каже. Според 
специалистите затрудненията с говора не са свързани с ахондроплазията. Определят го като 
“закърнял език”. “Логопедите обясняват, че се е получило, тъй като органът не се е движел, 
когато Сиян е бил по-малък. За тях неговият случай е предизвикателство. Опитват се с 
масажи да възстановят функциите на езика и вече се чувства напредък”, уточнява Тенчева. 
По думите ѝ ефект имало и от престоя на детето в барокамера. Благодарение на предишна 
кампания на “Българската Коледа” направили 38 процедури в нея. Всяка струва 50 лева. На 
съпричастността на добри хора майката разчита и за операциите по удължаване на 
крайниците на сина ѝ. “Тъй като са къси, Сиян не може да се облече и обуе. Храни се 
трудно. Полага усилия, но физически му е невъзможно”, обяснява майката. Освен за 
момченцето тя се грижи сама и за по-малката си дъщеря - 5-годишната Дивна. Със съпруга 
си е разведена. Младата жена не работи, за да бъде до децата си. Тримата живеят едва с 
600 лева месечно. Майката на Даниела помага с каквото може. Сестричката на Сиян ходи на 
градина, а той е първокласник. “Преди да тръгне на училище, помолих останалите родители 
да поговорят с децата си, за да се отнасят с разбиране към сина ми. Трогната съм от 
вниманието, с което го обграждат връстниците му. Подават му ръка, когато се качва по 
стълбите, купуват му закуски и сокчета, носят му раницата”, посочва Тенчева. Сиян се 
чувствал обичан от съучениците си и ходел с желание в часовете, но трудно се 
съсредоточавал и изоставал. Математиката му е по-интересна. Може да смята до четири. 
Обича и да рисува. Децата се надпреварвали да му помагат. Майката обаче осъзнава, че 
отношението към Сиян може да се промени в пубертета. Затова е решена да направи 
всичко, за да му даде шанс да бъде като останалите хора. Операциите, през които трябва да 
премине детето са тежки и болезнени. Костите на краката и ръцете се режат, за да се 
вкарат в тях фиксатори, за да се удължат. “Виждала съм дете от Пловдив, на което са 
извършени интервенциите. След тях то не се различава от връстниците си. Мечтая това да 
се случи и със сина ми. Да проговори и да порасне”, казва майката. Д-р Мирослав Живков от 
Варна, който оперира деца с диагнозата на Сиян, обяснява, че при ахондроплазията се 
достига естествена височина до 1, 25-1, 29 м. Причината е, че е нарушен растежът на 
дългите тръбести кости на бедрата, подбедриците и рамената. За удължаването им се 
използват външни фиксатори. Всеки един струва между 4200 и 4700 лв. Поемат се от 
семействата. А са необходими около 12 сложни операции. Медиците ги наричат 
“часовникарски” и се правят само в двайсетина центъра по света. Отделно се коригират и 
стъпалата, които при повечето деца с ахондроплазия с изкривени навътре. Интервенциите 
по удължаване на костите са на три етапа на определена възраст. Очакваният резултат е 
около 30-40 см, като целта е да се постигне ръст 1,60-1,70 м. “Процесът е бавен и отнема 
много време. Всеки сантиметър изисква фиксаторът да се носи един месец. След това се 
прави рехабилитация, която също е трудна и продължителна”, уточнява д-р Живков. Той е 
специализирал 3 пъти в Америка и казва, че там подобни операции са много скъпи. За 
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единия крак е 50 хил. долара. У нас интервенциите се поемат от здравната каса, но за 
родителите е проблем да осигурят средствата за фиксаторите. “Надеждата ми е в 
“Българската Коледа”. Операциите ще са тежки и мъчителни и за двамата със Сиян. Но 
знам, че ще трае месеци. Ако не опитаме, ще страдаме цял живот”, казва Даниела Тенчева. 
Хората, които искат да им помогнат, могат да го направят с дарения по банков път. 
Сметката на Сиян Валери Тенчев е в УниКредит Булбанк, BIC:UNCRBGSF, 
IBAN:UNCR70001522792211. 
 
Дарение за хората от Сдружение "Диабет" 
www.dariknews.bg | 15.12.2017  
Индивидуални хранителни пакети ще получат 90 от членовете на Сдружение „Диабет” в 
Стара Загора от 14 часа. Дарението,  в навечерието на предстоящите празници,  е по 
програма „Здравословно хранене в условията на живот с диабет“ на Българска асоциация 
диабет.   На 21 декември в 10 часа ще бъде подредена Коледна кулинарна изложба от 
здравословни храни, приготвени от студенти на Тракийски университет – Медицински 
факултет, специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ с ръководител доц.д-р 
Руска Паскалева и членове на Сдружение „Диабет“.   Изложбата е добър край на успешно 
завършилите занятия на групите за рехабилитационна гимнастика, които студентите водиха 
в залата на Клуб „Диабет“ през настоящата година. 
 
Дарители ще зарадват деца в социален център в Монтана 
www.bnr.bg | 15.12.2017  
Емигрантът от монтанското село Винище Кирил Маринов подарява Коледен празник на 
Дневния център за деца и младежи с умствена изостаналост в Монтана. За всеки един от 
възпитаниците ще има и индивидуални подаръци, съобщи директорката Калинка Миронова. 
Тържеството е днес, от 11 часа."Освен, че до този момент той ни е дарил микробус, детска 
площадка и редица други неща, екскурзии за децата, посещения на различни мероприятия, 
тази година той отново се включва, като дарява на всички деца и младежи в Центъра 
индивидуален подарък, дарява им самото коледно тържество", каза Калинка 
Миронова.Посещаващите Дома ще получат още подаръци от благотворителната кампания 
Операция “Плюшено мече” и частни дарители от страната. "За поредна година много хора 
се отзоваха с индивидуални и прекрасни подаръци за децата. Наши приятели от миналата 
година, отново чрез тази Операция даряват и за самия Дневен център, като климатици, 
лаптопи- неща, които са ни от първа необходимост, за което сме им много благодарни", 
допълни директорката на социалния център. 
 
24-годишната Таня води четвърта битка с рака 
www.btvnovinite.bg | 15.12.2017  
В старозагорското село Преславен едно семейство се бори за живота на дъщеря си. 24-
годишната Таня Дончева води дълга борба с рака. Преживяла е четири операции, победила 
е три пъти болестта, но ѝ предстои четвърта битка.  Таня е завършила Математическата 
гимназия в Стара Загора, следва „Международни отношения” в УНСС. Свободно владее три 
езика, всички ѝ предричат бляскаво бъдеще. Преди две години, малко преди за завърши 
последния семестър в университета, коварната болест влиза в живота на младото момиче. 
„Започна с настинка, главоболие, повръщане, като всяко вирусно заболяване. Отидохме на 
лекар, изписаха ѝ лекарства, правихме скенер на следващия ден и се установи, че има 
тумор”, каза майката Стойка Дончева. Таня е на 24 години. Успява да пребори рака три пъти 
– с операции, химио и лъчелечение, лечение с гама-нож в Турция. Минава през ада и стига 
до поддържаща терапия. 
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Контролните прегледи показват добри резултати, но парите на семейството свършват през 
лятото, а с тях приключва и терапията. И болестта се завръща отново. За четвъртата битка 
на Таня са нужни поне 1500 евро на всеки 14 дни. „Една поддържаща терапия струваше 
2000 евро предния път. Сега, понеже е намалила килограмите, струва 1550 евро”, допълва 
майката Стойка Дончева. Медикаментът, който се използва за лечението на момичето в 
Турция, се прилага и в България, но под друго име. От Здравната каса отказват да ѝ го 
изпишат, защото не бил посочен като съответстващ за диагнозата на Таня. 
„Пожелавам си да бъда здрава. Това искам и за това се моля. Да бъда здрава, нищо друго”, 
казва момичето.   Ето и дарителската сметка, на която може да помогнете на Таня Дончева: 
Дарителска сметка в лева при банка ДСК АД: IBAN: BG69STSA93000023260127 BIC: 
STSABGSF 
 
Кампания търси покрив за бездомни кученца 
www.marica.bg | Автор: Екип на Марица | 15.12.2017  
Кампанията „Подари дом за Коледа“ ще търси подслон и стопани на бездомните кучета в 
Пловдив. Инициативата ще се проведе тази събота от 11 до 16 часа на площад „Централен“. 
Мероприятието е организирано от две неправителствени организации – Фондация „Animal 
Welfare Bulgaria“ и Немски кастрационен център при Фондация „Помощ за бездомните 
животни“, и се провежда с участието на Общинския приют за безстопанствени кучета 
„Приятел завинаги“. Призивът на организаторите е : "АКО КУЧЕНЦЕ Е В ТВОЯ СПИСЪК ЗА 
КОЛЕДА, ЗНАЙ ЧЕ ДЯДО КОЛЕДА НЕ МИНАВА ПРЕЗ ЗООМАГАЗИНИ! ОСИНОВИ, НЕ 
КУПУВАЙ!"  От Община Пловдив добавят : „ИНФОРМИРАЙ СЕ ДОБРЕ ЗА НУЖДИТЕ НА 
ЖИВОТНОТО И ТВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КАТО СТОПАНИН! УБЕДИ СЕ, ЧЕ КУЧЕТО Е ЖЕЛАН 
ПОДАРЪК!“ И ако сте размислили добре или просто искате да се информирате, заповядайте 
на площада пред Централна поща в Пловдив, където ще можете да се запознаете с някои от 
кучетата, настанени в общинския приют и ДА ГИ ОСИНОВИТЕ веднага. На мястото на 
събитието ще бъдат и представители на двете неправителствени организации, които ще ви 
разкажат подробно за своята работа – активна доброволческа дейност по социализация на 
кучетата в приюта и безвъзмездно кастриране на безстопанствени кучета и котки в 
Пловдив. Ще можете да закупите дрешки и аксесоари за домашни любимци, както и 
брандирани чаши и тениски на фондациите, като събраните средства ще бъдат използвани с 
благотворителна цел за покриване на разходи по лечение и изхранване на кучета в беда.   
Не оставайте безучастни! Включете се в кампанията, направете добро! Тръгнете си с 
приятел завинаги, призовават организаторите. 
 
Над 36 хил.лв. събраха 9 проекта в благотворителната вечер "За Стара Загора" 
www.alfarss.net | 15.12.2017 
36 520 лева е сумата, събрана на Коледната благотворителна вечер "За Стара Загора". 
Дарителската инициатива е осъществена с подкрепата на община Стара Загора в 
партньорство с Агенцията за регионално икономическо развитие, Обществения дарителски 
фонд, Търговско –промишлената палата, клубовете в Стара Загора и Младежки общински 
съвет. „По време на събитието бяха представени общо 9 проекта, в полза на 
старозагорската общност, насочени към младите хора или инициирани от самите тях“ – 
заяви в ефира на Радио Стара Загора изпълнителния директор на Агенцията за регионално 
икономическо развитие Румяна Грозева. Тя допълни, че дарителската кампания се провежда 
за 9-та поредна година, а ефектът от нея е обединението на активната старозагорска 
общественост. 
 
Над 30 родни звезди даряват свои вещи в благотворителен търг 
www.actualno.com | 15.12.2017  
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Броени дни преди Коледа, на 19-ти декември, столичният клуб Gotham ще отвори вратите 
си за едно много специално събитие, а именно – благотворителния търг "Живот за Иво", в 
който ще вземат участие над 30 родни знаменитости с дарения на лични вещи в помощ на 
16-годишния Иво Христов. На събитието ще се състои и официалното представяне на 
книгата "Изпусната любов", която е най-новото произведение на младия автор, борещ се за 
живота си срещу тежко неврологично заболяване. 
Новата книга на Стоянка Мутафова "Добър вечер, Столетие мое"; автобиографичната книга 
на Криско; боксовите ръкавици от филма "Нокаут или Всичко, което тя написа", 
предоставени от Орлин Павлов и Ники Илиев; кожен колан – силях от създателите на 
хитовия "Възвишение"; тениската на Дидо от Д2 от "Голямото рок междучасие"; Златната 
топка за най-добър млад футболист, спечелена от Даниел Златков; любима дреха от личния 
гардероб на Николета Лозанова и много други вещи ще бъдат дарени за каузата. Ивайло 
Захариев, Мая Нешкова, Ивелин Попов – Попето, Илиян, Константин, Борис Дали, и много 
други ще се включат също със свои любими предмети. Събраните средства ще бъдат 
преведени по дарителската сметка на Иво и използвани за предстоящото му лечение. 
Определяният като българския Стивън Кинг млад писател издава вече пети сборник с 
разкази, които са отражение на неговия свят, въплъщаващ темите за самотата, злото, 
насилието, възмездието, съдбовната предопределеност, смъртта. Когато през 2014 г. Иво за 
първи път е изправен пред животозастрашаващата диагноза "Неврофиброматоза-тип 2", той 
има две мечти - да оздравее и един ден да стане известен писател. Три години по-късно 
тези мечти са на път да станат реалност. На събитието, чието начало ще бъде поставено 
точно в 19:00 ч. присъстващите ще имат възможността да се срещнат и запознаят лично с 
младия автор, да зададат своите въпроси към него и разбира се, да се сдобият със снимка и 
автограф. Познати български лица от театъра и телевизията ще представят някои от най-
завладяващите моменти от новопубликуваните разкази. 
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