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Новини за членове на БДФ 
 

Старт на учебната година за социалните предприемачи в ПРОМЯНАТА 

www.dariknews.bg | 04.09.2018 |  
За поредна година Акселераторът на ПРОМЯНАТА събира социални предприемачи с 
потенциала да променят живота на хиляди деца и младежи в България. Акселераторът е 
двумесечна интензивна обучителна програма, която предлага специализирани безплатни 
обучения и индивидуални консултации. Той е част от процеса на селекция в ПРОМЯНАТА и 
дава възможност на участниците да подобрят своите решения и бизнес план преди да 
продължат напред в конкурса. 12-те участници в Акселератора тази година бяха избрани 
сред общо 134 и преминаха през четири етапа на селекция до този момент. В края на 
миналата седмица те бяха селектирани сред 28 проекта, които се явиха на интервю с eкипа 
на Reach for Change България и чуждестранен експерт от международната мрежа на Reach 
for Change. Участниците ще се съберат за първи път на 7 септември, когато ще се проведе 
първото обучение в рамките на Акселератора. Те ще преминат през общо осем обучения, 
посветени на анализ на социален проблем и решение, измерване на социален ефект, бизнес 
и финансово моделиране и презентационни умения. Избраните социални предприемачи 
предлагат иновативни решения на разнообразни важни проблеми в сфери като: 
образование, насърчаване на четенето, ранно детско развитие, превенция на употребата на 
психоактивни вещества, здравословно хранене, подкрепа за деца с увреждания. За да 
научите кои са 12-те участници, следете Facebook страницата на Reach for Change България. 
Сред завършилите Акселератора през ноември ще бъдат избрани петимата нови финалисти 
в ПРОМЯНАТА. Публиката отново ще има възможност да гласува за своя фаворит сред тях 
през януари 2019 г., а големият победител ще бъде избран от Детското и Възрастно Жури на 
ПРОМЯНАТА през февруари следващата година. Победителят и останалите четирима 
финалисти ще получат финансиране, медийно внимание, менторска подкрепа, обучения и 
достъп до международната мрежа на ПРОМЯНАТА за период между една и пет години. 
ПРОМЯНАТА е най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, 
която се осъществява за пета поредна година партньорство с фондация Reach for Change 
България. Тя цели да подобри трайно живота на децата и младежите в България, като 
открива мотивирани социални предприемачи и им помага да реализират по устойчив начин 
идеите си за по-доброто и сигурно бъдеще на българските деца. От 2014 г. досега 
ПРОМЯНАТА помогна на над 35 000 деца и младежи от цялата страна. 
 

Общественият борд на TELUS International търси нови НПО проекти, които да финансира 

www.mkt360.eu | 04.09.2018 |  
Годишно се разпределят 150 000 лева в полза на проекти от неправителствени организации 
в областта на образованието, здравеопазването и опазване на околната среда 
За трети път тази година Общественият борд на TELUS International Europe кани 
неправителствени организации да представят свои проекти, с които да кандидатстват за 
финансиране, използвайки онлайн формуляра на: 
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https://web2.telusinternational.com/telus-international-community-board/kandidatstvai. 
Формата за кандидатстване ще бъде отворена до 25 септември 2018 г. включително. 
След като всички подадени проектни предложения бъдат разгледани, Общественият борд 
ще обсъди на свое заседание кои проекти да одобри, в зависимост от устойчивостта на 
решението на обществено значим проблем, което предлагат. 
На годишна база Общественият борд на TELUS International в България разпределя сумата от 
150 000 лева между социално значими проекти, търсещи и предлагащи решение за 
проблеми в сферата на образованието, здравеопазването и опазването на околната среда. 
Всеки одобрен проект на неправителствена организация може да получи максимално 
финансиране до 7500 лева. 
От своето създаване през 2015 г. до момента Общественият борд на TELUS International в 
България е финансирал 57 проекта на обща стойност 390 777 лева. Сред тях са обществено 
значими проекти на фондация „Сдружение на олимпийските отбори по природни науки“, 
„Заслушай се“, „Очи на четири лапи“, Фондация “ГЛАС България”, Сдружение Асоциация на 
българските лидери и предприемачи (ABLE), „Кан Академия”, Фондация “АРТОН България”, 
Сдружение “Фабрика за идеи” и др. 
Общественият борд на TELUS International съществува във всяка локация, в която 
компанията оперира и има за цел да постави процеса на вземане на решения по 
обществено значими социални теми в ръцете на значими обществени личности, известни с 
филантропската си насоченост и изтъкнати лидери в сферата, в която работят. 
Дейността на Обществения борд е част от политиката на корпоративна социална 
отговорност на компанията, чиято водеща философия е „да даваме, там където живеем“. 
В България Общественият борд е основан през 2015 г. и негов председател е Левон 
Хампарцумян, а сред членовете му са Красимира Величкова, директор на Български 
дарителски форум, Силва Зурлева, член на УС на Нова телевизия, Елвин Гури, изпълнителен 
директор на River Stixx Capital, Нели Радева, основател и председател на фондация I can too 
и представители на топ мениджмънта на TELUS International Europe. 
 

Само 10 дни остават до края на фотоконкурса "Благотворителността през обектива" 2018  

www.rummarinova.blogspot.com | 06.09.2018 | 09:46 
Ако сте фотограф – любител или професионалист, и Ви вдъхновяват истории, които 
разказват как хората си помагат или работят заедно, за да подобряват света, в който живеем 
- този конкурс е за Вас. 
Конкурсът за фотография "Благотворителността през обектива" 2018 ще отличи четири 
фотографии - три ще бъдат определени от журито, четвъртата се избира от публиката. 
Наградите са: 1-во място - 300 лева, 2-ро място - 200 лева, 3-то място - 100 лева, Награда на 
публиката - 200 лева. 
Срокът за участие е 15 септември 2018. 
Организатори на конкурса „Благотворителността през обектива“ са Български дарителски 
форум и фондация BCause. 
Жури: Борис Мисирков, Елица Баракова, Красимира Величкова, Надежда Павлова, Надежда 
Чипева, Темелко Темелков. 
Наградените фотографии ще бъдат включени в изложбата заедно с фотографските проекти, 
отличени от грантовата програма. Изложбата ще бъде  
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открита през ноември 2018 в София, а след това ще пътува в различни градове на страната. 
Конкурсът се осъществява с подкрепата на фондация „Америка за България“, Аурубис 
България, Райфазенбанк. 
Партньори на конкурса са Българска фотографска академия „Янка Кюркчиева”, Българско 
фотографско сдружение, Фото Форум, Фотосинтезис. 
Медийни партньори са: Vesti.bg, Информационен портал за НПО в България. 
 

"Русе-град на свободния дух" събира все повече дарения  

в. Бряг, Русе | 07.09.2018 | Стр. 3 
Актуализация на бюджета на Общинска фондация "Русе - град на свободния дух" се налага 
да разгледат на септемврийската си сесия общинските съветници. От докладната записка 
става ясно, че събраните средства надхвърлят първоначално заложените и се налага да бъде 
направена корекция в приходната част на бюджета, като средствата в този раздел се 
завишат на 146 000 лв. Те ще бъдат насочени към фондовете "Местни инициативи" и 
"Лицата на Русе". Също така е необходимо да бъде направена корекция и в разходната част 
на бюджета, като се намалят заложените средства в раздел "Командировки в страната и 
чужбина" с 1000 лв., и сумата бъде пренасочена за фондовете "Лицата на Русе" и "Местни 
инициативи". 
В резултат на активната дейност на Фондация "Русе - град на свободния дух", организацията 
получи покана за пълноправно членство в Български дарителски форум. Членството ще 
предостави възможност за по-голяма разпознаваемост и привличане на нови партньори от 
неправителствения сектор и от бизнеса. Фондацията ще участва с идеи за промени в 
законите във връзка с дарителството, пише още в докладната. Условието за влизане в 
редиците на Български дарителски форум е заплащане на годишен членски внос. Поради 
тези причини на 13 септември Общинския съвет се очаква да даде "зелена светлина" за 
корекциите. 
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Да бъдем съпричастни с делото за ремонт на “Св. Александър Невски” 

www.24chasa.bg | 01.09.2018 |  
С дарение за патриаршеската катедрала всеки може да стане част от инициативата 
Инициативата на “24 часа” “Да обновим великолепието на храм-паметника “Св. Александър 
Невски” набира сила. Вече имаме подкрепата на общественици, трите национални 
телевизии, духовенството. Определена е и банкова сметка за дарения на патриаршеската 
катедрала, която ще обявим скоро. Както “24 часа” съобщи в сряда, до средата на октомври 
ще приключи обследването на конструкцията. За целта правителството отпусна 395 хил. лв. 
през декември 2017 г. след среща между премиера Бойко Борисов и патриарх Неофит.  
Влага, процепи в куполите и пукнатини в стените са част от проблемите на храма в центъра 
на София. Техническото задание на проекта за ремонт ще даде отговорите и какво трябва да 
се направи, за да се съхрани уникалната православна катедрала. Грубите сметки сочат, че 
ще са нужни поне 20 млн. лева. Естествено, държавата ще намери начин да финансира 
ремонта. Целта на инициативата на “24 часа” е да направи съпричастни и гражданите към 
това дело, както е било при изграждането на храма. След Освобождението хората събират 
5,5 млн. лв. дарения. Сега всеки, който помогне за ремонт и реставрация на храма, ще стане 
част от него, от православната вяра, от Бога. Благодарение на вярата българският народ е 
оцелявал в трудни времена. Храм-паметникът “Св. Александър Невски” е бил с отворени 
врати дори по време на Втората световна война, когато на метри от него са падали бомби. И 
там хората са намирали утеха и надежда.  Последният козметичен ремонт на 
патриаршеската катедрала е правен в края на 80-те. По времето на социализма църквата се 
опитва да поддържа сложната и огромна сграда. Нуждата от основен ремонт пък е още от 
60-те години на миналия век. Той се отлага и през 90-те заради разкола и финансовите 
кризи. Тогава е поставено скеле за реставрация на стенописите. Тя обаче така и не 
започнала, след като се разбрало какво е истинското им състояние. Еврофондовете за 
ремонт на храм-паметника идват като вариант през 2007 г., но тогава става ясно, че Светият 
синод няма нотариален акт за собственост, което е пречка при кандидатстване по проект. В 
кадастъра мястото още е записано като горски фонд. Храмът става собственост на 
Българската православна църква през 2014 г. при служебното правителство на проф. Георги 
Близнашки. През 2015 г. е създадена междуведомствена комисия от експерти в няколко 
институции, които се занимават с проблема. Така се стига до решението на Министерския 
съвет от декември 2017 г., с което се прави първата крачка за цялостното обновяване на 
храма. Мелнишки епископ Герасим, главен секретар на Светия синод и председател на 
църковното настоятелство на храм-паметника: Църквата не проси пари и не бяга от 
отговорност Малко поместни църкви могат да се похвалят с такава катедрала. Храмът е 
построен със средствата на всички българи. Би било много утешително, ако повече хора се 
включат в тази кампания, всеки според възможностите си.  От друга страна, ние не сме 
инициатори. Църквата не проси пари и не бяга от отговорност. Дано повече хора да участват. 
Сумата, която ще се събере, едва ли ще е достатъчна, но ще бъде крачка в положителна 
посока. Ще бъде добре да се събират средства за нещо конкретно. Например за 
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почистването на окисленията по камъка.  Митрополит Антоний: Приветствам инициативата 
за открита кампания 
Приветствам инициативата на “24 часа”. Знаем, че навремето всички храмове са били дело 
на общи усилия на църквата в лицето на духовниците и на нейния верен народ. Няма нищо 
по-добро от такава кампания. Всички, които имат възможност, да сме съпричастни към 
възвръщането на благолепието на този катедрален храм, който е една от най-големите 
забележителности в София. Понякога хората са скептични, защото се правят много 
кампании. Но тук не трябва да се притесняват къде ще отидат тези пари. Трябва да се 
направи открито, с отчети, хората да знаят къде отива всяка стотинка. 
 

Училищата отново могат да кандидатстват, за да станат част от Международната награда на 
херцога на Единбург в България 

www.dnesbg.com | 01.09.2018  
От 30 август 2018 г. Международната награда на херцога на Единбург – България отвори 
конкурс за лицензиране на проактивни училища, които да предлагат програмата за 
личностно развитие и постижения на млади хора на възраст 14 -24 г. Училищата в цялата 
страна могат да кандидатстват за придобиване на лиценз за независим оператор на 
престижната международна програма, развиваща лидерски умения чрез неформално 
образование. Програмата дава добавена стойност на образователния процес, като 
сертифицира всички знания и умения, придобити в извънкласните допълнителни дейности и 
утвърждава училището като привлекателно място и среда за развитие на младите хора. 
През септември, освен конкурса за нови независими оператори, ще се проведе и първата 
церемония по награждаване на участници, постигнали ниво злато в програмата, на която ще 
присъства и Джон Мей, генерален секретар на Международната фондация на Наградата във 
Великобритания. 
До 30 септември всяко училище и организация в България има възможност да заяви 
желанието си да стане  независим оператор в Наградата чрез попълване на онлайн форма за 
интерес. След разглеждане на кандидатурите, одобрените училища преминават процедура 
по лицензиране, а техни селектирани учители и служители – обучителен курс за Лидери в 
Наградата. Като такива те стават част от развитието и израстването на младежите по време 
на тяхната индивидуална програма, помагат им в постигането на поставените от тях лични 
цели и поддържането на  мотивацията и постоянството, за да получат международно 
признание за своите усилия. 
Освен, че е ефективен инструмент за личностно развитие и израстване на млади хора, 
наградата предлага и множество възможности за лицензираните училища, образователни 
институции и техните служители. В рамките на програмата учителите имат възможността да 
усъвършенстват уменията си за работа с младежи и да се възползват от широк набор от 
утвърдени и работещи методи за неформално обучение, като същевременно развиват и 
своите менторски умения. Наградата може да послужи за скъсяване на дистанцията между 
учител и ученик и подобряване на комуникацията, мотивацията и  връзкатаа между двете 
страни. Независимите оператори на наградата имат възможност да комуникират и да 
създават партньорства с всички лицензирани организации в над 130 държави, което е 
уникална възможност за устойчиво развитие и активен обмен на добри практики за 
развиване на училищната среда и изграждане на позитивна образователна система у нас. 
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„Международната награда на херцога на Единбург“ е водеща програма за личностно 
развитие и постижения за младежи на възраст между 14 – 24 години. В основата на 
програмата стои развитието на лидерски умения у младите хора в процеса на неформалното 
образование, успоредно с формалното,  с цел постигане на по-устойчиво развитие на 
образователната система и позитивна среда за реализация. Програмата е създадена през 
1956 год. от малък екип, воден от Негово кралско височество херцога на Единбург, повече 
познат като Принц Филип, съпругът на Кралица Елизабет II, д-р Курт Хан, германски 
специалист в областта на образованието, основател на „Outward bound” и “United World 
Colleges” и сър Джон Хънт (по-късно лорд), лидер на първата успешна експедиция, покорила 
връх Еверест. 
От създаването си до момента повече от 8 милиона млади хора от над 130 страни са 
предприели редица доброволни и предизвикателни дейности в рамките на наградата. В 
момента повече от 1,3 милиона участници в програмата по света си поставят стимулиращи 
лични цели, които с постоянство, насоки и подкрепа от опитни лидери постигат в трите нива 
– Бронз, Сребро и Злато. Те избират активности в направленията – Умения, Физическа 
активност и Доброволчество, и преживяват Приключенско пътуване. Сред най-големите 
предимства на програмата е развитието на житейски умения, като критично мислене, 
умение за разрешаване на проблеми, увереност, устойчивост и решителност, 
комуникационни умения, работа в екип, емпатия, адаптивност, междукултурна и 
гражданска ангажираност. 
В България Наградата официално стартира в началото на 2014 г. като получава подкрепата 
на Министерство на образованието и науката, Н. Пр. Ема Хопкинс, Посланик на 
Великобритания в България, както и множество институции и бизнес организации. 
Международната награда на херцога на Единбург в България е под патронажа на г-н Румен 
Радев, президент на Р. България, който в началото на януари 2018 г. награди над 120 
младежи, постигнали Наградата през изминалата година. 
В момента над 620 младежи от 19 града в България активно постигат своите цели в 
индивидуалната си програма в наградата. До днес броят на лицензираните организации в 
България е 44, сред които училища, неправителствени организации, бизнес организации и 
студентски асоциации. 

Братя Диневи дарили камбана на църква в руенско село 

www.gramofona.com | Автор : Мануела Янева | 01.09.2018 | 09:53 
Строителните предприемачи братя Диневи дарили камбаната на църквата в руенското село 
Ръжица, научи Gramofona.com. „Един от двамата пътувал в района и видял строежа. Попитал 
местните какво ще има в селото и те му отговорили – църква. От дума на дума станало ясно, 
че всъщност сградата е готова, но не останали пари за камбанарията. Тогава той казал, че ще 
я дари”, разказа пред екипа ни Недялка Спасова, един от инициаторите в селото да има 
християнски храм. Основният двигател за изграждането на църквата е на местната жителка 
Иванка Димитрова. Двете жени тръгнали от къща на къща, за да събират пари. 
Строителството на храма започвало през 2011 година и е приключило след четири години. 
Той е първият историята на селото, създадено преди повече от 300 години. „И мюсюлмани, 
и християни приеха много добре идеята и всички помогнаха за реализирането й. Ерол от 
нашето село, който работеше в Руен направи проекта на църквата безплатно. Момичета от 
Бургас дойдоха и я изографисаха също безплатно. Свещниците и полилеят също са от 
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дарители. Цялата църква се построи само от дарения”, разказва с огромна радост Недялка 
Спасова, чиято къща се намира точно до храм „Света Богорица”. Тя допълва, че никой в 
селото не е вярвал, че в Ръжица ще имат църква. Тя обаче е факт от три години. 

Защо обединяването на Фонда за лечение на деца и НЗОК ще генерира напрежение и 
протести? 

www.mediapool.bg | 01.09.2018 | 09:35 
Намеренията за обединяване на Център фонд за лечение на деца (ЦФЛД) с НЗОК бяха бегло 
споменати от новия управител на касата д-р Дечо Дечев. В подхвърлените реплики трудно 
се различават сериозни аргументи за това решение. Още по-объркващ е сигналът откъм 
Министерството на здравеопазването, което с промяна в правилника на ЦФЛД поема 
търговете за медицински изделия. Изглежда не разчита на скорошно управление на НЗОК за 
финансирането им, въпреки заявените намерения в Националната програма за реформи да 
бъдат включени в клиничните пътеки и всички необходими за лечението медицинските 
изделия.  При всички случаи е ясно едно със сигурност - на този етап няма как фондът и 
НЗОК за се обединят, без това да доведе до известни сътресения. Защо?  ЦФЛД е създаден 
да подпомага лечение на деца, което не се финансира от НЗОК и е крайно озадачаващо 
това, че именно НЗОК иска да поеме функциите на фонда. Въпреки това адмирирам 
усилията в тази посока, защото подобно преминаване би могло да се случи с някои 
положителни за всички ни промени. Единственият проблем в случая e, нереалистичния 
оптимизъм те да се случат до края на годината. "....Предлагам обединяване на структурите 
на лечение в чужбина. Не виждам причини да са разделени...В момента, колкото и да е 
парадоксално, близо 80 процента от разходите не отиват при екипа, извършил лечението. 
Тези суми се изразходват главно за логистика, придружители, печалба за болниците, в които 
се извършва лечението, и различни посредници лобисти. Тогава, когато има недостиг на 
капацитет за решаване на даден казус, същият да се реши на територията на България, като 
бъдат поканени съответни професионалисти от чужбина..... трите места, които изпращат 
българи за лечение в чужбина - министерство, фонд за лечение на деца и НЗОК, е не по-
малко от 150 млн. лева... огромната част от тези средства отиват не при екипа, извършил 
тази дейност, а за логистика, печалба на болницата, посредници, лобисти ...", д-р Дечо 
Дечев - управител на НЗОК . 
Думите на новия управител на НЗОК звучат логично, но проблемите не са чак толкова прости 
за решаване. Пък и цифрите, на които се опира не са особено прецизни. Тъй като само 
ЦФЛД плаща за логистика, няма как 80 процента от парите да отиват за път и престой. А и 
каненето на чужди специалисти да извършват операции тук и да обучават наши лекари е 
факт и фондът по тази линия вече е спестил много. Какво финансира фондът? Според 
данните от отчета на ЦФЛД да първите 6 месеца на тази година, 74% от случаите са 
финансирани за лечение в България. И едва 24% са за лечение в чужбина (от 504 деца, 373 
са за лечение в България, 131 в чужбина). Финансовата сметка за този период е изкривена, 
заради необичайната концентрация на 6 костномозъчни трансплантации и едно много 
скъпо лечение на спинална мускулна атрофия, за които са отделени близо 5 милиона лева. 
Но това са случаи, които така или иначе не тежат и не биха тежали на бюджета на НЗОК, тъй 
като трансплантациите се финансират от държавата. От останалите 5 милиона за този 
период, половината са за лечение в България, където се финансират най-вече медикаменти 
и медицински изделия в неврологията и ортопедията. Новите заявления за лечение в 
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чужбина са средно 4-5 от разглежданите 70 на всяко заседание. Или толкова малка част, че 
думичката "чужбина" отпадна отдавна от заглавието и фондът вече е само за лечение на 
деца. Лечение в чужбина Огромното перо в този дял отива за костно-мозъчни и органни 
трансплантации. Европейските центрове, които поемат нашите деца имат добре смазана 
комуникация с администрацията на фонда и нашите експерти и почти няма случаи на 
забавен или отказан прием. Администрацията на ЦФЛД, обаче има грижата, за разлика от 
Комисията за лечение в чужбина и НЗОК, активно да търси оферти, да общува с чуждите 
лекари, да договаря, организира осигурява транспорт, престой на деца и родители и превод. 
Не е ясно дали тези функции ще се поемат от НЗОК, тъй като трансплантациите по принцип 
се плащат от държавата. В частта лечение в чужбина, най-многобройни са заявленията за 
контролни прегледи и продължаващо лечение. Новите случаи имат постепенна тенденция 
на намаляване. Най-често това деца са много сложни или редки диагнози, с които нашите 
лекари нямат достатъчно опит. Именно защото са редки. Като вродени аномалии, 
нарушения на половото развитие, извършване на специфични пластики, саркоми и други 
злокачествени образувания с трудни локализации. И е най-добре децата да бъдат лекувани 
в специализирани центрове. Единични случаи, за които дори и обучени, нашите лекари 
трудно биха натрупали достатъчно опит. Затова и във въпросниците към експертите на 
фонда, графата за нуждата да се поканят чужди специалисти най-често стои празна. Чужди 
специалисти идват у нас и сега Въпреки това през последните 5 години, ЦФЛД е гласувал 
неведнъж идването на чужди специалисти у нас, които да споделят опит. Както и обратното 
- пътуването на наши лекари като придружители в съответните европейски центрове, за да 
се запознаят с някой специфичен метод. Също така, Обществения съвет на ЦФЛД е 
подготвял становища за закупуването на апаратура за диагностика и обучението на наши 
специалисти. Така например отпадна необходимостта да се изпращат деца в чужбина за 
специфично изследване - видеоуродинамика. По предложение на фонда бяха увеличени 
парите за костномозъчна транплантация, за да може да се избегнат организационните 
пречки за извършването им у нас. През миналата година беше финансирано гостуването на 
френските хирурзи проф. Перелен и проф. Делем, които оперираха 7 деца с редки 
малформации и консултираха други. В Националната кардиологична болница прф. Бенник 
оперира и консултира десетки деца със сложни и редки сърдечни пороци. Винаги ОС на 
ЦФЛД следи и обсъжда стриктно възможностите да се подпомага квалификацията на 
нашите лекари, за да отпадне необходимостта от лечението на децата в чужбина. За 
последните 5 години не е пропусната нито една възможност в тази насока.  За съжаление не 
винаги това е възможно. Много често, децата които се насочват в чужди центрове са тежки 
случаи, с много усложнения, когато нашите лекари не могат да поемат рисковете от 
следващо лечение. И често дори се случва чуждите специализирани центрове да отказват 
прием или да бавят терапевтичните си планове и офертите. Въпреки това, този процес би 
могъл да се оптимизира с по-тясна комуникация, скрепена с договор за съдействие с 
избрани специализирани центрове в Европа, които да приемат наши деца с предимство в 
тясно сътрудничество между лекарите от двете страни. През годините неведнъж е имало 
предложения от членове на Обществения съвет за това, но тази идея не се възприе от 
ръководството на МЗ. Преминаването на фонда към НЗОК, за съжаление няма как да реши 
този проблем. Дори обратното. Случва се ЦФЛД да открие център извън ЕС, който се наема 
да лекува наше дете, лечение което НЗОК не може да финансира.  Лекарствата Според 
правилника на ЦФЛД, се финансират лекарства, които не са разрешени за употреба в 
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България по чл. 266а от закона за лекарствените продукти или лекарства необходими при 
лечение, което не се заплаща с публични средства и са без алтернатива в страната. Най-
често се налага да бъдат финансирани скъпоструващи медикаменти за онкоболни деца, 
които касата не може да плаща. Обикновено става дума за разрешена у нас таргетна 
терапия, която се плаща за възрастни, но няма одобрена индикация за деца. Причината, 
най-често е заради много трудното и сложно организиране на клинични изпитания при 
деца, което да позволи включването на съответните индикации в кратката характеристика 
на лекарството. Въпреки това онколозите ги предписват "офлейбъл" и това е световна 
практика, защото иначе трябва да оставят без терапия малките си пациенти. Разбира се за 
всички тях обикновено има данни, че помага и при деца. Строгата регулация на НЗОК, обаче 
не позволява финансирането на "офлейбъл" лекарства. Така че, за да поеме половината от 
бремето на ЦФЛД, касата се нуждае от промени в закона. Четири месеца за това 
определено няма да ѝ стигнат.  Фондът поема и скъпоструващи лекарства, нерегистрирани у 
нас, по реда на 266а от закона за лекарствата, които иначе болницата трябва да купи и да 
достави чрез аптеката си на пациентите си. Или с други думи ЦФЛД запълва онзи 
терапевтичен вакуум, между интереса на болниците и на пациентите, който би коствал 
живота на някои деца. Няма болница в страната, която може да си позволи да заплати 
лечение за спинална мускулна дистрофия от 700 хиляди на година, или пък лекарства са 
мукополиахаридоза за 500 хил лв ... При създаден нормативен ред, няма причина НЗОК да 
одобри подобен харч.  Преминаването на ЦФЛД към НЗОК ще генерира напрежение и в тази 
посока. Медицинските изделия ЦФЛД плаща изцяло за мединински изделия в ортопедията 
и неврохирургията, които не се поемат или частично се плащат от НЗОК. За да минат тези 
изделия към касата, трябва да се изгради нова система на ценообразуване или рефериране 
на медицинските изделия. Това е много дълъг и сложен процес, който освен това среща 
огромна съпротива. Няма как да бъде изпълнен за оставащите 4 месеца до края на годината. 
Няма как и касата да поеме изцяло медицинските изделия в ортопедията, например само за 
деца. Би било крайно несправедливо за останалите здравно-осигурени. А цените често са 
непосилно високи за родителите. Дори и за доплащане, ако приемем че касата се ограничи 
с частично плащане. Заради което се и налага фондът да доплаща немалки суми. Да не 
говорим, че основният контингент на ЦФЛД за ортопедични операции за деца с детска 
церебрална парализа. Родителите им в този момент воюват и преговарят за повече 
социални придобивки, лесно ще превключат и за медицинска помощ. За последните 5 
години няма случай, в който ЦФЛД да изпраща дете в чужбина, само заради липсата на търг 
за медицински изделия. Като правило, когато лекарите нямат опит с дадени операции, не се 
налага да се правят и търгове за нужните импланти. Като например липсата на опит да бъде 
реконструирана раменна става при остеосарком, заради което детето беше изпратено за 
лечение в чужбина. Пак заради напредналия стадий на заболяването, друго дете със сарком 
на Юинг беше изпратено в Болоня. В последствие се оказа дори, че това е по-евтиният 
вариант, заради драстично по-скъпия имплант, ако трябваше да се плаща тук (Офертата за 
съответната ендопротеза тук беше за 40 хил евро, в Болоня ЦФЛД плати за същата протеза 
21 хил евро). Като прецедент, също така беше изпратено дете да се лекува в болница в 
Европа, само заради бързия достъп до рядък и скъп медикамент, чиято доставка тук би 
отнела месеци. Време с което детето не разполага. Няма как нормативите да опишат всички 
подобни случаи и затова ОС на ЦФЛД често се нагърбва с подобни решения, в най-добрия 
интерес на детето. Ортезите ЦФЛД финансира лечението с ортези. По правило става дума 
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отново за деца с детска церебрална парализа. НЗОК на този етап няма как да поеме 
финансирането на ортези. Проблемът е, че НЗОК финансира ортопедичното хирургично, но 
не и консервативно ортезно лечение. Просто няма такива клинични пътеки. Този факт от 
години ощетява най-вече децата с детска церебрална парализа (ДЦП). Дори да е възможно 
за 4 месеца да се изготви подобна клинична пътека или възможности за извънболнично 
лечение, в страната няма подготвени лекари. Контингентът е същият - деца с увреждания. 
Офертите Често в ЦФЛД може да се видят 2 оферти за едно дете от една болница в Европа с 
драстична разлика в стойността. Когато родителите сами си търсят варианти, болниците 
които иначе работят с публичните здравноосигурителни фондове, ги таксуват като частни 
пациенти. Случва се офертите да съдържат и впечатляващи хонорари за лекуващите лекари, 
изписват се изследвания и процедури, които вече са направени или могат да се извършат и 
тук. Разликата е значителна. Затова е важно фондът да изисква нови оферти като за 
здравноосигурени пациенти в съответната държава. А най-често експертите на фонда търсят 
варианти в два или три европейски центъра и се избира най-подходящата оферта. Не е ясно 
дали НЗОК ще се нагърби с тази дейност.  Бюджетът на ЦФЛД за една година е близо 12 
милиона. И няма как да бъдат спестени 150 милиона, от обединението на НЗОК с фонда. 
Точно обратното. Сега фондът използва немалък ресурс от дарителски кампании, които като 
част от НЗОК няма да има възможност да използва. Ако за лечението по дадено заявление 
вече са събрани някакви средства от благотворителни кампании, ЦФЛД доплаща 
липсващата сума. Освен това, като част от касата, ЦФЛД ще изгуби и близо 200 хиляди 
годишно от дарения и глоби. Перспективите 1. Ако фондът преминава към НЗОК, ще 
последват лавинообрани призиви за дарения за лечение в чужбина, за скъпоструващи 
лекарства и медицински изделия. Ще се натрупа напрежение, ще породи протести, което 
ще доведе в крайна сметка до осъзнаване на нуждата от възстановяване на фонда за 
лечение на деца. Най-вероятно.  2. Министрството на здравеопазването и Парламента за 
оставащите няколко месеца решават генерално проблемите с лекарствата и медицинските 
изделия в полза на всички пациенти и увеличават значително бюджета на НЗОК. Слабо 
вероятно. В крайна сметка ЦФЛД със своя правилник е една структура, която върви на ръба 
на закона. Фондът се е превърнал в боксова круша, която всеки атакува - с право или без. 
Макар и да не дава добри гаранции за оптимално използване на публични средства и за 
най-добрия интерес на децата, фондът като такъв успява да компенсира много проблеми в 
детското здравеопазване. Преминаването му към НЗОК е добро решение. Но не механично, 
без подробен анализ за нужните нормативни и организационни промени.  ------------------------
---------------- * Мария Чернева е журналист в БНТ, доскорошен член на Обществения съвет на 
ЦФЛД. Анализът е публикуван в профила ѝ във "Фейсбук". 

Пловдивчанин дари на музея в Панагюрище 

www.pazardjik.marica.bg | 01.09.2018 |  
Исторически музей - Панагюрище получи ново дарение. Милен Нанев от Пловдив дари 
копие на Родословно дърво на Дудековия род. Родословното дърво е изработено от Лука 
Дудеков през 1963 г. и подарено на Богдан Дудеков - дядо на дарителя Милен 
Нанев,съобщиха от културната институция. Родословното дърво ще се използва от 
специалистите в музея, за да се обогати информацията за Дудековия род. Ирина Ботева - 
главен уредник в музея благодари на дарителя Милен Нанев за родолюбивата дейност. Не 
случайно в Панагюрище една от най-емблематичните куртурни забалежителности е 
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Дудековата къща. Тя е строена в периода 1853-1856 година. Тя е изградена в стила на 
пловдивската симетрична къща, а собственикът й – Иван Дудеков, освен заможен търговец 
на кожи и аби, взема активно участие в подготовката на въстанието, заедно с цялото си 
семейство. По време на страшните събития, тук търсят последна надежда за спасение и 
убежище много жени, деца, старци. Точно в този дом, през есента на 1876 година, 
английската благодетелка – лейди Странгфорд, развива своята благотворителна мисия. 
Днес, в Дудековата къща е подредена етнографска експозиция, която представя бита на 
заможните панагюрци до Освобождението. 
 

Търсят спешно 92 500 лв. за лечението на малкия Антонио 

www.kmeta.bg | 01.09.2018 |  
10-годишно момче от Бургас се нуждае от спешно лечение в чужбина. Семейството трябва 
да събере огромна сума пари, която е непосилна за родителите. Затова и те молят добри 
хора за помощ. 
Антонио Георгиев е на 10 години, от Бургас. Диагностициран е от няколко години с 
мултикистичен тумор на ляв фронтален лоб, вероятно DNET. 
През февруари тази година д-р Герганов от неврохирургичния институт INI Хановер 
преглежда момчето и препоръчва, предвид локацията и възрастта на детето, туморът да 
бъде премахнат оперативно. Стойността на интервенцията е 50 382 евро. Родителите са 
подали заявление във Фонда за лечение на деца за финансиране на лечението, но до 
момента не е получен отговор, поради което е стартирана дарителска кампания. 
В дарителската сметка на Антонио има 5 700 лв. Необходими са още 92 500 лв. 
Всеки, който има възможност, може да изпрати дарителски SMS с текст на латиница  
DMS ANTONIO на номер 17 777.  
(За абонати на Telenor, VIVACOM и A1) 

Български книги попълниха библиотечния фонд на нов културен център в Белгия 

www.pik.bg | 01.09.2018  
Български книги, преведени на английски, са допълнили библиотечния фонд на новия 
културен център "Утопия" в побратимения с Габрово белгийски град Аалст. Книгите са 
подарени от община Габрово по време на едноседмичен младежки обмен по европейската 
програма "Еразъм", състоял се в Аалст в края на август. Това съобщи Меглена Златева от 
общината. 
Дарението включва две книги за историята на страната ни, които обхващат периода от 
създаването на българската държава до времето на демократичните промени и прехода. Те 
са писани от български историци, археолози, изследователи и университетски 
преподаватели. Другите книги представят български обичаи и празници, габровските 
черкви, двата парка край Габрово - национален и природен. Сред книгите е и пътеписът "До 
Чикаго и назад" от Алеко Константинов, чрез който белгийските читатели ще се докоснат до 
българската литературна класика, обясни Златева. Тя посочи, че това е начало на дарителска 
книжовна инициатива, чрез която българската култура и история ще станат по-познати, 
близки и осъзнати за хората в побратимения град Аалст. 
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15 деца от Кюстендил се включиха в летен лагер „Подай ръка, докосни сърце“ 

www.dariknews.bg | 02.09.2018 |  
ОС на БЧК – Кюстендил проведе летен лагер „Подай ръка, докосни сърце“,в почивна база, с. 
Богослов. В него се включиха 15 деца в неравностойно положение, на възраст 10 – 14 
години. Доброволци на БМЧК обучиха участниците по различни теми: Общи знания за 
ЧК/ЧП, Превенция на зависимости, Превенция на насилието, Първа долекарска помощ, 
Здравословно хранене. 
Всички заедно участваха в проведените походи и демонстрации за оцеляване в планината 
от планински спасител. В програмата се включи представител на Детска педагогическа стая, 
който ги запозна с различни опасности в интернет пространството. Естествено имаше много 
забавления, игри и танци, които още повече сплотиха децата. Те изработиха и сувенири за 
проведената фондонабирателна кампания на 15 август. Лагерът премина много спокойно и 
приятно, всички си тръгнаха в очакване на нови срещи и с повече приятели. 

Пазарджик: Жители на село Мало Конаре набират средства за ремонт и изграждане на 
навес в църквата „Св. Атанас“ 

www.focus-news.net | 02.09.2018 |  
Пазарджик. Инициативен комитет набира средства за ремонт и изграждане на навес в 
църквата „Свети Атанас“ в село Мало Конаре, съобщиха за Радио „Фокус“ – Пазарджик 
инициаторите на кампанията. Определена е сума от 30 лв. на семейство, като участието в 
инициативата е доброволно. Хора в неравностойно социално положение или самотно 
живеещи могат да дадат своя принос с избрана от тях сума или доброволен труд. 
Определени са три места в населеното място, където се набират средствата – в Агроаптеката 
на семейство Навущанови, в офиса на земеделската фирма на Венцислав Петков и в 
магазина на Янислав Кофов в центъра на селото. Църквата е в добро общо състояние и се 
поддържа от Църковното настоятелство. Последният ремонт на фасадата бе извършен през 
2011 година. На 6 метра от сегашният храм се намира и вкопана 1 метър в земята стара 
църква, като е обявена за паметник на културата през 1972 г. Интересен факт е, че кандилата 
в малката църква датират от 1810 г. – 1816 г.. В църквата е намерено и се съхранява много 
старо и изключително ценно “Евангелие” от 1862 г., отпечатано в Москва. Желанието на 
жителите на селото е църквата да бъде ремонтирана, да бъде отворена всеки ден за миряни 
и да се превърне в средищно място на духовността. Албена ЖИЛЕКОВА 
 

Най-ценните си книги показва библиотеката в Димитровград 

www.bnr.bg | 02.09.2018 |  
Най-ценните и редки книги представя в изложба димитровградската библиотека „Пеньо 
Пенев” по повод празника на града, 2 септември. Колекцията е богата и на ценни оригинали 
на печатарското изкуство, кат „Ад” на Данте Алигиери от 1906 г. с оригинални гравюри на 
Доре. Сбирката включва много издания, които са библиографска рядкост и представляват 
ценност за всяка библиотека. Първото издание на романа „Под игото” на Ив. Вазов от 1890 
г., която заедно с Енциклопедия Brokhaus от 1882 г. са и най-старите книги, които притежава 
димитровградската библиотека до момента. Сред показаните ценни издания в изложбата 
са: „Българска енциклопедия” от 1936 г., „Библия, сиреч Книгите на свещеното писание на 
Вехтия и Новия завет” от 1925 г., Енциклопедия Brokhaus от 1882 г. в 16 тома, оригинал на 
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немски език, „Миналото”от 1898 г. на Стоян Заимов, „Айвънхоу” на Уолтър Скот на руски от 
1890 г., „Речник на българский език” на Найден Геров в 6 тома от 1895 г., второто издание на 
романа „Отнесени от вихъра”, „Хр. Ботев. Биография” от 1910 г. на Иван Клинчаров и др. 
Събраните от него фолклорни и етнографски материали и сведения за всички селища от 
хасковския регион са около 2000 машинописни страници, оформени в 16 тома и обогатени с 
рисунки, скици и снимки. Още от основаването си през далечната 1953 г. Градска 
библиотека „П.Пенев”, получава дарения на книги от много лица и организации. С тяхна 
помощ е формиран и библиотечния фонд, който днес наброява 214 341 библиотечни 
единици. Често чрез даренията са постъпвали и стари издания на книги, които с годините 
формират сбирка от редки и ценни издания и периодика. В първите години от създаването 
на колекцията не са вписвани имената на дарителите и не се знае точно от кого е придобито 
изданието. До 1996 г. се съхраняват в основния фонд на библиотеката. През декември 1996 
г. е създаден самостоятелен фонд „Редки и ценни издания”. До момента изданията 
включени в тази колекция са 381. Съдържанието на фонда е разнообразно и непрекъснато 
се обогатява. Включва българска възрожденска книжнина, периодични издания, 
енциклопедии, речници, справочници, обществено-политическа литература, художествена 
литература от различни жанрове на български и други езици. При комплектуването на 
колекцията основни критерии са годината на издаване, особеното полиграфическо 
оформление, художествената стойност на подвързията, наличието на автографи и др. В 
колекцията има и книги в нестандартен формат, миниатюрни издания с големина 4,5 Х 4 см. 
Това са Французская епиграма,изд. 1986 г., Испанская епиграма, Английская епиграма, 
Русская епиграма.,Немецкая епиграма. Тези издания са с качествено полиграфическо 
оформление и илюстрации и имат голяма художествена стойност. Богатството на 
библиотеката е благодарение на съпричастността и доброто отношение на гражданите, 
които продължават активно да даряват книги от личните си колекции, коментираха от 
библиотеката. Чуйте повече и за кампанията по набиране на още дарения с ценни, старинни 
и редки издания, провеждана от Градска библиотека „Пеньо Пенев“ в Димитровград. 
Интервю на Тошка Събева с Илка Кузманова. 

Отвориха възпоменателен кът за Никола Манев в старинния ловешки квартал Вароша 

www.bgnews.host | 02.09.2018  
По повод кончината на изтъкнатия български художник Никола Манев общината в Ловеч и 
Художествената галерия в града са отворили траурен възпоменателен кът в къщата-дарение 
"Никола Манев" в старинния ловешки квартал Вароша. Поставена е книга за впечатления и 
съболезнования, съобщи уредникът от галерията Галя Герганова. През 2015 година Никола 
Манев дарява на Ловеч 28 свои картини. „Ние сме един от шестте града в България, които се 
радват на такова дарение от него. Ловеч е един от любимите му градове“, посочи още 
Герганова. Експозицията с творбите на художника беше открита миналата есен, а къщата, 
обособена като негова галерия, бе предоставена от общината. Никола Манев почина в 
Париж на 25 август. Източник: bnr.bg 

4 т. отпадъци са събрани в Пирин 

www.segabg.com | 02.09.2018 |  
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Близо 4 тона отпадъци са събрани в Пирин при акцията по почистването, организирана от 
сдружение "За Земята", съобщи БНР. Над 100 доброволци чистиха в района на 4 хижи на 
територията на Националния парк през последните 9 дни.  
Сред доброволците е имало и деца, които са по планините още от бебета, а вече участват в 
чистенето, каза пред "Хоризонт" Данита Заричинова от Сдружение „За земята“. „Започнахме 
от хижа „Яне Сандански“ в началото на парка, а после се разделихме на два лъча. Накрая се 
прибрахме отново на хижа Вихрен“, поясни тя. 
Дирекцията на Националния парк Пирин е съдействала за извозването на боклука а 
фирмите, които се занимават с разделно събиране на отпадъци в Сандански и Банско, са 
поели ангажимент за рециклирането. Като проблем се очертава все по-големият обем от 
пластмасови продукти за еднократна употреба, които се изгарят при хижите, каза 
Заричинова. Друг проблем е масовото използване на мокри кърпички, които също не се 
разграждат. 
 

Със средства от благотворителност ще бъде ремонтиран най-старият храм в Ямбол "Св. 
Троица" 

www.bta.bg | 02.09.2018  
Със средства от благотворителност ще бъде ремонтиран най-старият храм в Ямбол "Св. 
Троица" 
Ямбол, 2 септември /Владимир Шишков, БТА/ 
В Ямбол се състоя благотворителен базар за събиране на средства за ремонт на най-стария 
православен храм в града "Св. Троица". 
Вярващи от града предлагаха в двора на църквата домашно приготвени сладки и солени 
кулинарни изделия, както и ръчно изработени сувенири. Парите, събрани от продажбите, 
ще бъдат дарени на настоятелството за ремонт на храма. 
Това е второто благотворително начинание. На Цветница по този начин са събрани 2600 
лева, по сметката на храма са постъпили дарения от фирми и граждани, информираха 
организаторите. 
Сградата на храма трябва спешно да се ремонтира - фасадата и камбанарията се рушат, 
иконите се нуждаят от реставрация. Необходимите средства за ремонта са около 70 000 
лева. 
Според историци храмът е построен в началото на 17-ти век, първоначално е бил вкопан в 
земята, нямал е прозорци и се осветявал от кандила и свещи. След 1871 г. на мястото на 
старата църква е изграден нов храм от тревненски строители. Разкрито е и килийно 
училище, в което за първи път в града се преподава български език. През януари 1878 
година храмът е изгорен от отстъпващите турски войски. Сегашната сграда е построена през 
1884 година. 

 "Дари за учениците в Калояновец" призова левицата в Стара Загора 

www.duma.bg | Дума | 02.09.2018  
В началото на септември Младежкото обединение на БСП в Стара Загора даде начало на 
традиционната си инициатива "Дари за учениците в Калояновец". През следващите две 
седмици младите социалисти ще събират ученически и спортни пособия, предназначени за 
възпитаниците на ОУ "Отец Паисий" в старозагорското село. "Призоваваме старозагорци, 
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ако желаят да се включат в благотворителната ни акция. Нека донесат в клуба на БСП на ул. 
"Цар Иван Шишман" 83  тетрадки, химикали, цветни моливи, водни бои, чертожни 
инструменти, блокове за рисуване, спортни уреди и други пособия, необходими за учебния 
процес. Дарените материали ще бъдат предоставени на децата в Калояновец на 17 
септември", обясни общинският съветник от БСП и зам.-председател на ОбС в Стара Загора 
Даниела Лекина. 

АБВ дари книги на бургаски театър 

в. Труд | 03.09.2018 |  
Ръководството на АБВ дари книги на Димитър Талев на театър "Адриана Будевска" в Бургас. 
По време на събитието, което е част от инициативата на партията "Подари книга възроди 
любовта към познанието", новоизбраният лидер на АБВ-Младежи Пламена Заячка подчерта 
огромната роля на българските театри за запазването на родолюбието и духа на българина. 
От своя страна от ръководството на културната институция заявиха, че представленията, 
базирани на български автори, винаги са се радвали на огромна популярност и посочиха, че 
обмислят вариант да поставят нова пиеса и по произведенията на Димитър Талев, от чието 
рождение тази година се навършват 120 години. 
По-късно през деня представителите на АБВ поднесоха цветя пред паметника на Апостол 
Карамитев в Морската градина в Бургас. Те проведоха и вече традиционната си акция по 
раздаване на балони с прикачени към тях стихове на български автори. 

Търсят кандидати за стипендия от 2 000 евро 

www.dariknews.bg | 03.09.2018 | 
Студенти от община Панагюрище, които се обучават във висше училище в чужбина, могат да 
кандидатстват за стипендията на името на проф. Марин Дринов, съобщават от местната 
администрация. Финансовата подкрепа се отпуска ежегодно, на равни части за всеки месец 
от учебната година. Средствата се осигуряват от „Асарел-Медет“ чрез дарителски договор с 
Община Панагюрище. Право да кандидатстват имат студенти в редовна форма на обучение 
в чужбина както за бакалавърска, така и за магистърска степен, завършили през миналата 
учебна година с успех не по-малко от 5,00, младежи, които не са получавали стипендията 
две последователни години. С приоритет са кандидатите с най-висок успех. Вземат се 
предвид още призови класирания от олимпиади, конкурси, фестивали и други. Предимство 
се дава също на сираци и полусираци или деца от семейства с ниски доходи. Документи ще 
се приемат до 20 септември. Комисия ще определи носителя на Дриновската стипендия до 5 
октомври. 

Търсят се доброволци за възобновяване на археологическите проучвания  

www.novini247.com | 03.09.2018 |  
Търсят доброволци за археологически обект във Видин. Търсят се доброволци за 
възобновяване на археологическите проучвания на кула № 8 от римската крепост 
„Бонония”, съобщиха от екипа, който ще работи на обекта. Работата на терен ще започне на 
10 септември и ще се продължи до края на месеца. Поради липса на осигурено 
финансиране, това ще стане на доброволни начала. Археологическият екип с научен 
ръководител доц. д-р Здравко Димитров ще работи без заплащане, студенти по археология 
от Софийския университет, които са от Видин, също ще участват като доброволци. От 
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общината осигуряват 10 работници от строителната група.  Последните проучвания в района 
на кула номер 8 са от 2014 година. Този археологически потенциал на Видин почти не е 
използван, каза доцент д-р Здравко Димитров: „Обекта, който ще проучваме, това е кула 
№8 по общия план на Бонония от укрепителната система, западната крепостна стена. Само 
там ще работим. Иначе има идеи, ние сме го коментирали многократно, за Боноия чрез 
Община Видин като бенефициент да бъде създадена една цялостна програма. Това е един 
много голям археологически комплекс. Повече от 200 декара е само укрепената територия.“ 
За да бъдат постигнати осезаеми резултати, са необходими още доброволци, казват от 
екипа. Посочват телефони за връзка: 0888 00 20 11, 0879 02 4023, 0895 64 03 14. Призовават 
желаещите да помогнат на обекта, на 10 септември, в 8 ч. да са пред музей „Кръстата 
казарма“. 
Източник: bulnews.bg 

Безплатни дърва за доброволците гасили пожари в Минерални бани 

www.antenneair.eu | От gissen | 03.09.2018  
На последното си заседание Общинският съвет в Минерални бани прие решение да 
предостави безвъзмездно по 3 куб.м. пространствени дърва за огрев на участниците в 
доброволните формирования, съдействали на противопожарните мероприятия и гасили 
пожари на територията на общината. 
През тази година бяха почистени много пътища за движение на противопожарната техника с 
участието на хората от община Минерални бани. Част от тях са участвали като доброволци и 
в гасенето на пожари, каза кметът на общината Мюмюн Искендер, затова считам, че е 
целесъобразно те да бъдат овъзмездени. Сред отличилите се, личат имената на Иван 
Ванчев, Ашкан Садула, Митьо Желев, Мехмед Мюмюн и Сали Емин. 

Преди 106 години Димитър Ценов завещал 5 млн. златни лева за търговско училище в 
Свищов 

www.24chasa.bg | 03.09.2018  
106 години след дарителския акт на Димитър Ценов, създаденото с това дарение висше 
търговско училище в Свищов отново ще посрещне новите студенти, съобщиха от ректората. 
На 1 септември 1912 г. родолюбивият възрожденец, търговец, акционер и предприемач 
Димитър Апостолов Ценов, завещава на родния Свищов цялата си собственост – пари, ценни 
книжа и недвижими имоти, оценени тогава на 5 млн. златни лева. Дарителят подчертава, че 
създаденото от него висше търговско училище не бива да се смесва или слива с никое друго 
държавно или частно училище. То трябва да бъде „самостоятелно, независимо, под 
контрола и управлението на държавната власт”. Дисциплините, които ще се преподават „да 
обгръщат търговските науки, финансовите науки, търговското право, банковото дело, 
науките по застрахователно дело и др”. Училището да се изгради по подобие на 
Берлинското Ханделсхохшуле, като към него се създаде индустриално отделение (вид 
практическа лаборатория) за доказване на теоретическите постановки, преподавани в 
училището. Създаването и издръжката на училището трябва да става от приходите на фонда 
(който ще се основе на негово име с капитал от имуществото му), след като те достигнат 300 
000 лв. Дарението на Димитър Ценов е най-голямото индивидуално дарение за създаване 
на образователна институция в България (двамата братя Христо и Евлоги Георгиеви даряват 
общо 6 млн. златни лева за Софийския университет). Дарителят надживява акта на 
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завещанието си с цели 20 години. Живял целенасочено и почтено, Димитър Ценов скромно 
се оттегля в усамотение. Последните си години преживява в болница на Червения кръст, за 
да не накърни средствата отделени за училището. Умира през 1932 г. и е погребан в двора 
на манастира „Св. Св. Петър и Павел” в Свищов. На 8 ноември 1936 г. в Наредба-закон, 
подписана от Цар Борис III, се записва: „Учредява се в гр. Свищов Висше търговско училище 
под името „Димитър Апостолов Ценов” с цел да дава теоретически и приложни знания по 
отделните клонове на стопанските науки”. Този ден се превръща в истински празник за 
Свищов, тъй като в присъствието на Царя, представители на правителството и много 
граждани е открито Висшето търговско училище. Днес, почти 82 години след откриването 
му, възпитаниците на свищовското висше училище са над 150 000. По традиция, през месец 
септември, Стопанска академия отново ще отвори врати за новоприетите студенти. С 
информационен ден в академичната аула, на 07.09.2018 г. ще бъдат посрещнати 
първокурсниците от задочна форма на обучение. Официалното откриване на новата учебна 
2018/2019 година ще бъде на 17.09.2018 г., когато за първи път на студентските скамейки ще 
седнат и новоприетите студенти от редовно обучение. 

Търсят доброволци за археологически обект във Видин 

www.topnovini.bg | 03.09.2018 |  
Търсят се доброволци за възобновяване на археологическите проучвания на кула № 8 от 
римската крепост „Бонония”, съобщиха от екипа, който ще работи на обекта. Работата на 
терен ще започне на 10 септември и ще се продължи до края на месеца. Поради липса на 
осигурено финансиране, това ще стане на доброволни начала. Археологическият екип с 
научен ръководител доц. д-р Здравко Димитров ще работи без заплащане, студенти по 
археология от Софийския университет, които са от Видин, също ще участват като 
доброволци. От общината осигуряват 10 работници от строителната група, предаде БНР.  
Последните проучвания в района на кула номер 8 са от 2014 година. Този археологически 
потенциал на Видин почти не е използван, каза доцент д-р Здравко Димитров: „Обекта, 
който ще проучваме, това е кула №8 по общия план на Бонония от укрепителната система, 
западната крепостна стена. Само там ще работим. Иначе има идеи, ние сме го коментирали 
многократно, за Боноия чрез Община Видин като бенефициент да бъде създадена една 
цялостна програма. Това е един много голям археологически комплекс. Повече от 200 
декара е само укрепената територия.“ За да бъдат постигнати осезаеми резултати, са 
необходими още доброволци, казват от екипа.  Посочват телефони за връзка: 0888 00 20 11, 
0879 02 4023, 0895 64 03 14.  Призовават желаещите да помогнат на обекта, на 10 
септември, в 8 ч. да са пред музей „Кръстата казарма“. 

Червеният кръст в Кюстендил организира лагер за деца в неравностойно положение 

www.social.framar.bg | 03.09.2018 |  
Деца на възраст между 10 и 14 години имаха възможността да прекарат не само приятно, но 
и полезно в продължение на седмица. Според Радмила Иванова, експерт в БЧК- Кюстендил 
целта е малчуганите да усетят ваканцията, но и да придобият определени знания, без обаче 
това да ги натоварва. Летният лагер се проведе в село Богослов. Червенокръстките 
доброволци проведоха различни обучения, свързани с превенцията на зависимостите и 
насилието, здравословното хранене и първата помощ. Преди това други 20 деца си 
почиваха и се забавляваха в организирания палатков лагер на военния полигон в Симитли. 

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”  

21 

 

Редактор: Гергана Караилиева Източник: dariknews.bg Още по темата: Размер на семейните 
помощи за деца през 2016 година Описание на детска педагогическа стая Неправителствени 
организации и институции ангажирани със закрилата на децата Агенцията за закрила на 
детето е с нов заместник-председател.  

Ротарианци изкачиха връх Мусала и раздадоха награди 

www.mypr.bg | 03.09.2018  
PR-агенция  VIP COMMUNICATION PR с отличие за кампанията "Искам да остана в България"   
Най-масовото изкавчане на връх Мусала отбелязаха 14 Ротари клуба от цялата страна, а в 
инициативата се включиха 65 ротарианци. За поредна година РК Самоков организира 
изкачването на върха Мусала, а тази година участие взе и Дистрикт гуверньора Веселин 
Димитров.  На церемония след похода до върха президентът на Ротари Клуб Самоков 
Людмила Бързанова връчи призове за най-добрите в изкачването на Мусала, както и 
специална награда за агенция за публични комуникации VIP Communication за 
благотворителната кампания “Искам да остана в България”, проведена съвмество с 
самоковските ротарианци.  Специални гости на събитието бяха управляващите съдружници 
на  VIP COMMUNICATION Патриция Кирилова и Дончо Георгиев, които неотдавна направиха 
дарение за Училищния парламент към професионална гимназия "А.С.Попов" в София, а 
учениците заснеха филм с името на кампанията "Искам да остана в България". "Кампанията 
продължава и в следващите мащабни събития през годината - Наградите за луксозно 
строителство и архитектура на 10 октомври в София и Балканските награди за туристическа 
индустрия - на 5 декември в София. Най-голямото богатство на България са хората и ние 
трябва да правим всичко възможно да ги мотивираме да останат в родната си страна", каза 
пред гостите Патриция Кирилова.    Снимки Личен Архив VIP COMMUNICATION PR.  

Арт вечер на добродетелите на фондация „За Нашите Деца" – изкуството в подкрепа на деца 
и семейства 

www.ngobg.info | 03.09.2018 |  
На 4 октомври от 19:00 часа в емблематичната бивша сграда на Музикалното училище на ул. 
„Оборище“ №5 фондация „За Нашите Деца", съвместно с фондация „Аполон & Меркурий“, 
ще проведе ексклузивното издание на най-голямото си благотворително събитие Арт вечер 
на добродетелите 2018.  То е посветено на изкуството, което дарява в подкрепа на 
българските деца и семейства, което възпитава, което формира мирогледа ни и влияе на 
ценностната ни система по един изтънчен и изкусен начин. Събитието е естествено 
продължение на осемте успешни издания на „Вечер на добродетелите“ в подкрепа на най-
уязвимите деца и семейства.   Всяко дете се нуждае от обич, а обичта се сбъдва в семейство. 
В това вярва екипът на фондация „За Нашите Деца“, който вече 26 години работи за това 
децата в ранна възраст да получават цялата необходима грижа и  да растат пълноценно, 
така че да имат силен старт и основа за развитие. Именно затова каузата на Арт вечер на 
добродетелите 2018 е СИГУРНА СЕМЕЙНА ГРИЖА ЗА ВСЯКО ДЕТЕ.   С набраните средства 
фондация „За Нашите Деца“ ще подкрепи стотици деца и семейства в риск, ще отговори на 
специфичните потребности на децата с проблеми в развитието и ще им даде шанс да 
разгърнат своя пълен потенциал. Арт вечер на добродетелите ще събере 120 гости с изявен 
интерес към изкуството и по-специално към творбите на най-популярните и обичани 
български художници – ключови представители на бизнеса, дипломатическия и културен 
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елит на страната, партньори, съмишленици и приятели на фондацията, лидери в нашето 
общество, които знаят, че инвестирането в сигурна и стабилна семейна среда за всяко дете е 
основа за постигането на развито и цивилизовано общество в България.   Програмата на 
събитието ще бъде също толкова специална, колкото и неговите гости. Вечерта ще включва 
и традиционна артистична програма, в която ще вземат участие български музиканти, но 
акцент тази година ще е благотворителният търг, който ще даде възможност на 
присъстващите да наддават само за отбрани произведения на изкуството с висока социална 
стойност.   Ние вярваме, че заедно с гостите на ексклузивното издание Арт вечер на 
добродетелите 2018 ще подкрепим стотици деца и семейства да не се разделят, но и ще 
окрилим децата да разпознават красотата и изяществото в света още от ранна детска 
възраст – умения, които ще останат с тях през целия им житейски път.   Вижте повече на: 
detebg.org/bg/art-vecher-na-dobrodetelite-2018.  

Стара Загора: Започва реконструкцията на фасадата на Общинска библиотека „Искра“ в 
Казанлък 

www.focus-news.net | 03.09.2018 |  
Казанлък. Реконструкция на фасадата на Общинска библиотека „ Искра“ започва от днес. 
Това каза за Радио „Фокус“ Анна Кожухарова, директор на културия институт. 
Реконструкцията е на стойност 55 хил. лева. Средствата са част от Инвестиционната 
програма на Община Казанлък за 2018 година. „Сградата на библиотеката не е ремонтирана 
повече от 30 години, а реставрацията на нейната фасада и прозорци е крайно необходима. 
Обновената сграда ще разкраси още повече пространството на културните институции в 
града - Исторически музей „Искра”, Художествена галерия - Казанлък, Музея на 
фотографията, Народно читалище „Искра-1860”, каза Кожухарова. Архитект на сградата на 
Библиотека „Искра“, която е един от образците на българския архитектурен модернизъм, е 
Петко Цветков. Той я проектира заедно с други архитекти от Казанлък. Сградата е построена 
през периода между двете световни войни, между 1932 и 1934 година, като допълнение 
към вече направената сграда на Читалище „Искра", в духа на българския архитектурен 
модернизъм. Запазена е до ден днешен в своя автентичен вид. „Сградата на библиотеката е 
обявена за паметник на културата от местно значение. Тя е една от множеството типични за 
прехода между двете световни войни архитектурни уникати, които показват Казанлък като 
философия на развитие, възможности за издигане на нови архитектурни шедьоври и още 
други социални и културни феномени“, каза още Анна Кожухарова. В началото на 20 век 
сградата на Ученолюбива дружина „Искра“ в Казанлък се оказва малка за развитието на 
такива културни институти като музея, художествената галерия и библиотеката. Още през 
20-те години на миналия век Иван Енчев – Видьо повдига въпроса за построяването на нова 
сграда за музей и библиотеката. Неговото предложение е разгледано от тогавашното 
настоятелство на Ученолюбива дружина „Искра“ и е даден ход на щедра дарителска 
кампания. Обявен е конкурс за проектирането, който е спечелен от архитект Петко Цветков. 
Според специалистите построяването на сградата е едно явление в архитектурния свят не 
само на Казанлък, но и на България. Славяна ГАЙДАРОВА 

Благотворителност дори и в най-очаквания ден в живота 

www.elhovo.news | 03.09.2018 |  
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През последните години все повече млади хора, решили да сключат брак, избират вместо 
подаръци и цветя за най-щастливия ден в живота им, да направят другиго щастлив. Такъв 
избор правят и младоженците, който сключиха граждански брак в град Елхово на 1 
септември /събота/. 
Още по време на подготовката за сватбата младото семейство са решили да не получават 
цветя на тържеството. Най-често букетите остават встрани от акцента на събитието и са 
толкова много, че човек не е в състояние да се порадва и оцени всеки един от тях. 
Бъдещите тогава младоженци написали в своята покана, че вместо букети, ще очакват 
дарения на същата стойност от своите роднини. По-добре е да можеш да подариш надежда, 
на някого, ако се нуждае от нея, да му помогнеш дори и с малко, вместо да се вманиачаваш 
в собственото си щастливо преживяване в най-важния ден на живота си, били единодушни 
влюбените. 
Вместо цветя за булката свидетелите на любовта им даряват 510 лева, която сума ще бъде 
разпределена за две от социалните заведения в град Елхово, а именно Център за 
настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания и Център за настаняване от 
семеен тип за деца и младежи без увреждания „Къща като в къщи“ в град Елхово. 
Надяваме се много други млади двойки да последват примера ни, споделя още щастливото 
семейство. 

Събраха 60 000 за църквата в квартал "Орфей", трябват десет пъти повече 

www.haskovo.marica.bg | 03.09.2018 |  
Близо 60 000 лв. са събрани за довършването на църквата “Св. Иван Рилски” в хасковския 
квартал “Орфей”, съобщи председателят на църковното настоятелство отец Никола 
Николов. За да се довърши храмът в най-големия квартал на Хасково са необходими обаче 
над десет пъти повече средства. Количествено-стойностната сметка за довършването на 
църквата е за около 630 000 лв. Въпреки че парите по сметката са недостатъчни за 
довършването на храма се планира да започне работа по него. "Тръгваме с вяра да 
дострояваме, а Господ ще прибави необходимото", добави свещеникът. До седмица се 
очаква да бъде издадено разрешителното за откриване на строителна площадка. Сключен е 
договор с фирмата изпълнител, като вече е подготвено скелето. Тези пари ще стигнат за 
няколко неща, сред които са укрепване на противоземетръсните шайби на храма и 
хидроизолация на подземния етаж, където се планира да има неделно училище. Вече има 
издадена партида за ток, като се разговаря и с ВиК за поставянето на водомер. 
Количествено-стойностната сметка за довършването на храма е за около 630 000 лв. С тези 
пари той ще бъде покрит и в него ще може да се служи. След това църквата трябва да бъде 
изографисана, като има три оферти и за иконостас, които са между 40 000 и 80 000 лв. 
Кампанията за набиране на средства за довършването на храма продължава. Независимо от 
това, че храмът носещ името на най-големият български светец е недовършен свещенник 
Никола няколко пъти е отслужвал литургии и водосвети в него с надеждата, че така ще 
провокира будната съвест на православните вярващи в Града на Богородица и ще отлючи 
възрожденските идеали в хасковлии, които по време на турското робство се мобилизират и 
със собствени средства строят другите църкви в града си. Дарителската сметка за строежа на 
църквата “Св. Иван Рилски” е: BG90 UNCR 7000 1522 636841 BIC: UNCRBGSF.  
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Град Левски бе домакин на доброволчески лагер 

www.zetramedia.com | 03.09.2018 |  
За първи път град Левски бе домакин на доброволчески лагер в рамките на Националната 
кампания за толерантност „Аз съм тук и мога да ти бъда приятел”. На 30 август в парка на 
гаровия площад в града, където се намира и паметникът на Апостола, официално беше 
открит седмият ежегоден Доброволчески лагер „По стъпките върви и приключението 
продължи“. Събитието се проведе под патронажа на кмета на община Левски Любка 
Александрова. Доброволческият лагер се провежда и в памет на Стефан Калинов – 
дългогодишен доброволец в Първомай. „В град Левски има рицари на доброто, а с 
доброволческия лагер и хора, за които то е кауза, те ще се увеличават”, каза кметът Любка 
Александрова. Тя благодари на организаторите за възможността да бъде домакин на 
благородната инициатива. Паркът се превърна в сцена на добротворчество с разнообразни 
арт-дейности, спортни състезания, облагородяване на градския парк. Доброволческият 
лагер се организира от социалните услуги, част от голямото семейство на „Соник Старт” – 
центровете за обществена подкрепа в градовете Левски, Карлово, Първомай, Балчик, 
Драгоман и Червен бряг, центровете за настаняване от семеен тип в градовете Левски, 
Карлово, Първомай, Драгоман и Червен бряг, Дневен център за деца с увреждания в 
Карлово, Център за социална рехабилитация и интеграция в Левски, Защитено жилище и 
Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания в Червен бряг. 

Благотворителна инициатива на Община „Тунджа“ и Авиобаза „Безмер“ 

www.radio999bg.com | 03.09.2018 |  
За поредна година в организацията и провеждането на Младежкия фестивал „Тунджа - 
творчество и иновации“ 2018 се включиха военни от Авиобаза „Безмер“, под ръководството 
на  капитан Ивайло Георгиев. По време на празничното събитие в село Безмер бяха 
проведени няколко благотворителни инициативи и демонстрации с активната подкрепа и 
ресурси на Авиобазата. На специално обособени места около читалището в селото бяха 
поставени военни палатки за полева кухня и места, където всички желаещите успяха да се 
докоснат до различни стрелкови оръжия под ръководството на военните от Авиобаза 
Безмер. Над 40 самотно живеещи възрастни хора получиха топла храна, приготвена в 
полевата кухня и доставена от младежи от община „Тунджа“, военни и доброволци от 
Младежката организация на Български червен кръст. Настоящата инициатива ще затвърди 
социалния подход на споделените отговорности в полза хората в неравностойно социално 
положение от община „Тунджа”, чрез съвместната работа на общинската администрация, 
Авиобаза Безмер и неправителствени младежки организации, обединени в реализирането 
на поредната благородна кауза. 

Приключи дарителската кампания по повод 130 години от рождението на Дора Габе 

www.dobrich.utre.bg | 04.09.2018 |  
През 2018 година отбелязваме 130 години от рождението на бележитата българска поетеса, 
преводачка и общественичка Дора Габе, родена, израсла и останала завинаги свързана с 
Добруджа. По повод годишнината, Регионална библиотека "Дора Габе" обяви дарителска 
кампания за набиране на документи, спомени, архиви и фотографии, свързани с живота и 
творчеството на Дора Габе. Кампанията стартира на 24 август 2017 и продължи до 24 август 
2018 г.  През обявения период постъпиха следните дарения: Ателие за българска детска 
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литература „Горната земя", гр. София - „Бебето – 13 залъгалки от Дора Габе”. Изд. Ателие за 
българска детска литература „Горната земя". София, 2017 г.  През годината, в Сектор Работа 
с деца на Регионална библиотека Дора Габе гостува родената в Добрич детската писателка 
Весела Фламбурари, представи нестандартната детска книжка  пред деца от детска градина. 
Това е първата книга на издателство „Горната земя” и представлява тиха книжка, изработена 
от плат, на чиито меки странички са поместени 13 от незабравимите залъгалки на Дора Габе. 
Малчуганите истински се забавляват с отварящите се прозорчета, любопитно надничат в 
джобчетата и издърпват завесите, изработени от естествени материали.  Христина Димова, 
гр. Сливен - Съхранени през годините печатни материали за живота и творчеството на Дора 
Габе.  Адриана Ковачева, Полша - Адриана Ковачева. (НЕ)ЗАБЕЛЕЖИМАТА ПРЕВОДАЧКА. 
Еманципационни преводни практики на Дора Габе. Издателство Фабер. В. Търново, 2017 г.  
Мария Димитрова Бойчева, гр. Варна - Дора Габе. Бяла люлчица. Книгоизд. „Лиляна 
Стайкова”, София, 1946 г. Стихотворният сборник става част от ценните издания 
притежавани от библиотеката.  Съхранени в библиотечната колекция, събраните документи 
ще дообогатят нейното съдържание и ще добавят нови щрихи към многопластовия 
творчески свят на голямата поетеса.  Библиотеката изказва своята благодарност към всички 
дарители за проявената съпричастност към историята на Добруджа и нейните знаменити 
личности! 

"Дарение вместо цветя" за първия учебен ден носи надежда на малкия Никола 

www.poligraff.net | 04.09.2018 |  
Кампанията за набиране на средства за Никола продължава. Семейството на детето се 
нуждае от 120 000 долара за лечение. Поредната акция в подкрепа на детето ще премине 
под надслов “Дарение вместо цветя”. Призивът към всички родители е в първия учебен ден 
предвидените за цветя пари да бъдат дарени за лечението на Никола. Тригодишният Никола 
Димов от Бургас е с вроден дефицит на бедрената кост, което причинява сериозно 
изоставане в развитието на едното краче на детето. В момента Никола ходи със специални 
обувки. Те вече не могат да компенсират разликата в дължината на крачетата, която е 4,5 
сантиметра. В България операции за подобен проблем се правят чак след 11-годишна 
възраст. Дотогава не само разликата ще е по-голяма, но и тялото на детето може да получи 
множество изкривявания. Ето защо семейството е принудено да търси друг вариант в името 
на сина си. Вече имат оферта от клиника в САЩ, където могат да оперират детето още сега. В 
средата на септември световноизвестният детски ортопед-хирург д-р Пейли ще преглежда в 
Барселона. Там ще назначат и дата за операцията на Ники. Тя се състои в поставяне на 
външен фиксатор за 10 седмици (това е периодът на удължаване). През този период има 
осигурена физиотерапия, прегледи и рентген в клиниката. След постигане на желания 
резултат, фиксаторът остава за още 10 седмици, но Никола ще може да се прибере в 
България. Тук фиксаторът ще може да се премахне и да поставят пирони, за да се избегне 
фрактура на костта. Средства за лечението на 3-годишното дете се събират на няколко 
места. Специални кутии са поставени във фото “Дъга” в комплекс “Меден рудник”, в 
Карнобат - ул. “Христо Смирненски” - в магазина за GSM аксесоари. Днес кутия за дарения 
ще бъде поставена на партера в Община Бургас, а до няколко дни ще бъде активиран DMS 
номер, на който всеки ще може да изпраща дарителски SMS. Средства се събират и на 
сметка: НИКОЛА ПЕТКОВ ДИМОВ IBAN : BG92UNCR70001523296890 BIC:UNCRBGSF 

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”  

26 

 

Бургаските майки в подкрепа на семейства в неравностойно положение 

www.flagman.bg | 04.09.2018 |  
Всеки който желае да се включи в кампанията, може да го направи като дари стоки от първа 
необходимост Първото издание на изложението „Бебе зона“ ще бъде съпроводено от 
благотворителната инициатива „От мама за мама“. Инициативата е в партньорство с 
Община Бургас и има за цел да подпомогне бургаски семейства в неравностойно 
положение. Всеки който желае да се включи в кампанията, може да го направи като дари 
стоки от първа необходимост - памперси, шишета, биберони, дрехи и др. Условия за 
дарените стоки: Да са подходящи за деца от 0 до 3 годинки. Да са с ненарушена цялост на 
опаковките и в срок на годност, ако се отнася за козметика или храни. Да са чисти и 
запазени и без видими дефекти, ако се отнася за дрехи и обувки. Да са здрави и годни за 
използване, ако се отнася за електроуреди или колички, кошари, играчки и др. Пунктът ще е 
отворен от 10:00 до 18:00 часа в зала №3 на Експо център "Флора" Бургас. Дори най-малката 
помощ е от значение и ще бъде приета с признателност. Събраните дарения ще бъдат 
комплектовани и дарени на социално слаби семейства с деца до 3 годишна възраст 
живеещи на територията на град Бургас. „Бебе зона“ е специализирано търговско 
изложение за бременни жени и семейства с малки деца, което ще се проведе на 15 и 16 
септември в Експо център "Флора" Бургас. Целта му е да предостави достъп на родителите 
до най-утвърдените производители и вносители на детски стоки и услуги, както и до най-
добрите здравни специалисти на територията на Бургаска област. За срещата на бъдещите и 
настоящи родители със здравните специалисти ще се погрижи най-голямото училище за 
бременни в Бургас - „Мама знае най-добре“. В лекционната част на училището ще се 
обсъждат теми, засягащи бременността, раждането и отглеждането на бебето, както и за 
физическото и психическо здраве на майката. Лектори ще бъдат утвърдени специалисти в 
областта на акушеро-гинекологията, както и педиатри, неонатолози, акушерки, диетолози, 
психолози. Всеки който желае да се включи в лекционната част, ще може да се регистрира 
предварително на специално създаден електронен адрес: [email protected] и по този начин 
ще получи възможността да участва в регулярните томболи с награди, осигурени от 
изложителите. Повече информация за наградите в томболите може да получите на 
www.facebook.com/BebeZonaExpo. Освен томболите по време на здравните лекции на 
изложението ще се разиграе и една голяма томбола с две големи награди, които ще бъдат 
изтеглени в края на двата дни. Всеки желаещ да се включи в надпреварата за големите 
награди трябва предварително да се регистрира на място. Организаторите на изложението 
са се погрижели и за най-малките си посетители, които ще зарадват с представлението „Как 
се лекува лъвски страх“ на Държавния куклен театър в събота (15 септември) от 16:30 часа. 
Входът е свободен! Повече информация за програмата, активностите и томболите на 
изложение „Бебе Зона“ може да получите във фейсбук или на телефони: 0894406234 или 
0883100044. 

Община Ловеч дарява книги на училищата за първия учебен ден  

www.kmeta.bg | 04.09.2018  
За началото на учебната година всички първокласници ще получат книжката „Ученик съм 
вече“ с автор и съставител Диляна Крусева, издателство “Слово“.  Първолаците тази година 
са 291, а книжките са осигурени от Община Ловеч.  
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„С тази книжка  ние ще кажем на децата „Добре дошли в училище“. Тя е пълна с пъстри 
картинки, със стихчета и гатанки,  с много усмихнати и смели лица.  Сред показаните образи 
са тези на светите братя Кирил и Методий, както и на революционера Васил Левски – 
образи, свързани трайно с нашия град“, каза кметът Корнелия Маринова.   
Отделно всяко едно училище в общината ще получи още две книги, издадени напоследък в 
Ловеч.  
Едната е „Ръкописно съчинение“ на протоиерей Евстати Попстефанов, наречено от него 
"Записки за народния живот и страданията на български". Книгата разказва подробно за 
живота в Ловеч в годините 1874 – 1928, като описва живота, бита и занаятите в трите големи 
махали по това време – Големият Варош, Турската махала и Хармането.Има страниците, 
посветени на двойното Освобождение на Ловеч – първото на 5 юли и на второто на 22 август 
1877 г. Разказва се и за румънското военно нашествие в Ловеч през 1913 година и тежките 
последици за града ни.  
Другата книга,която училищата ще получат,  е за революционера Христо Иванов – Големия 
на писателя историк Младен Стоянов. Това е ново допълнено издание на историческата 
книга, издадена преди 30 години.  
Христо Иванов – Големия е български национал-революционер и политик, роден в село 
Къкрина, близък другар на Васил Левски. Член е на Търновския частен революционен 
комитет и Вътрешната революционна организация (ВРО), той е ръководител на Тайната 
полиция на организацията, която се е борила срещу явните и скритите врагове на делото за 
Освобождението. След гибелта на Васил Левски е участник в Априлското въстание (1876), в 
Руско-турската война (1877-1878) и Сръбско-българската война (1885). Христо Иванов - 
Големия остава в паметта на поколенията като най-близкия приятел и съратник на Апостола 
на свободата Васил Левски. 
 

Стани „голям брат" или „голяма сестра" на дете в неравностойно положение в Пловдив 

www.ngobg.info | 04.09.2018  
Асоциация "Голям Брат Голяма Сестра - България" (www.bbbsbg.org) е официален 
представител на Big Brothers Big Sisters International (www.bbbsi.org) за България от 2006 г.  
Програмата "Голям Брат Голяма Сестра" е една от най-големите менторски програми в 
света, започнала своето съществуване в далечната 1904 г. в САЩ. Идеята на програмата е да 
създава и подкрепя дългосрочни приятелски отношения между деца, които имат нужда от 
внимание и насърчаване и доброволци, които имат мотивация и желание да помагат на 
тези деца. Асоциация „Голям Брат Голяма Сестра - България" търси 40 ДОБРОВОЛЦИ за 
дългосрочна работа с деца и младежи от КСУ „Олга Скобелева", гр. Пловдив. Тези, които 
имат нужда от вашата подкрепа са: Деца и младежи на възраст между 8-18 години;С 
различни етнически, религиозни и културни особености;С интелектуални и поведенчески 
затруднения;Самотни и изолирани;С изявена потребност да имат свои "Големи Братя и 
Сестри"! Ако вие сте: Мъж или жена на възраст 18+ години;Толерантни и лишени от 
стереотипи на етнически, религиозен или културен принцип;Имате желание да бъдете 
полезни на младежи или девойки в неравностойно положение;Имате натрупан жизнен опит 
и сте готови да го споделите и да бъдете позитивни модели за подражание;Можете да 
посветите поне 4 часа месечно за срещи и общи активности на територията на 
гр.Пловдив;Готови да споделяте магията на това да бъдате "Големи Братя и Сестри"!НИЕ ЩЕ 
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ВИ ПОМОГНЕМ ДА НАМЕРИТЕ ПЪТ ЕДИН КЪМ ДРУГ! На тези, които желаят да станат 
ментори, Асоциация "Голям Брат Голяма Сестра - България" предоставя: Безплатни обучения 
по международните стандарти за менторски услуги на „Big Brothers Big Sisters 
International";Последващи консултации с психолози и социални работници и подкрепа при 
осъществяване на общуването с младежите от Прогрмата;Сертификат за участие по 
стандартите на „Big Brothers Big Sisters International";Възможност за участие в други 
инициативи и проекти. Тези, които се интересуват, трябва да попълнят следния формуляр  
Краен срок: 31 октомври 2018 г. Обученията ще се състоят през м. ноември и м. декември 
2018 г., а за същинската работа с децата и младежите ще започне през м. март 2019 г.. 
Всички, които са се апликирали, ще получат по e-mail подробна информация за участие в 
обучението и в останалите етапи от подготовката на менторите. За повече информация: 
office@bbbsbg.org и тел.: 032 241658, 0879 47 66 94. 
https://www.youtube.com/watch?v=vL7uB3UNJKg&t=2s 
 
 
 

В Чипровци изграждат с дарения нов параклис за Петър Богдан 

www.konkurent.bg | 04.09.2018  
Кметът на Чипровци Пламен Петков и католически свещеници направиха първата копка на 
параклис, в който ще бъдат положени костите на архиепископ Петър Богдан Бакшев – 
свещеникът написал век преди Паисий история на България. Ръкописът беше открит 
миналата година от професор Лилия Илиева в библиотеката в Модена. Параклисът ще се 
издига на Историческия хълм над града. Там преди векове е имало един до друг два храма – 
католически и православен. Кметът Пламен Петков очерта основите на малкия храм, а 
католическият свещеник отец Иван Топалски благослови начинанието. Параклисът ще носи 
името „Дева Мария -  Майка на църквата”. Той ще е на площ от 33 кв.м. Под олтара ще се 
вгради капсула с костите на Петър Богдан и на францискански монаси, работели в Чипровци 
преди въстанието от 1688 г. Градежът става възможен, благодарение на даренията на 
католическата общност у нас. Средства са получени от католиците в Плевен, Пловдив, 
Белене, и Житница, Раковски и Калояново. Дарения има и от много православни, а партия 
ГЕРБ е внесла по сметката 10 000 лева от субсидията си, припомни отец Топалски. 
Строителството ще завърши през лятото на следващата година, когато Чипровци ще 
отбележи 345 години от смъртта на Петър Богдан. 

Събраха 7865 лева на благотворителен концерт за лечението на Данчо от Павликени 

www.velikotarnovo.utre.bg | 04.09.2018  
Общо 7865 лева бяха събрани на благотворителен концерт за лечение на младеж от 
Павликени. Проявата бе в подкрепа на 25- годишния мъж, който страда от лимфом на 
Хочкин, а за лечението му в турска болница са необходими близо 400 000 лв. Това накара 
стотици жители на Павликени да се включат в кампанията, тъй като скъпоструващото 
лечение не е по силите на семейството му. Йордан чува диагнозата лимфом на Ходжкин 
още през 2016 година. След 12 химиотерапии и трансплантация на стволови клетки, Данчо 
се връща за година към нормалния живот. След ремисията обаче, болестта се завръща и 
Йордан отново трябва да се бори за живота си. Новото лечение трябва да се проведе в 
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чужбина и включва химиотерапии и имунотерапия, за които са необходими 82 000 евро, 
последвани от алогенна трансплантация, която струва 120 000 долара. „Трети път започваме 
битката. Трябва да се направят 6 химиотерапии в комбинация със скъпа имунотерапия. През 
това време ще бъдат направени два контролни пет скенера, които ще покажат дали 
лечението влияе на него, рецидивите дай Боже да ги няма. Лекуващият професор 
препоръчва да бъде направена и алугенна трансплантация, което е пак трансплантация на 
стболови клетки, но от чужд донор“, разказва майката на Йордан- Пепа Георгиева. Стотици 
жители на Павликени дойдоха на благотворителния концерт и дариха пари за Данчо. Хората 
казват, че когато в Павликени се случи нещо такова, всички се обединяват, за да помогнат. 
Благотворителен базар в помощ на Йордан Петров организират на 16 септември, неделя, и 
във Велико Търново. Събитието стартира в 16 часа край Художествената галерия „Борис 
Денев”. Организаторите ще продават книги и фотографии. Всеки може да донесе ненужни 
или вече прочетени издания, за да се включи в каузата. Желаещите трябва да ги занесат 
няколко часа преди началото на мероприятието в 16 часа.   Дарения могат да се правят и на 
следните сметки: ДСК клон 0408 гр. Павликени пл. „Свобода“ 6 Титуляр на дарителската 
сметка: Йордан Огнянов Петров BIC код – STSABGSF IBAN: BG48STSA93000023630269 – BGN 
BG41STSA93000023630298 – EUR BG09STSA93000023630292 – USD 

ЕК задели 44 млн. евро за проекти на млади хора в рамките на Европейския корпус за 
солидарност 

www.24chasa.bg | 04.09.2018 |  
Програмата бе финализирана в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС 
Европейската комисия (ЕК) приканва заинтересованите страни да представят идеи за 
проекти в рамките на Европейския корпус за солидарност. За тази година бяха заделени 
общо 44 милиона евро от бюджета на ЕС за избрани проекти, в които ще могат да участват 
млади хора от цяла Европа и извън нея. „Европейски корпус за солидарност“ е нова 
законодателна инициатива на Европейския съюз под формата на Програма. Програмата 
цели образователното, социалното, гражданското и професионалното развитие на младите 
хора. „Европейски корпус за солидарност“ бе първото затворено законодателно досие в 
историята на младежкия сектор. Това се случи в рамките на Българското председателство на 
Съвета на ЕС, благодарение на задълбочени преговори от страна на представителите на 
Министерство на младежта и спорта в Брюксел. Това е първата от серия покани от страна на 
ЕК, които ще позволят на най-малко 100 000 младежи да участват в корпуса до края на 2020 
г. Отправената покана обхваща най-широкия досега спектър от проекти: освен дългосрочна 
индивидуална доброволческа дейност, стажове и работни места в областта на 
солидарността, ще бъдат допустими следните проекти: – организациите ще могат да 
предлагат краткосрочни проекти (с продължителност между две седмици и два месеца) за 
екипи от доброволци. – Не само публичните и частните организации, установени в 
държавите — членки на ЕС, могат да кандидатстват за финансиране. Младите хора, 
регистрирани в Портала на Европейския корпус за солидарност, също ще могат да 
сформират групи от най-малко 5 участника и сами да създават дейности за солидарност, 
ръководени от младежи. – В някои проекти на Европейския корпус за солидарност в 
областта на доброволчеството могат да участват и организации извън ЕС — от Исландия, 
Лихтенщайн, Норвегия, Турция, бившата югославска република Македония и други държави 
партньори. Проектите по линия на поканата за представяне на предложения, която започва 
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днес, ще бъдат подбрани след като Европейският парламент и Съветът приемат официално 
предложението на Комисията вследствие на политическото споразумение между тях от юни 
2018 г. Крайният срок за кандидатстване е 16 октомври 2018 г. с изключение на проектите за 
екипи от доброволци, за които крайният срок за кандидатстване е 18 февруари 2019 г. 

Сфера от знания ще събира младежите в Шумен 

www.bgnews.host | 04.09.2018 | 
Геосфера с диаметър 9 метра изградиха младежи в Шумен в рамките на проект „The Spot/ 
_Място – Доброволчество с въздействие” на сдружение „BG Бъди Активен”. Тя се намира в 
парка между хотел "Шумен" и Томбул джамия. Проектът се реализира за втори път в 
България и използва подхода placemaking, вдъхновяващ хората колективно да преосмислят 
и преоткрият публичните пространства като средище на всяка общност. Идеята е 
съоръжението да се превърне в средище на младите хора, които търсят нови запознанства, 
искат да посвирят на китара, пиано или просто да почетат на спокойствие. Куполът ще бъде 
покрит, за да предпазва библиотеката и пианото от външни климатични условия. През 
лятото частично, а през зимата изцяло. Около самата сфера ще бъдат разположени 
импровизирани мебели от палети и барбарони, а съществуващата вече инфраструктура ще 
бъде освежена и реновирана. На 3-ти септември на мястото се проведе едновневна 
работилница, ръководена от професионалисти и експерти в областта на изграждането на 
куполни структури и геодезически сфери. В рамките на един ден бе издигната цялата 
конструкция на съоръжението. Привлечените доброволци от всички възрасти се трудиха 
неуморно, вложиха много енергия, творческа мисъл и въображение и за десет дни 
превърнаха неугледния терен в любимо място за занимания и отдих. Цялата инициатива в 
Шумен се реализирана в рамките на няколко месеца и трябва да премине през няколко 
етапа: запознаване на местната общественост с проекта и набиране на предложения; 
обобщаване на събраните идеи и изготвяне на окончателната визия за пространството; 
провеждане на публична дискусия с всички заинтересовани страни; същинско 
преобразяване на пространството и превръщането му в атрактивна младежка зона на 
открито. В момента тече именно последния етап от преобразяването, а именно работа на 
терен. На 13-ти и 14-ти отново ще се проведат две работилници в пространството- строеж на 
сцена и работилница за улични мебели, които отново ще бъдат изградени с участието на 
доброволци и граждани. Самото откриване на мястото е предвидено за 15-ти септември. 
Източник: manager.bg 

Събраха 7865 лева на благотворителен концерт за лечение на младеж от Павликени 

www.bgnews.host | 04.09.2018 |  
Общо 7865 лева бяха събрани на благотворителен концерт за лечение на младеж от 
Павликени. Проявата бе в подкрепа на 25- годишния мъж, който страда от лимфом на 
Хочкин, а за лечението му в турска болница са необходими близо 400 000 лв. Това накара 
стотици жители на Павликени да се включат в кампанията, тъй като скъпоструващото 
лечение не е по силите на семейството му. Йордан чува диагнозата лимфом на Ходжкин 
още през 2016 година. След 12 химиотерапии и трансплантация на стволови клетки, Данчо 
се връща за година към нормалния живот. След ремисията обаче, болестта се завръща и 
Йордан отново трябва да се бори за живота си. Новото лечение трябва да се проведе в 
чужбина и включва химиотерапии и имунотерапия, за които са необходими 82 000 евро, 
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последвани от алогенна трансплантация, която струва 120 000 долара. „Трети път започваме 
битката. Трябва да се направят 6 химиотерапии в комбинация със скъпа имунотерапия. През 
това време ще бъдат направени два контролни пет скенера, които ще покажат дали 
лечението влияе на него, рецидивите дай Боже да ги няма. Лекуващият професор 
препоръчва да бъде направена и алугенна трансплантация, което е пак трансплантация на 
стболови клетки, но от чужд донор“, разказва майката на Йордан- Пепа Георгиева. Стотици 
жители на Павликени дойдоха на благотворителния концерт и дариха пари за Данчо. Хората 
казват, че когато в Павликени се случи нещо такова, всички се обединяват за да помогнат. 
Дарения могат да се правят и на следните сметки: ДСК клон 0408 гр. Павликени пл. 
„Свобода“ 6 Титуляр на дарителската сметка: Йордан Огнянов Петров BIC код – STSABGSF 
IBAN: BG48STSA93000023630269 – BGN BG41STSA93000023630298 – EUR 
BG09STSA93000023630292 – USD Източник: trud.bg 

Вера Трендафилова, „Приятели на четири крака“: Надяваме се общуването на децата с 
животните да култивира в тях състрадание и милосърдие към целия заобикалящ ни свят 

www.focus-radio.net | 04.09.2018  
Велико Търново. Надяваме се общуването на децата с животните да култивира в тях 
състрадание и милосърдие към целия заобикалящ ни свят. Това каза за Радио „Фокус“ – 
Велико Търново Вера Трендафилова, собственик на фермата-приют за животни във 
великотърновското село Хотница. По думите й, децата приемат обитателите на фермата не 
просто като животни зад мрежата, а като личности и приятели. „Най-вече идват родители с 
дечица, които искат да направят тази връзка с природата и животните. Обичайна гледка е 
например едно 13-14- годишно момче, което бяга в откровен ужас и паника от идващото 
към него агънце. При първата среща с животните децата са уплашени, хубавото е, че при 
втора и трета такава, те преодоляват този страх“, обясни Вера Трендафилова. 
Тя допълни, че финансовото състояние на приюта е тежко и се радват на всякаква подкрепа.  
Почти всички животни са осиновени виртуално и получават минимални такси за тяхната 
издръжка, неголяма група хора ни пращат месечни вноски, освен това разчитаме и на кутия 
за дарения,  която е тук при нас. Посещенията са напълно безплатни, но който има желание 
оставя някакви средства“, допълни собственичката на фермата. Регулярно фермата-приют се 
радва и на доброволци, които помагат с физически труд. 
Мария НЕДЕВА 

Търсят се $120 000 за лечение на 3-годишния Никола 

в. Монитор | Елена АНАСТАСОВА | 05.09.2018 |Благотворителна кампания за лечението на 
3-годишния Никола от Бургас стартира в морския град. Родителите на детето отправят молба 
за помощ към всички, а зад кампанията застана и Община Бургас. Част от нея е 
инициативата "Дарение вместо цветя". Призивът към всички родители е в първия учебен 
ден предвидените за цветя пари да бъдат дарени за лечението на Никола. Детето е родено с 
диагноза дефицит на бедрената кост, което причинява сериозно изоставане в развитието на 
едното краче. 
Медицината в България е наложила практиката операции за подобен проблем да се правят 
чак след 11 -годишна възраст. Случаят с Никола обаче не търпи отлагане, защото дотогава не 
само разликата ще е по-голяма. Родителите са провели консултации с няколко клиники в 
чужбина и са открили решение на проблема в медицински център "Света Мери", Уест Палм 
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Бийч, Флорида, САЩ. Според световноизвестния детски ортопед-хирург д-р Пейли крачето 
на Никола може да бъде оперирано и подложено на удължаване, ако интервенцията се 
извърши сега. 
В средата на септември д-р Пейли ще преглежда в Барселона. Там ще назначат и дата за 
операцията на Ники. Хирургичната интервенция се състои в поставяне на външен фиксатор 
за 10 седмици - периодът на удължаване. През това време детето ще бъде подложено и на 
физиотерапия, прегледи. След постигане на желания резултат, фиксаторът остава за още 10 
седмици, но Никола ще може да се прибере в България. Тук фиксаторът ще може да се 
премахне и да поставят пирони, за да се избегне фрактура на коста. 
Средства за лечението на 3-годишното дете вече се събират на няколко места в Бургас и 
региона. Специални кутии за дарения са поставени във фото "Дъга" в комплекс "Меден 
рудник", на партерния етаж на община Бургас, също и в Карнобат в магазина за GSM 
аксесоари на ул. "Христо Смирненски". 
До няколко дни ще бъде активиран и DMS номер, на който всеки ще може да изпраща 
дарителски SMS. 
Средства се събират още и по банкова сметка: 
НИКОЛА ПЕТКОВ ДИМОВ IBAN: 
BG92UNCR70001523296890 BIC.4JNCRBGSF 

Велико Търново: С 4 500 лева свищовлии ще реновират градинката край паметника на 
Христо Бръчков в града 

www.focus-news.net | 04.09.2018 |  
Велико Търново. С 4 500 лева свищовлии ще реновират градинката край паметника на 
Христо Бръчков в града. Средствата са събрани от спонсори и дарители по време на третото 
издание на културния фестивал „Реката“, който се проведе в града, обясни за Радио „Фокус“ 
– Велико Търново една от организаторките на събитието Ирина Гюрчева. Тя уточни, че с 
парите ще бъде възстановена емблематичната за Свищов градина, намираща се под хотел 
„Калето“. „От там всички ще могат да се насладят на най-добрия изглед към Дунава от 
Свищов. Възстановяването ще включва много доброволен труд. Това е целта – да се 
стимулира доброволчеството като кауза“, категорична бе Ирина Гюрчева. Ремонтът 
вероятно ще се случи през следващата пролет, когато атмосферните условия го позволяват. 
Вече има идеи и за четвъртото издание на фестивала „Реката“, което ще се случи през август 
2019-та. Луиза ТРАНЧЕВА 

Университетска ботаническа градина - София 

www.bulgariatravel.org | 05.09.2018 |  
В центъра на София се намира най-старата Ботаническа градина, създадена през далечната 
1892 г. от първия професор по ботаника д-р Стефан Георгиев. На откриването в градината е 
засаден летен дъб (Quercus robur L.), в чиито корени цар Фердинад поставя златна пара. 
Днес дъбът, със своите могъщи ствол и корона, дарява сянка, напомняйки за просторните 
дъбрави, покривали някога Софийското поле. 
 На площ от 5 дка в оранжерии и на открито могат да се видят около 2500 вида. И до днес 
тази градина запазва духа на едно уютно място за приятна разходка, но и за сериозна 
образователна и консервационна дейност. 
В Университетска ботаническа градина гр. София са обособени градини и кътове: 
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Оранжерии, разкриващи красотата и уникалното видово многообразие на тропиците със 
семействата на орхидеите, бромелиевите, змиярниковите; а също колекции от палми, 
цикасови, кактуси и други сукуленти. 
Розаруим, в който се отглеждат над 40 сорта розови храсти. 
Алпинеуми, представящи условията на скалистите планински местообитания. 
Средиземноморие – тук посетителите могат да усетят атмосферата на Гърция, южна Италия 
и остров Сардиния. 
Бабина градинка – китна градинка с къщичка, където децата могат да видят от къде идват 
храните на трапезата ни. На малка площ всяка година се представят различни ядливи 
растения, като същевременно се демонстрира и покривно озеленяване – модерен елемент 
на урбанизираната градска среда. 
Медицински растения – през последните години се развива и кът, наречен Аптекарска 
градина, в който посетители и студенти могат да научат повече за ролята на растенията за 
медицински и козметични нужди. В същото време могат да проследят процеса на 
компостиране и да се вдъхновят от билковата спирала, за да изградят подобен кът в своя 
двор. 
Университетски ботанически градини са член на Световния съвет на Ботаническите градини 
(BGCI), Европейския консорциум на Ботаническите градини, Образователната мрежа за 
екологично образование в Ботаниечските градини (EBGEN) и участва със своите колекции в 
обмена на семена Index Seminum с Ботанически градини от цял свят. 

БАЗБ успешно приключи кампанията в помощ на майките на деца с увреждания 

www.insmarket.bg | 05.09.2018  
Майки на деца с увреждания минаха профилактични прегледи в 8 града у нас 
Българска Асоциация на Застрахователните Брокери и фондация "Майко Мила” успешно 
приключиха благотворителната инициатива в помощ на майките на деца с увреждания, 
която започна през зимата миналата 
година. 
От фондацията – партньор на застрахователните брокери, коментират, че с проекта са 
наложили идеята, че родителите на едно дете с увреждания трябва да са достатъчно здрави 
и уверени в силите си, за 
да предоставят всички възможности, които стоят пред него и да му дадат шанс да стане 
пълноценен човек. Факт е, че у нас здравната профилактика е на изключително ниско ниво. 
Затова посещението на 
безплатен комплексен профилактичен преглед за майките на деца с увреждания е от 
изключително значение и за тях, и за самите деца. Цялата тази организация даде 
възможност на майки от Пловдив, София, 
Бургас, Враца, Севлиево, Добрич, Панагюрище и Стара Загора да се прегледат и да свикнат с 
мисълта, че са важни. "За нас, като организация, това беше ценен урок по социална 
дейност", коментират от 
фондацията. 
ИНСМАРКЕТ бе медия партньор на инициативата. 

В Сандански представиха нов социален проект 

www.blagoevgrad.utre.bg | 05.09.2018 |  
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Вчера в залата на Общински съвет - Сандански се проведе среща за представяне на проект: 
"И аз мога". На информационната среща бяха представени целите, дейностите, участниците 
и екипа по проекта, както и партньорите, които го изпълняват. На срещата присъстваха 
представители на Общинска администрация, потребители от Център за настаняване от 
семеен тип / ЦНСТ / и Защитено жилище за възрастни с умствена изостаналост (с. Вълково),  
представители от Център за социална рехабилитация и интеграция / ЦСРИ/ гр.Сандански и  
други  заинтересовани лица. Проектът е на стойност 137 118, 78 лв. с продължителност 30 
месеца. /16.05.2018г.-16.11.2020г./ Той цели да насърчи социалното включване на деца и 
младежи с тежки интелектуални и множествени увреждания, живеещи в резидентни услуги 
в община Сандански, чрез участие в специално разработени програми и дейности за 
развитие чрез музика, изкуство и спорт, чрез терапевтична подкрепа и доброволчество. 

Бербатов все пак ще играе за "Берое"  

в. Стандарт | Матей БОНЕВ | 06.09.2018 | Стр. 17 
Димитър Бербатов все пак ще облече фланелката на старозагорския "Берое". Но за 
съжаление феновете на "зелено-белите", това ще бъде само за благотворителния мач срещу 
отбора на" Актьорите" на 9 септември . Заедно с него на терена за професионалистите ще 
рита и треньорският щаб на клуба - старшията Александър Томаш и неговите помощници 
Константин Мирчев и Тодор Кючуков. Четиримата ще облекат четиримата отново ще 
облекат фланелката на един и същ отбор и ще бъдат заедно на терена след 18-годишно 
прекъсване, изчислиха феновете. Тогава Берба, Томаш, Мирчев и Кючуков носеха червения 
екип на ЦСКА. "Берое" се включва в благотворителната инициатива в памет на трагично 
загиналия млад старозагорски актьор Данаил Чирпански, юноша на тима, която е 
подкрепена и от Община Стара Загора. Клубът призовава всеки, който има възможност да 
дойде на стадиона за това събитие. Всички средства от продадените билети ще бъдат 
използвани за реализирането на второто издание на Международен студентски театрален 
фестивал "Данаил Чирпански" през април 2019 г. В Стара Загора. В състава на звездния 
отбор от театрални и киноактьори Атанас Атанасов, Валери Йорданов, Христо Петков, 
Ивайло Захариев, Башар Рахал, Алек Алексиев, Орлин Павлов, Ники Илиев, Станимир Гъмов, 
Дарин Ангелов, Деян Ангелов, Велислав Павлов, Мартин Гяуров и др. Звездите ще нахъсват 
за победа треньорското дуо - футболната легенда на "Берое" Петко Петков и бившият 
капитан на зелените -Ваня Дзаферович. 
Стр. 17 

10 хил. долара дари Индия на детските клиники в "Пирогов"  

в. 24 часа | Лиляна КЛИСУРОВА | 06.09.2018 | Стр. 4 
10 хиляди долара дари Индия на детските клиники на "Пирогов". Чекът бе връчен на шефа 
на болницата проф. Асен Балтов от първата дама на Индия Савита Ковинд. Тя придружава 
съпруга си Рам Натх Ковинд, който е на държавно посещение у нас по покана на президента 
Румен Радев. 
С дарението ще бъде купен детски фибробронхоскоп, с чиято помощ се изваждат попаднали 
чужди тела в дихателните пътища. В България няма подобен уред. Проф. Балтов разведе 
Десислава Радева, г-жа Ковинд и дъщеря й из детската клиника по гръдна хирургия. Преди 
това Радева показа на гостенките си Етнографския музей. 
Това е първото посещение на индийски президент в България от 15 г. насам. 
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В делегацията са включени представители на много индийски компании. Информационните 
технологии, ядрените изследвания, проучването на Космоса, отбраната, фармацията, 
земеделието и туризмът бяха откроени от двамата президенти като перспективни сфери за 
насърчаване на икономическия обмен. 

Дарител на фондацията на Елена Костова, подари пушка на Георги Първанов, отказа на БСП 
да е депутат  

в. 24 часа | Тони ЩИЛИЯНОВА | 06.09.2018 | Стр. 3 
Миню Стайков е един от най-едрите бизнесмени в България. Той е собственик на "Винпром 
Карнобат" и "Сис Индустрийс". Притежава вероятно най-големите лозови масиви, негови са 
още цех за дестилация на спирт и мелница в карнобатското село Церковски. 
Компанията е сред дарителите на фондацията "Бъдеще за България" на съпругата на Иван 
Костов - Елена. 
Година по-рано -през 2004 г. президентът Георги Първанов посети официално завода във 
Венец и получи като подарък ловна карабина лично от Миню Стайков. 
В онзи период той е номиниран за депутат от БСП, в която не членува, но Стайков отказва. 
През 2004 г. Георги Димитров, дотогава шеф на банков клон в Карнобат, пое винзавода на 
Стайков. За 2 години "Винпром Карнобат" се превърна в едно от големите предприятия в 
страната. 
По-късно Георги Димитров е лидер на местната организация на БСП, но когато бившият вече 
президент създава своята нова лява партия АБВ, Димитров е издигнат от нейно име за кмет 
на Карнобат и печели. 

200 лв. за болния Тодор Димитров даряват 60 деца от традиционна лятна изложба в Долна 
баня  

в. Вяра, Благоевград | Любомир КУЗЕВ | 06.09.2018 | Стр. 2 
200 лв. бяха събрани от традиционната лятна изложба в Центъра за обществена подкрепа в 
Долна баня с директор Милена Мачканова. Парите са събрани в касичка от деца и родители 
и ще бъдат дарени за лечението на нуждаещото се долнобанче Теодор Димитров. В лятната 
изложба през изминалите три ваканционни месеца участие взеха общо 60 деца, които под 
ръководството на консултантите Цветанка Сестримска, Силвия Добрева и Снежана Иванова 
проведоха десетки излети, впуснаха се в спортни игри и занимания, рисуваха и усвояваха 
тънкостите на техниката за творчески изделия от хартия, дърво, плат, конци и други 
материали. За децата от община Долна баня бе организирана еднодневна екскурзия до 
София с посещение на Природонаучния музей, а съвместно с Народно читалище "Рила-
1898" организираха прожекция на детския филм "Зайчето Питър” в големия салон. 
Мачканова се похвали, че на петдневен безплатен летен лагер в курорта Боровец ще 
заминат 11-те възпитаници от Центъра за настаняване от семеен тип "Констанца Ляпчева", 
като поканата е от бизнесмени от рилския курорт. 

Игра с кучета от приюти организират в столицата  

в. Труд | 06.09.2018 | Стр. 6 
В рамките на осиновителската кампания на "Екоравновесие", всеки ще може да си поиграе с 
куче от общинския приют в с. Горни Богров. Посетителите ще могат да се запознаят с 
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животните на 15 септември от 14 до 18 ч. в Южния парк в София, на голямата открита 
поляна откъм бул. "Гоце Делчев" и бул. "Петко Ю. Тодоров". 
10 кучета от общинския приют ще очакват своите осиновители. Всеки желаещ ще може да 
разходи някое от животните, да му се порадва и ако поиска да го осинови, веднага да го 
прибере вкъщи. 
Процедурата по осиновяването е облекчена и то се реализира с попълване на документи на 
място единствено срещу данните от личната карта на новия собственик. Служители на 
"Екоравновесие" и доброволци ще разкажат на присъстващите за общинските приюти, за 
възможностите за разходки и осиновявания. 
В рамките на събитието ще бъде обърнато внимание и на културата на отглеждане и 
отговорността на собствениците на домашни любимци. 

Земеделци дариха 600 хляба на БЧК  

в. Телеграф | Ива ДИМИТРОВА | 06.09.2018 | Стр. 10 
Зърнопроизводеители от региона на Генерал Тошево дариха 600 хляба на Българския 
Червен кръст. 
Акцията - част от проекта "Хляб на мира", обединява 12 държави от Централна и Източна 
Европа, има своя история и символика-единение на народите, устойчиво земеделие, бит, 
поминък и не на последно място инициативата е пример за филантропия. По волята на 
дарителя БЧК ще изпрати "Хляба на мира" във всички 8 общини в областта. Със 
съдействието на домашните социални патронажи и представители на диабетни сдружения 
по един брой ръжен хляб ще получат хора със специални хранителни потребности. 

Варненец създаде електронен учебник за емигрантските деца  

За Койно Койнов казват, че е съвременен будител. От три десетилетия той неуморно подема 
инициативи за съхраняване и популяризиране на българските традиции, история, култура. В 
момента посвещава цялото си време, за да създаде електронен български учебник за 
децата на емигрантите… 
Миналия месец той представи учебника пред Комисията за политики към българите в 
чужбина в парламента и пред годишната конференция на Асоциацията на българските 
училища в чужбина. 
Интересът се оказал огромен, екипът му получил десетки предложения да обучава учители, 
които да преподават по учебника. Сега се питат как ще финансират и организират толкова 
много пътувания. Само през август имали три обучения за учители в Украйна, през 
септември са поканени от 4 български училища в Англия. И В България детски центрове, 
занимални, учители, които работят с деца по индивидуален план, дори фирми за езикови 
курсове заявили желание да ползват учебника, който е съобразен с изискванията на 
Европейската езикова рамка. 
" Интересът е голям и заради това, че проектът е некомерсиален и ползването му е 
безплатно. Затова смятаме скоро да започнем работа по второто ниво на електронния 
учебник", зарича се неуморимият пазител на българщината Койно Койнов. 

Високопланинско състезание по дебати ще се състои в Троян  

www.bnr.bg | 06.09.2018 | 06:10 
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Клубът по дебати при троянското следно училище "Св. Климент Охридски" организира 
първото по рода си високопланинско състезание по дебати.То започва днес на хижа 
Амбарица и ще продължи до 9 септември. В състезанието ще участват младежи от цялата 
страна. То има и благотворителна цел. Събраните средства ще бъдат използвани за 
възстановяване на товарната въжена линия до хижата. 

Бургаските майки в подкрепа на семейства в неравностойно положение  

www.dariknews.bg | 06.09.2018 | 07:56 
Първото издание на изложението „Бебе зона“ ще бъде съпроводено от благотворителната 
инициатива „От мама за мама“. Идеята е помощ на бургаски семейства в неравностойно 
положение. Всеки който желае да се включи в кампанията, може да го направи като дари 
стоки от първа необходимост - памперси, шишета, биберони, дрехи и други подобни.  Те 
трябва да са подходящи за деца от 0 до 3 годинки, да не са с нарушена цялост на опаковките 
и в срок на годност, ако се отнася за козметика или храни, да са чисти и запазени и без 
видими дефекти, ако се отнася за дрехи и обувки, да са здрави и годни за използване, ако се 
отнася за електроуреди или колички, кошари, играчки и други. Пунктът ще е отворен от 10 
до 18:00 часа в зала 3 на Експо център "Флора".  Изложението е на 15 и 16 септември. 

Ултрамаратонец ще бяга 55 часа на Гребната база в Пловдив  

www.1den.bg | 06.09.2018 | 08:03 
Ултрабегачът Краси Георгиев се изправя пред ново предизвикателство. Атлетът ще изпита 
възможностите на физиката и психиката си на 28-и септември на Гребната база в Пловдив, 
когато ще бяха в продължение на 55 часа. 
“55 часа”, както и предишни инициативи на ултрабегача, ще има своята благотворителна 
кауза. Целта е да бъдат събрани средства, за да могат повече деца, справили се с онкологично 
заболяване, да имат достъп до повече спортни мероприятия. 
Краси Георгиев е бегачът-ултрамаратонец, впечатлил с постиженията си на едни от най-
трудните ултрамаратони в света, сред които определяният за най-тежък в света – Бедуотър 
135 в Долината на смъртта в САЩ. 
Наред с предизвикателствата, Краси подкрепя и значими каузи. С последното си събитие “36 
часа” той събра пари за 26 деца, преборили онкологични заболявания, които заминаха за 
“Игри за победители” в Москва, където спечелиха 27 медала. Предизвикателството “55 часа” 
ще бъде осъществено с подкрепата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019. 

Дариха деца на загинали военнослужещи по случай първия учебен ден  

www.pan.bg | 06.09.2018 | 08:38 
Източник:"Otbrana.com" 
В щаба на 68 бригада Специални сили – Пловдив, в тържествена обстановка по случай първия 
учебен ден се проведе среща с родители и деца на загинали военнослужещи от бригадата и 
с деца с увреждане, чийто родител е военнослужещ, съобщават от формированието. На 
срещата присъстваха командването на 68 бригада Специални сили, Негово 
Високопреосвещенство Пловдивски митрополит Николай, управителят на строителна фирма 
„Запрянови – 03” и колеги на загиналите военнослужещи, които уважиха с присъствието си 
семействата на загиналите военнослужещи и децата с увреждания. От името на всички бяха 
връчени парични дарения на децата. 
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В обръщението си към родителите и децата командирът на Силите за Специални операции 
бригаден генерал Явор Матеев посочи, че те са винаги добре дошли в Специалните сили, и че 
военнослужещите от бригадата ще бъдат винаги съпричастни и в помощ на семействата през 
цялата година, и когато имат нужда от съдействие. 
Негово Високопреосвещенство Пловдивски митрополит Николай пожела на децата една 
спорна учебна година да са здрави много любознателни и ученолюбиви. 
Срещата продължи в приятелски и непринуден диалог на командира на бригадата с децата и 
майките им. Същите споделиха и разказаха как е преминала ваканцията им. Родителите 
благодариха на присъстващите за срещата и дарението по случай първия учебен ден, 
благодариха, че са винаги поканени на мероприятия на бригадата. 

„Подари надежда, вместо цвете” вече в цяла Хасковска област  

www.dariknews.bg | 06.09.2018 | 10:53 
За втора поредна година родители от Хасково организират благотворителна кампания 
„Подари надежда, вместо цвете“. За първи път в Хасково тази инициатива бе проведена 
преди старта на учебнага 2017/2018 година в подкрепа на четири деца от Хасково, които се 
нуждаят от скъпоструващо лечение. Гражданската инициатива и  благотворителността 
обединиха хиляди хасковски семейства и в първия учебен ден те подариха надежда вместо 
цвете. Инициаторите на кампанията имат желание сега тя да обхване всички училища на 
територията на област Хасково, а събраните средства да бъдат в подкрепа на благотворителни 
каузи по места. Областният управител на Хасково Станислав Дечев подкрепя 
благотворителната кампания, съобщиха от областна администрация. 

Антонио Таяни дарява пенсията си от 3600 евро за благотворителност  

www.banker.bg | 06.09.2018 | 12:41 
Председателят на Европейския парламент Антонио Таяни каза, че ще дари месечната си 
пенсия от 3600 евро за благотворителност, предаде ДПА.  
Таяни, който е съюзник на бившия италиански премиер Силвио Берлускони, навърши 
миналия месец 65 години. В миналото той беше заместник-председател на Европейската 
комисия. Навършвайки 65 години, той получава правото на месечна пенсия, която се отпуска 
на бившите членове на изпълнителния орган на ЕС. 
Таяни ще дари сумата на център за възстановяване на наркомани на около 90 километра 
югоизточно от Рим, в който той се посвещава на благотворителност през последните 25 
години. 

Благотворителна театрална постановка „Това съм аз, това си ти..”  

www.dobrich.utre.bg | 06.09.2018 | 13:21 
Актьори от ДТ „Йордан Йовков“ – Добрич, Мария Генова и Стефан Сърчаджиев ще представят  
благотворително театралната постановка „Това сам аз, това си ти…“ в театрален клуб „Щурче“ 
– Варна. Представлението е в помощ на 59-годишния Иван Василев, който има нужда от 
операция на лумбалните прешлени. Според мнението на проф. д-р Явор Енчев това е 
единственият вариант да го спаси от инвалиден стол. Металните импланти не се поемат от 
здравната каса и струват 8000 лева, които в момента са непосилни за него. Постановката ще 
се проведе на 6 септември, четвъртък, от 19.00 часа в театрален клуб „Щурче“ – Варна с адрес 
ул. „Ангел Кънчев“ 41. Вход – 10 лева. „Това сам аз, това си ти…“, авторски спектакъл на Орлин 
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Дяков, е едно представление, в което всеки може да открие себе си и с усмивка и честност да 
направи своята равносметка. Да си зададе въпросите, които не е смеел да си зададе, да се 
опита да им отговори и ако не успее… ако не успее, да прегърне човека до себе си и да му се 
усмихне. 

Дипломатически партньор на Арт вечер на добродетелите 2018 на фондация За Нашите 
Деца - посланикът на Република Индонезия  

www.bgnews.host | 06.09.2018 | 13:23 
Тази година фондация "За Нашите Деца“ има честта дипломатически партньор на първото и 
ексклузивно издание на най-голямото ни благотворително събитие - Арт вечер на 
добродетелите, да бъде Н.Пр. Сри Астари Расджид, извънреден и пълномощен посланик на 
Република Индонезия в Република България. Партньорството на фондацията и Н.Пр. Расджид 
започна още през миналата година, когато тя дари екзотична вечеря в посолството за  
благотворителния търг на Вечер на добродетелите 2017. Спечелилите преживяването имаха 
уникалната възможност да се докоснат до Азиатската култура, да опитат традиционни ястия, 
потопени в музикалните ритми на Индонезия. Приятелството ни се разрастна още повече, 
когато тя предложи кауза на Азиатския фестивал "Цветовете на традициите“ да бъдат именно 
наши приемни деца и семейства. Поканата ни към Н.Пр. Расджид да бъде дипломатически 
партньор на Арт вечер на добродетелите бе естествено продължение на нашето 
сътрудничество. 
 

Деца събраха стотинки за два кувьоза – Акция „Жълти стотинки“ – Деца помагат на деца 

www.monitor.bg | 06.09.2018 | 13:36 
Два съвременни интензивни кувьоза ще бъдат дарени на клиниката по неонатология при 
старозагорската  УМБАЛ “Проф. Д-р Стоян Киркович” , средствата за тях са били събрани от 
деца от цялата страна в рамките на благотворителната акция „Жълти стотинки” – Деца 
помагат на деца. 
Два съвременни интензивни кувьоза ще бъдат дарени на клиниката по неонатология при 
старозагорската  УМБАЛ “Проф. Д-р Стоян Киркович” , средствата за тях са били събрани от 
деца от цялата страна в рамките на благотворителната акция „Жълти стотинки” – Деца 
помагат на деца. Акцията е провежда вече единадесета година, като всяка година се избира 
град-столица, коментират организаторите и припомнят, че всяко дете участва, като в 
специална, направена лично от него, касичка събира монети, с които да помогне на друго 
дете и да върне усмивката на лицето му. През първата година са били събрани 4100 лв, през 
десетата юбилейна година сумата е набъбнала на 53 191,75 лв.  В старозагорската клиника се 
нуждаят от два съвременни интензивни кувьоза и два комплекта тръби за апаратите за 
изкуствена вентилация, а в детска хирургия имат спешна нужда от преносим ехограф с 
трансдюсер за интраоперативна ехография на коремни органи, съвременен  кувьоз и 
перфузор.  Със събраните до момента средства са закупени първите два кувьоза, а до края на 
годината продължава събирането на останалата сума, с която да се закупи другата 
необходима апаратура.Дарението ще бъде предоставено на лекарите на 10 септември.  
Акцията „Жълти стотинки” – Деца помагат на деца е вдъхновена от едноименната френска 
кампания на Бернадет Ширак – „Pieces jaunes“ и се координира от Сдружение „Съзидание 
2012”. 
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Повече от 20 станции на доброволци следят чистотата на въздуха във Варна  

www.bulbox.net | 06.09.2018 | 16:21 
Над 20 станции на доброволци следят за качеството на атмосферния въздух в различни 
райони на Варна. Всички те замерват в реално време концентрацията на фини праходи 
частици. Пунктовете, които подават данни, са част от инициативата AirBG. 

Фестивал подкрепя хора със зрителни затруднения  

www.duma.bg | Дума | 06.09.2018 | 21:23 
Фестивалът Free spirit day, който ще се проведе за първи път в София на 29 септември от 12 ч. 
във "Фабрика 126", излиза с кауза в подкрепа на хората със зрителни затруднения. 
Организаторът на събитието Ника Любецкая настоява слепите граждани да имат достъп до 
обществени сгради, заведения, магазини, банки, транспортни средства с кучета водачи, които 
са техните очи. Това искане е продиктувано от факта, че на много места такива хора не са 
допускани заради четириногия помощник. Ето защо по време на самия фестивал 
представители на фондация "Синергиа" ще поставят на всички желаещи кърпа на очите и ще 
ги карат да разпознават какво пият или какво държат в ръцете си. По този начин ще покажат 
на виждащите какво представлява животът без зрение. 
Целта на експеримента, в който организаторите канят да се включат всички посетители на 
фестивала, е да се даде широк обществен отзвук на проблема и тази бариера да бъде 
премахната. Необходимо е да си дадем ясна сметка, че четириногите любимци са очите на 
хората със зрителни затруднения. Освен това кучетата водачи са умни, добре възпитани и 
съобразителни и със своето присъствие по никакъв начин не пречат на околните, нито 
застрашават живота им. В рамките на фестивалния ден ще бъде поставена и касичка, в която 
всеки желаещ може да дари средства, с които да подкрепи дейността на фондацията. 
Free spirit day ще включва още хендмейд базар, провеждане на арт работилници, диджей 
парти и представяне на новия интернационален музикален проект на Ника Любецкая. Билети 
за събитието се продават в мрежата на Eventim, в "Къщичка" (бул. "Македония" 6) и на място 
в деня на фестивала. 
 

Делото на Жени Патева ще се помни в Бургас, откритата паметна плоча е знакът за 
безценния ѝ принос  

www.flagman.bg | Автор: Флагман.БГ | 07.09.2018 | 09:30 
Паметна плоча на фасадата на Дома на писателя в Бургас ще напомня за благотворителното 
дело на Жени Божилова Патева. Знакът беше поставен по идея на Женско дружество 
"Самосъзнание" с подкрепата на Община Бургас. Жени Патева е основател и пръв 
председател на дружество "Самосъзнание". Организацията изгражда детска градина за деца 
на жени, които са затруднени с отглеждането им. Първата копка е направена през 1934 година 
а ул. "Вола" 1. На това място днес се намира Домът на писателя. На церемонията по 
откриването на паметния знак присъстваха представители на дружество "Самосъзнание", 
зам.-кметът Йорданка Ананиева и граждани. Поздравителен адрес до представителите на 
Женско дружество "Самосъзнание" изпрати кметът Димитър Николов. "По този начин Вие 
помагате извършеното от Жени Патева хуманно дело никога да не бъде забравено. Тя е сред 
ярките личности от историята на нашия град и ние всички трябва да възпитаваме в младите 
поколения добродетелите, които тя носеше в себе си", се казва в поздравителния адрес. 
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Футболисти и треньори на Марек дариха премиите си в подкрепа на болен директор на 
училище  

www.bgnews.host | 07.09.2018 | 10:23 
Футболистите на Марек се включиха в кампанията в подкрепа на директора на СУ „Климент 
Охридски“ Илия Близнаков, който се нуждае от спешно лечение. Играчите от отбора даряват 
премиите си от мача с Беласица в подкрепа на Илия Близнаков, съобщиха от ръководството. 
Синът на Илия Близнаков – Александър е футболист в тима на Марек. 500 лева за лечението 
му ще дари и старши треньорът на отбора Цветан Видински. От ръководството на ФК Марек, 
както и всички футболисти, пожелават на Илия Близнаков успешно лечение и бързо 
възстановяване. Както съобщихме, директорът на дупнишкото училище "Климент Охридски" 
е в тежко здравословно състояние. То се усложнява с всеки изминал ден, защото лекарите са 
затруднени в определянето каква диагноза да му поставят, въпреки десетките изследвания 
досега. Семейството му вече се затруднява да поема разходите по престой в болници, за 
медикаменти и консумативи. Всеки, който има възможност, може да последва примера на 
футболистите и треньорите на Марек и да дари в подкрепа на Илия Близнаков. Прилагаме 
банковата сметка на жена му Десислава Василева. Банка ДСК Десислава Андонова Василева 
IBAN BG17STSA93000006645933 BIC STSABGSF Източник: sportal.bg 

Седмица на благотворителността за шеста поредна година в Пловдив  

www.plovdiv24.bg | 07.09.2018 | 10:58 
Източник: Plovdiv24.bg На 12 и 13 септември пловдивчани ще имат възможност да заведат 
децата си на театър на две постановки -  "Пинокио" и  "Магьосникът от Оз". Те са част от 
програмата на Седмицата на благотворителността, която се организира за шеста поредна 
година от община Пловдив. Тази година каузата на мероприятието е изграждане на младежка 
зона за активно гражданство. Кукленият спектакъл "Пинокио" ще се играе на 12 септември от 
18:30 часа в Дома на културата "Борис Христов"…. 
 

Строеж на 2760 м надморска височина  

www.capital.bg | Йоанна Иванова | 07.09.2018 | 11:26 
Ако скоро сте се качвали на Кончето в Пирин, най-вероятно сте забелязвали, че при 
едноименния заслон в близост кипи усилена дейност - натрупани са строителни материали, 
дървени греди и метални плоскости, а групи хора, вместо да си отдъхват насред прехода, 
работят. Това е така, защото в началото на август "Планини и хора – асоциация на планинските 
водачи в България" стартира кампания за ремонт на заслона. Доброволците на асоциацията 
вече изцяло са демонтирали стария заслон, а на негово място в рамките на септември трябва 
да се издигне нов. За да се стигне дотук обаче, минават близо две години в преодоляване на 
бюрократични пречки, а самият ремонт – първият подобен в България, също е задача с 
повишена трудност…. 
 

Младежката банка в Разград реализира проекти с филантропски идеи  

www.bta.bg | 07.09.2018 | 13:56 
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BOBSTH 13:47:31 07-09-2018 GI1344BO.010 Разград - младежки инициативи - проект 
Младежката банка в Разград реализира проекти с филантропски идеи Разград, 7 септември 
/Мариета Китанова, БТА/ Пет проектни идеи на деца и младежи от Разградска област са били 
реализирани с подкрепата на "Младежка банка - Разград", съобщи днес на пресконференция 
председателят на Сдружение "Младежки форум 2001" Георги Милков. Младежката банка в 
Разград е финансирала проектите чрез набиране на средства от благотворителни инициативи. 
Така е осигурена възможност на младежите да се включат както в благотворителни кампании, 
така и в различни филантропски дейности и да се утвърдят като граждански активисти и 
лидери,обясни Милков. Реализираните проекти са свързани с оказване на помощ при 
домашно насилие, работа със социално уязвими групи - деца с увреждания и възрастни хора, 
анонимно споделяне между млади хора, рециклиране на отпадъци с екологична цел, 
разкриване ценностите на европейското културно наследство и др. Направени са брошури, 
дискове, тениски, флаш карти и други материали, които ще бъдат разпространени във всички 
училища на региона. Проектът е иновативен, защото предоставя възможност за включване в 
дейностите на широк кръг от участници, в това число и младежи от малките населени места в 
област Разград, обясни Милков. /ГИ/ 
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