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Новини за членове на БДФ 
 

Текст под снимка 

в. Банкер | 10.08.2018 | Стр. 4 
Рекордните 119 организации кандидатстваха в Десетото юбилейно издание на 
дарителската кампания на Райфайзенбанк "Избери, за да помогнеш", която подкрепя 
общественозначими проекти, фокус тази година ще бъдат майчиното и детско здраве, 
превенцията на хроничните незаразни болести, подкрепата за деца и възрастни от 
високорискови социални групи, интегриране и равен достъп до образование. Акцент в 
кампанията ще бъдат още опазването и поддържането на екосистемите, реставрацията и 
консервацията на паметници на културата, както и опазването на българските традиции. 
(бел.: Материалът е отразен/препубликуван в редица издания) 

Читалищата – пазители на кулинарното наследство 

www.jenatadnes.com | 10.08.2018 | 09:05 
Кулинарната традиция е важна част от местното културно наследство, която  обединява и 
създава емоционална връзка между хората в малките общности. 
Нейното съхраняване и опознаване сплотява семействата, родовете и общностите и е 
съществена част от нематериалното културно наследство на българите в страната, казва 
Емилия Лисичка, председател на Платформа Агора, в която членуват четири 
неправителствени организации – читалищни сдружения: Асоциация “Съвременни читалища”, 
Плевенски обществен фонд “Читалища”, Сдружение “Обединени читалища” и Читалищна 
асоциация за развитие – Юг. Платформа Агора е основана през 2009 г., а членовете й споделят 
разбирането, че читалищата в България имат своя важна роля в обществените процеси в 
страната. Според Емилия кулинарните фестивали са явление в последните 10 години. «През 
2009 г. подкрепихме първото издание на Фестивала на чушката, домата и традиционните 
храни и поминък в с. Куртово Конаре и от тогава този фестивал се превърна в институция. 
Невероятния му успех през годините вдъхнови много читалища да обърнат поглед към 
местната кулинарна традиция, като изключителен елемент на световното културното 
наследство.», казва тя. 
Сред кулинарните фестивали, които Платформа АГОРА е подкрепяла през годините са: 
„Банатските вкусотии – традициите на моето село”, с. Асеново, общ. Никопол, Фестивалът 
„Кулинарното наследство на Тракия” гр. Ивайловград, Фестивалът на кешкека и народните 
умения в с. Радилово, общ. Пещера, „Шарено котле – кулинарната традиция на етносите” в 
квартал Меден рудник, гр. Бургас, Фестивалът на занаятите „По малкотърновски – от извора 
на Странджа“, гр. Малко Търново, „Вино и грозде”, с. Брестовица, фестивалът „Традицията 
среща бъдещето“ в с. Ясен, общ. Плевен, „На Хармана” в община Харманли и др. Много от 
тези фестивали са били и активни участници в различни издания на конкурс АГОРА, който 
ежегодно отличава активните, иновативно мислещи и общностно ангажирани читалища, 
търсещи нови възможности и перспективи за развитие на своите общности. Конкурсът се 
провежда от 2009 г. досега по инициатива на Агора, а от 2011 г. насам изданията му се 
реализират с подкрепа от Министерството на културата. 
Кулинарни фестивали, участници в конкурса на Агора, инициирани и подкрепени от местните 
общности, са: фестивалът на дрипавата баница в с. Върбица, общ. Горна Оряховица, 
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празникът на рибената чорба в с. Тюленово, седмицата на динения маджун, с. Смилец, общ. 
Силистра и денят на традиционните занаяти – „Ден година храни“ в с. Паскалевец. 
Фестивалът на дрипавата баница, чието първо издание стана победител в категория 
„Перспективи за развитие“ и през тази година даде възможност на любители кулинари от 
цяла България, с подкрепата на МЕТРО, да представят своето майсторство в подготовката на 
изобилие от сладки, солени, пълнозърнести, лучени, тиквени и други видове баници. 
„Читалището е в центъра на общността и това му дава уникалния шанс да бъде различно, 
иновативно и търсещо, независимо че е на повече от 160 години, казва Емилия Лисичкова. 
Нашето разбиране е, че българското читалище е не просто местната културна точка, 
хранилището на традицията и общностната памет, а и информационнен канал към света и 
националните и европейски културни достижения.“ 
Конкурсът на Агора търси читалищни инициативи, които демонстрират различни механизми 
и форми на участие на местните хора в решаване на общностни проблеми, подкрепа за каузи, 
социални иновации, благотворителност, доброволчество, партньорство, в които ролята на 
читалището е център за развитие на общността. Конкурсът излъчва финалисти в 5 категории 
– „Общност в развитие“, „Солидарност и хуманност“, „Изкуство и култура за развитие“, 
„Перспективи за израстване“, „Най-продуктивно партньорство“. От тях с вота на аудиторията 
се избират побелителите за годината. 
С всяка година конкурсът привлича все по-голям интерес сред читалищата. Общият брой на 
подадени инициативи в изданията досега надхвърля 400 – това са над 400 извършени добри 
дела в общността, в сърцето на всяка, от които стои по едно читалище, казва Емилия 
Лисичкова. 
Платформа АГОРА е партньор на МЕТРО в конкурса «Кулинарното наследство на 
България».  Според Емилия кампанията на МЕТРО е шанс за търсещите, инициативни и 
амбициозни читалища да покажат достойнствата на своите общности като стимул за местно 
развитие, представяне на общността на национално ниво и вход към нова национална 
„сцена” на изява. За нея това е и още един ключ за обединяване на общността – на основата 
на местната кулинарна традиция и храната, която винаги свързва хората – чрез рецепти, 
вкусове или местни продукти, подправки или кулинарни техники.  
Повече информация за конкурса можете да намерите на www.metro.bg/nasledstvo. 
(бел.: Материалът е отразен/препубликуван в редица издания) 

Лекари доброволци преглеждат възрастни хора по селата 

www.bnr.bg | 10.08.2018 | 10:21 
Лекари от "Александровска болница" и стипендианти от програмата "Готови за успех" 
обикалят и преглеждат безплатно по селата възрастни хора по съвместния проект „Забавно 
лято, грижовна есен“ на фондация „Направи добро“ и фондация „Because“. Проектът бил 
замислен с фокус върху произвеждащите тютюн райони на страната, но впоследствие е бил 
разширен към северозападна България. През тази година са били преглеждани възрастни 
хора в близо 40 села.  Подкрепата за по-качествен живот на възрастните хора в България е 
дългосрочна кауза на фондация „Because“, която оперира с фонда „Нашите родители“, обясни 
в предаването „Преди всички“ Веселина Йорданова от неправителствената организация. 
"Имаме всякакви истории. Възрастните хора от селата са гостоприемни. Правят им баници. 
Подаряват им бродирани неща. Пият с тях кафе. Понякога това дори е по-важното - 
общуването, освен да премерим кръвното", разказа тя и уточни, че по време на прегледите 
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са открити тежки нелекувани досега заболявания при възрастните хора. На някои от младите 
стипендианти тези програми помагат да останат в България, вместо да изберат пътя към 
кариера в чужбина, каза още Йорданова.  По друг проект на фондация „Because“ - 
"Северозапад", по който се работи в района на Враца, Мездра и околни села, има действаща 
работилница за младежи с умствена изостаналост. Осем деца създават бижута и сувенири, 
които след това продават на панаири. "Изключително щастливи са, че някой оценява тях като 
личности и труда им", спадели Веселина Йорданова. Съвместно с Българската хранителна 
банка се работи и по друга кауза - за доставяне на храна на самотни възрастни хора от 
доброволци.  Цялото интервю чуйте в звуковия файл. 
(бел.: Материалът е отразен/препубликуван в редица издания) 

Посегнаха и на децата! Бъдещето на Фонда за лечението им е под въпрос  

www.informiran.net | 10.08.2018 | 15:10 
Няма воля да се структурира стратегически работата на Фонда за лечение на деца, така че да 
е от полза на децата. 
Цялото говорене е през призмата на пестене на пари, а не да се мисли за по-добър достъп до 
по-качествено лечение. 
Това заяви пред Фрогнюз по повод поредната оставка на директор на Фонда Красимира 
Величкова, която е бивш член на Обществения съвет, напуснала го през 2016 г. в знак на 
протест срещу управлението на институцията. 
Не се знае дали в бъдеще ще има Фонд. Говори се за сливане на звената, които подпомагат 
плащането на лечение в чужбина от страна на Държавната комисия за лечение в чужбина, 
Фонда за лечение на децата и звеното в Касата, издаващо Формуляр 2. 
Обществото има очаквания към директора на Фонда и към Обществения съвет, когато има 
очевидни проблеми, те да не бъдат скатавани и да не бъдат подпъхвани под килима, а да 
бъдат огласявани, така че могат да се решават принципно и системно. Децата в нужда не бива 
да бъдат изправяни пред това да търсят изход в дарителските кампании. 

430 лева събра Фондация „Искам бебе“ от неделните благотворителни базари през юли във 
Велико Търново 

www.focus-radio.net | 10.08.2018 | 17:00 
Велико Търново. 430 лева събра Фондация „Искам бебе“ от неделните благотворителни 
базари през юли във Велико Търново. Това съобщи за Радио „Фокус“ – Велико Търново 
регионалният координатор на организацията Вероника Михайлова.  Базарите се проведоха 
в парк „Марно поле“, в три последователни недели от месец юли, на терен предоставен 
безвъзмездно от Община Велико Търново. На щанда в парка се предлагаха дарения под 
формата на ръчно изработени изделия, запазени детски дрехи, обувки и играчки. Бе 
обособена и касичка с логото на фондацията, където всеки имаше възможност да остави 
определена сума, според възможностите си. „Целта на тези базари не беше толкова да 
съберем финансова подкрепа, колкото да информираме, т.е. хората да не забравят, че  ние 
сме организация, която подпомага двойки с репродуктивни проблеми, че ни има във Велико 
Търново, така че да се знае кои сме и за какво работим. Желанието ни е повече хора да се 
обръщат към нас за помощ и за логистична подкрепа“, посочи Вероника Михайлова. Тя 
допълни, че все още не са взели решение за какво ще бъде разходена събраната  сума и на 
коя двойка да бъде предоставена тя. „Трудно ни е да решим, защото хората се срамуват и не 
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смеят да излязат с лицата си и да кажат „аз имам нужда от това“, посочи Вероника 
Михайлова. Надежда КРЪСТЕВА 

Срещу детски пюрета помагаме у нас да се раждат още желани деца  

www.velikotarnovo.utre.bg | 11.08.2018 | 08:01 
Всички млади семейства от Велико Търново и региона могат да се възползват от 
възможността, която предлага Фондация „Искам бебе” – да купят изгодно вкусна и полезна 
храна за своите малчугани, като едновременно с това съдействат за каузата у нас да се 
раждат повече желани деца. Алтернативният начин за борба с демографската криза е по 
инициатива на дарителите Ласко Лазаров и баронеса Рени Фон Бехтолшайм, част от 
Малтийския орден. Техните добри сърца ги отвели към неправителствената организация, 
която от години успешно се бори срещу репродуктивните проблеми в страната. Двамата 
благодетели са предоставили десетки стекове със здравословни бебешки пюрета за деца на 
4, 8 и 12 месеца. Един стек от 6 бурканчета, фондацията предлага за 5 лева, а събраните 
средства постъпват във фонда, който вече е подпомогнал процедурите на стотици двойки с 
репродуктивни затруднения в страната, чиито домове днес са огласени от детски смях и 
радост. „Защо? Защото творите добро и ставате един от всички, сбъдващи мечтата, която 
вие вече сте осъществили, а според статистиката 200 000 двойки в България не са. Към кого 
да се обърнете? Координаторът за Велико Търново и региона Вероника Михайлова ще ви 
съдейства – обадете се на 0886 801 309”, призовават от неправителствената организация. 

Велико Търново: От септември Фондация „Искам бебе“ ще провежда срещи с цел 
психологическа подкрепа на двойки с репродуктивни проблеми  

www.focus-news.net | 12.08.2018 | 18:03 
Велико Търново. В началото на септември Фондация „Искам бебе“ във Велико Търново 
стартира срещи за предоставяне на психологическа подкрепа на двойки с репродуктивни 
проблеми. Това съобщи за Радио „Фокус“ – Велико Търново регионалният координатор на 
организацията Вероника Михайлова. Консултациите ще са напълно безплатни. Капацитетът 
на групата е между 10 и 12 човека. Всеки, който желае да се включи в срещите, може да се 
свърже с Вероника Михайлова на телефон 0886 801 309 и да се запише. Тя съобщи, че това е 
третата поредна група, която Фондацията ще сформира. Срещите със специалист по 
репродуктивна психология са стартирали още през 2012 година. Тогава групата е била от 12 
жени, от които 10 са родили. Една от тях е и самата Вероника Михайлова. Втората група е 
била сформирана през 2016 година. „Стремим се да помагаме психологически на двойките. 
Предимно идват жени. Те по-лесно се доверят на специалист по репродуктивна психология. 
Като цяло около 200 хиляди двойки в страната имат такива затруднения, което говори, че 
проблемът в България е голям. Искам да призова двойките да се отпуснат и да се 
присъединяват като доброволци и към мероприятията, които организираме. Нужно ни е да 
виждаме нови хора, които помагат, които заразяват с примера си, за да има и други след 
тях“, допълни Вероника Михайлова. Надежда КРЪСТЕВА 
 

Красимира Величкова: Промените в правилника на Фонда за лечение на деца го направиха 
неефективен  

www.bnr.bg | 13.08.2018 | 09:16 
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Основното, което се случва във Фонда за лечение на деца, е това, че след последните 
промени на правилника, стана така, че да не може той качествено да подпомага лечението 
на нуждаещите се деца. Това каза Красимира Величкова от Българския дарителски форум и 
бивш член на Обществения съвет на Фонда за лечение на деца в чужбина в интервю за 
предаването „Преди всички“. “Чуваме често за отказани деца по различни причини, те 
започват свои дарителски кампании. След последните промени беше забранено на 
членовете на Обществения съвет да разказват, има конкретен човек, който единствено 
може да бъде говорител на Обществения съвет. Като цяло тази институция стана 
неефективна и затворена”, добави тя. Величкова обясни, че позицията на председател на 
Фонда е много зависима от политическата конюнктура и от това кой е здравен министър: 
„Тази позиция изисква ежедневно общуване с родителите на деца, които наистина имат 
нужда от спешно подпомагане. Това със сигурност не е лесна позиция. На всичкото отгоре 
има и този обществен поглед към тази институция, който е един непрекъснат външен натиск 
и в този смисъл това не е лесна позиция. Вероятно и това е причината често хората да не 
издържат, защото няколко от директорите сами решиха да напуснат, а от друга страна това е 
позиция, която много зависи от политическата конюнктура и от това кой е здравен 
министър.“ Тя припомни, че д-р Георги Деянов, който предстои да оглави Фонда, е бил 
експерт в институцията в един от най-тежките й периоди с забавяния на досиета на деца и 
много откази: „Моите впечатления са, че тогавашният екип на Фонда не успя да се справи 
организационно с работата“. Фондът за лечение дълго време олицетворяваше 
възможността най-тежко болните деца да имат шанс за лечение в чужбина: „Това отдавна 
не е така. Много често виждаме хора, които започват кампании за набиране на средства за 
своите деца без изобщо да са кандидатствали във Фонда. Те ни казват, че не намират 
смисъл. Виждаме деца, които по причини за неуредици в правилника остава в една буферна 
зона, в която никой не носи отговорност за тях. Виждаме деца, които заради неуредици във 
взаимоотношенията във Фонда и български лечебни заведения са изпратени в чужбина, 
въпреки че могат да бъдат лекувани в България.“ 
(бел.: Материалът е отразен/препубликуван в редица издания) 

Стартира нов конкурс за Младежки банки  

www.arenamedia.net | 15.08.2018 | 07:00 
Фондация "Работилница за граждански инициативи" обявява национален конкурс по 
програмата "Младежка банка". Т. нар. "младежки банки" са екипи от млади хора (от 14 до 
25 години), които набират средства от дарители, а със събраните средства финансират 
младежки идеи на конкурсен принцип. Целта на проекта е да подпомогне участниците да 
допринесат за по-добрия живот в общността, да развият своите лидерски умения и да 
натрупат опит в управлението на дарителски програми "от младежи за младежи". Всички, 
които искат да участват, могат да изпратят своите идеи и точен бюджет на konkurs@wcif-
bg.org до 25 август. Повече информация.  АРЕНА 

Уникална изложба на българските гимнастички се открива на 21 август в София  

www.sportal.bg | 15.08.2018 | 08:56 
28 кадъра на БФХГ и Fibank, между които и непоказвани до момента фотографии, ще бъдат 
изложени между 20 август и 5 септември в градската градина до Народен театър "Иван 
Вазов". Между 10 и 16 септември България ще събере най-талантливите състезателки по 

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”  

9 

 

художествена гимнастика за най-значимото състезание в спорта. Поводът е Световното 
първенство, което ще се проведе в "Арена Армеец". Само няколко седмици преди началото 
на едно от най-големите спортни събития за годината, в София ще се открие уникална 
изложба, посветена на "Златните момичета". Всички кадри ще представят последните 
години на художествената гимнастика и ще поставят акцент върху момичетата, които от 10 
септември ще се борят за медалите в София. "С тази изложба желаем да доближим всички 
хора до нашия спорт и да представим настоящия отбор. Нека всеки, който още не е идвал на 
състезание да мине през изложбата и после, сигурна съм, ще му се прииска да дойде в 
залата и да подкрепи тези прекрасни момичета", заяви президентът на БФХГ Илиана Раева, 
която ще присъства на откриването. Освен кадрите на БФХГ, ще има и фотографии на Fibank, 
които са част от благотворителен календар на банката с момичетата от националния отбор 
по художествена гимнастика. Официалното откриване на изложбата ще се проведе на 21 
август от 12:30 часа в градската градина до Народния театър. Всеки, който иска да се види на 
живо с националните отбори на България и техните треньори, с посланика на Световното 
първенство Мария Петрова, с талисмана на шампионата Радина Филипова и други, е добре 
дошъл на събитието. Изложбата се осъществява с подкрепата на Столична община, 
Министерство на младежта и спорта, Министерство на туризма, Fibank, Petrol, Vivacom, 
Дънди Прешъс Металс, Български спортен тотализатор и Mall Serdika. 
(бел.: Материалът е отразен/препубликуван в редица издания) 

Международна лятна академия “Форум глобални лидери” стартира за първи път в 
Благоевград  

www.cross.bg | 15.08.2018 | 15:23 
/КРОСС/ За първи път България стана домакин на международната лятна програма за 
подготовка на бъдещи лидери ”Форум глобални лидери” (Preparing Global Leaders Forum - 
PGLF), която се провежда в Американския университет в Благоевград от 12-и до 19-и август. 
Лятната лидерска академия, която е част от световната мрежа PGLF, събра на едно място над 
30 отлични студенти и млади професионалисти от 20 страни от 5 континента с професори от 
водещи университети като Джорджтаун, Оксфорд и Сорбоната. В програмата в България се 
включват още лектори от публичния сектор и различни представители на НПО, бизнес и 
стартиращи компании като 9Academy, 356labs, Leanplum, Заедно в час, Viber, Enhancv, 
ClaimCompass, ProViotic, Sopharma, BMW, Сдружение 365.                   Международната лятна 
програма ”Форум глобални лидери”  се осъществява за първи път в България след 6 години 
успешни издания в други държави с финансовата подкрепа на Американското посолство в 
България, Младежкия съвет към Посолството на САЩ, Фондация “Българска памет” и 
Сдружение Три Шест Пет, както и с продуктовата подкрепа на Coca Cola, BMW и Hewlett 
Packard Enterprise. Медийни партньори на събитието са Кариери, Mladiinfo, b2b Media, Dir.bg 
и Forbes. Програмата в България се организира от група доброволци от българската 
фондация с нестопанска цел “Глобални лидери”, преминали успешно редица 
международни лидерски програми по света. Първото издание на лидерската академия бе 
открито официално от българският президент (2012-2017) Росен Плевнелиев, от президента 
на Американския университет в България д-р Стивън Съливан и от директора на глобалната 
академична мрежа PGLF проф. Д-р Сам Потоликио. 
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Стажанти от VIVACOM в акция за реставриране на „Златните мостове“  

www.kmeta.bg | 16.08.2018 | 13:56 
Над 80 младежи от лятната стажантска програма на VIVACOM взеха участие в доброволческа 
акция в местността „Златните мостове“. Едно от любимите места за отдих в природен парк 
Витоша вече посреща туристите с реставрирани пейки и беседки, освежени указателни 
табели, почистени алеи и еко пътеки и новоизграден дървен мост. 
Стажантите работиха съвместно със служители от природния парк, за да облагородят 
местността, от която тръгват всички главни туристически еко пътеки. 
Отговорността към опазването на околната среда е ключова ценност, която VIVACOM се 
стреми да насърчава сред своите служители. Важна част в социално-отговорната политика на 
VIVACOM е и подкрепата на доброволчески инициативи. Компанията развива силна вътрешна 
програма за доброволци VIVACOM Cares, в която участват десетки служители от цялата страна. 
Те отделят от личното си време и с готовност се включват в благородни каузи от различен 
характер. А за стажантите всяка година се организира специална доброволческа акция, която 
е част от приобщаването им към основните ценности на компанията. 
Тази година лятната стажантска кампания минава под мотото “VIVARACE Победителят си ти!“. 
В нея се обучават над 90 младежи във всички дирекции на компанията. Всеки от тях има 
индивидуален ментор, който да го въведе и подпомага в реалната работна среда. В 
продължение на три месеца участниците получават различни професионални обучения, 
придобиват практически умения в избраната от тях сфера и след края на програмата имат 
възможност за оставане на постоянна позиция в компанията. 
(бел.: Материалът е отразен/препубликуван в редица издания) 
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Общи новини  
 

Текст под снимка 

в. Стандарт | 10.08.2018 | Стр. 8 
Грамота за активна благотворителна дейност в сферата на социалното дело и 
здравеопазването връчи кметът Иван Портних на Офер Мирецки, инвеститор от Израел във 
Варна. Последен пример за благотворителната дейност на бизнесмена са дарените оловни 
престилки за работа под рентгенов надзор на лекари от МБАЛ "Св. Анна", както и дареният 
нов автомобил за медицински цели на общинската болница. 

Акция набира средства за болни деца 

в. Труд | 10.08.2018 | Стр. 20 
Благотворително шоу, което е част от инициативите на Асоциация "Детско сърце", набира 
средства за лечението на малки пациенти със сърдечни заболявания. За целта младежи от 
Дупница подготвят магическо шоу за 18 август, от 11:00 часа в парк "Рила". Основен 
организатор е илюзионистът Радослав Георгиев, който заедно с малката Ива от Бяла 
Слатина, ще забавлява с фокуси малки и големи. Ива е победител в в категория "Детска 
магия" на фестивала "Нова българска магия". В иницитивата ще участват и децата от ВС 
"АртПоп" и ТШ "Терпсихора". 

50 кръводарители с безплатен вход 

в. Труд | Даниела ФАРХИ | 10.08.2018 | Стр. 19 
50 безплатни билета на хита на лятото - MTV Present Varna Beach 2018, ще бъдат раздадени 
на кръводарители. Големият плажен концерт е тази неделя, а входът струва от 39 лв. 
Кръводарителската акция ще тече в четвъртък и петък от 17 до 20 ч пред входа на Морската 
градина в рамките на младежкия фестивал Funcity+, съобщиха организаторите от БЧК-Варна, 
Медицинския университет и Регионалния център по трансфузионна хематология. 
Инициативата "Дари кръв -вземи билет" се провежда за втора поредна година. Освен MTV, 
партньори са Лятно кино 
Варна, откъдето осигуряват безплатна прожекция на 30 души, и Театър Българан, който 
предоставя билети с 30% отстъпка от цената. Атрактивен бонус за кръводарители ще 
предостави на 15 август и кампанията "Бензин в кръвта". Всеки, който се включи в нея, ще 
влезе безплатно на националния мото събор в курорта Камчия. 

Ако сте в Пловдив, елате на благотворителна изложба  

www.marica.bg | 10.08.2018 | 06:21 
9 – 18 ч., галерия „Пловдив“ , ул. „Авкс. Велешки“ 20 Благотворителна изложба в полза на 
деца с увреждания 10 ч., Градска художествена галерия, ул. „ул. „Княз Александър I“ №15 
Изложба на Нейко Нейков 12 – 22 ч., Sushi Lovers, ул. „Апостол Узунов“ 3 

Деца и родители обновиха детска площадка, боядисаха пейките с цветовете на знамето ни 

www.flagman.bg | 10.08.2018 | 07:55 
С доброволен труд и средства патриотите освежиха площадката Деца и родители обновиха 
детска площадка в Ловеч. С доброволен труд и средства малки и големи се включиха в 
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акцията. Това е добър пример, възкликна водещата на „Тази сутрин“ Мария Цънцарова. 
„Пейките са боядисани с цветовете на българското знаме. Много е хубаво, когато можем да 
показваме такива добри примери за това как деца и възрастни се грижат заедно за местата, 
на които играят и си прекарват времето“, добави водещата. 

Благотворителен концерт в Ямбол "Късмет за Даниела"  

www.radio999bg.com | 10.08.2018 | 08:00 
Група артисти и студенти организират в Ямбол благотворителен концерт за събиране на 
средства за лечение на тежко болна жена, съобщиха организаторите. Под мотото "Късмет за 
Даниела" млади изпълнители от цялата страна ще свирят, пеят и танцуват на сцената на 
община Ямбол.  Всички средства, събрани от продажбата на билети за концерта, ще бъдат 
дарени на 36-годишната Даниела Стоянова за извършване на бъбречна трансплантация. 
Началото на благотворителния концерт е в събота, 11 август от 19.00ч. в рителната зала на 
Община Ямбол. Билети на цени от 5, 7 и 10лв  могат да се закупят на място в деня на 
събитието. 

Изложба в „Двореца”: Български шедьоври и олимпийски дух 

www.novini.dir.bg | БНР | 10.08.2018 | 08:15 
Една голяма и впечатляваща изложба бе открита в „Двореца” на Националната галерия... 
Една голяма и впечатляваща изложба бе открита в „Двореца” на Националната галерия. Това 
е наистина първият дворец на българските князе (Александър Батенберг и Фердинанд) след 
Освобождението на България през 1878 г. А сега част от залите му са изпълнени с празничен 
дух, озарени от шедьоврите на някои от най-добрите български художници. Те са част от 
сбирката на известния спортист, колекционер и дарител Боян Радев. С тази изложба Радев 
отбелязва 50 годишнината на своята втора олимпийска титла по борба класически стил от 
Мексико-1968. По думите на големия състезател, по този повод той е поставил на първо място 
изкуството; в спортните среди годишнината от олимпийското злато ще бъде отбелязана през 
септември… 

Екоинспекцията в Благоевград с няколко инициативи в кампанията „Да изчистим България 
заедно” 

www.blagoevgrad.eu | 10.08.2018 | 09:26 
С няколко инициативи РИОСВ – Благоевград ще се включи в тазгодишното издание на 
кампанията „Да изчистим България заедно“. Екоинспекцията планира три инициативи в 
периода от края на месец август до 15 септември – денят, определен за национално 
почистване. 
На 31 август съвместно със служители от РЗИ – Благоевград, ЮДП ДП – Благоевград ще бъдат 
почистени зони за отдих и къмпингуване в градски парк „Бачиново” и пътя за м. „Бодрост” 
(Карталска поляна). 
На 03 септември почистване ще има и на територията на Национален парк „Рила“. Събитието 
се организира с ДНП „Рила“ и в него се очаква да се включат десетки младежи и състезатели 
от спортни клубове в гр. Благоевград. 
На 15 септември служители на РИОСВ – Благоевград,  РЛ – Благоевград към ИАОС и 
доброволци ще почистят от отпадъци района на ул. „Свобода”, в областния център и около 
административната сграда на инспекцията. 
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Иновация в благотворителността от СОС или как Максим Бехар се сдоби с къща за офис на 
пъпа на София без да даде и стотинка 

www.e-novinar.com | 10.08.2018 | 10:25  
На последното си заседание преди лятната ваканция Столичния общински съвет подари на 
видния пиар експерт, дипломат, бизнесмен, „известен с мащабната си благотворителна 
дейност“ почетен консул на Сейшелите Максим Бехар двуетажна къща зад МОЛ „София“, за 
да си я ползва със здраве, а освен това ще му поема данъците, такса смет и режийните 
разноски. Къщата е предоставена за целите на фондация „За нашите деца“ по проект „Пътят 
към семейство”, на чието настоятелство н.пр. Бехар е председател.  
Като човек с авторитет и бетонни позиции в обществото, две седмици по-ранно, Бехар 
благоволи да посети Здравната комисия на СОС и да информира общинските съветници, че е 
осигурил от инвеститор 1,3 млн. лв., за Виж оригиналната статия в big5.bg  

Пунктовете за раздаване отново ще бъдат три: пред пилоните на ...  

www.novini247.com | 10.08.2018 | 10:26 
Във връзка с високите температури Столичната община ще продължи да раздава минерална 
вода на 9 и 10 август. Пунктовете за раздаване отново ще бъдат три: пред пилоните на 
Националния дворец на културата, на площадното пространство при храма „Св. Неделя”, 
както и на Орлов мост – при езерото „Ариана” – в близост до автобусната спирка.   Водата e 
осигурена като дарение от „Девин” АД и ще бъде раздавана от служители на общината до 
изчерпване на количествата. 
Източник: novinite.bg 

Талантливи младежи от Дупница организират магическо шоу в подкрепа на деца със 
сърдечни заболявания 

www.bulbox.net | 10.08.2018 | 10:38 
Талантливи младежи от Дупница организират магическо шоу в подкрепа на деца със 
сърдечни заболявания. Основният инициатор е илюзионистът Радослав Георгиев, а самото 
събитие е насрочено за 18. август от 11. 00 часа. Мястото е парк "Рила", малка сцена. 
Благотворителната проява е част от инициативите на Асоциация "Детско сърце", която 
обединява хора, съпричастни към проблемите на подрастващи със сърдечни заболявания. 

Преглед на основните теми във великотърновския печат 

www.focus-radio.net | 10.08.2018 | 10:43 
… „Благодетели откупиха родната къща на автора на „Сладкопойна чучулига“ и я дариха на 
търновската библиотека“ е друга тема от ежедневника. Радетели на българската култура и 
творчество се погрижиха да спрат разрухата на родната къща на автора на любимата детска 
песен ‚‘Сладкопойна чучулига‘‘ Цоньо Калчев в Джулюница. Жителите на селото в 
продължение на година събирали пари, за да откупят имота, който от дълго време тъне в 
забвение, и в първите дни на септември ще започне ремонт на постройката, за да може 
възможно най-скоро да се превърне в творчески център музей. … 

Плевен: Дарителска кампания набира средства за лечението на 33-годишен баща  

www.posoki.com | 10.08.2018 | 10:48 
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Зов за помощ в подкрепа на 33-годишен баща от Червен бряг бе публикуван тези дни в 
социалната мрежа Фейсбук от неговите близки. 33-годишният Георги Гергов е 
диагностициран преди 6 години с тежката болест „мозъчен тумор“. След хирургическа намеса 
туморът бил отстранен и Георги се е възстановил напълно. 2017 година обаче, след 
профилактичен преглед, Георги и семейството му отново чуват страшната диагноза. Ето и 
обръщението, публикувано от сестрата на Георги: 
„Мили хора, близки, приятели и познати, обръщам се към вас с надеждата и молбата да 
помогнем на моя брат да живее! Преди да се сблъска човек с подобно нещо, лице в лице, 
никога не вярва, че някой ден на него или неговото семейство ще му се наложи не само да 
чете такива постове, не само да подкрепя такива кампании, а да създаде такава и да моли за 
помощ. Днес, аз и моето семейство имаме нужда от подкрепа, за да може моят прекрасен 
брат, който съвсем скоро навърши 33 години, да продължи да живее…. 

Младежи се бориха срещу зависимостите в Банско  

www.blagoevgrad.utre.bg | 10.08.2018 | 11:05 
Кампанията "Обичам живота, живея здравословно" се проведе под звуците на Джипси Кингс 
по време на 21-ото издание на Международния Джаз Фестивал в Банско. Имаше поставена 
информационна шатра където младежи на възраст от 15 до 29 години имаха възможност да 
научат повече за здравословния начин на живот и как да се предпазват от различните видове 
зависимости. Всички желаещи имаха възможност и да проверят свойте знания във фейсбук 
играта. Също така бяха прожектирани и няколко презентаци представящи ползите от 
здравословния нaчин на живот, здравословното хранене, опасността за човешкото здраве от 
различните видове зависимости. Доброволци раздаваха на свойте връстници 
Информационни флаери и брошури и ги информираха за здравословния начин на живот, а за 
най-любознателните бяха предвидени тениски, гривни и спортни калъфи за телефон. 
Проектът се осъществява по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ 
ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА 2018 ГОДИНА с подкрепата на 
Министерството на младежта и спорта. Направление 1, тема "Насърчаване на здравословен 
начин на живот" 

Владо Николов става посланик на "Да изчистим България заедно"  

www.novsport.com | 10.08.2018 | 11:51 
Към отбора от звездни посланици на най-мащабната доброволческа инициатива у нас „Да 
изчистим България заедно“ се присъединява и Владимир Николов.   Става ли по-чиста 
България през последните години и колко е важно да предаваме добрия пример ще чуете от 
бившия капитан на националния отбор по волейбол в „Тази сутрин“.   За да станете и вие част 
от отбора – включете се в кампанията „Да изчистим България заедно“ на 15 септември, когато 
150 държави с милиони доброволци ще чистят заедно в Световния ден на почистването.   bTV 
Media Group подписа меморандум за сътрудничество и се присъедини към международната 
гражданска организация Let’s Do It Foundation.   Вече осма поредна година инициативата „Да 
изчистим България заедно” ще превърне в един отбор хиляди хора, които искат да живеят на 
едно по-чисто място. 

САЩ ни дари нови бойни лодки  

www.retro.bg | 10.08.2018 | 14:21 
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САЩ дари на българските Военноморски сили (ВМС) четири нови бързоходни моторни бойни 
лодки. На церемонията, която се проведе в Пункта за базиране-Варна, присъства и 
американският посланик у нас - Ерик Рубин. Освен дарените лодки, на българските 
военнослужещи бяха връчени и сертификати за завършен курс за експлоатацията и 
обслужването на плавателните средства. 

Общинските съветници от ГЕРБ-Габрово дариха средства за възстановяване на църквата в с. 
Кметовци  

www.dariknews.bg | 10.08.2018 | 14:51 
Общинските съветници от ГЕРБ-Габрово дариха средства от възнагражденията си за 
подпомагане възстановяването на храм „Свмто Сретение Господне” в село Кметовци. Това 
съобщиха от местната централа на партията.  Пенева и съветниците на ГЕРБ дариха компютър 
на новоучредения Клуб на пенсионера в Трявна Църквата е изградена преди 136 години от 
тревненския майстор Генчо Кънев. Дарените от общинските съветници от ГЕРБ средства, 
заедно с други дарения, ще бъдат използвани за поетапното възстановянане на покрива на 
храма. 

Европейската комисия отправи показа за нови проекти в рамките на Европейския корпус за 
солидарност 

www.focus-news.net | 10.08.2018 | 15:20 
София. Европейската комисия приканва заинтересованите страни да представят идеи за 
проекти в рамките на Европейския корпус за солидарност. 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. Това съобщиха от пресцентъра на Представителството на ЕК в България. 
Това е първата от серия покани, които ще позволят на най-малко 100 000 младежи да участват 
в корпуса до края на 2020 г. Отправената днес 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 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. 

Доц. Георги Йорданов подкрепи кампанията "Топъл обяд"  

www.plovdivlive.com | 10.08.2018 | 15:21 
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Зам.-председателят на здравната комисия в парламента доц. д-р Георги Йорданов подкрепи 
кампания „Топъл обяд“, която Ортодоксалният орден на Хоспиталиерите организира от 5 
години пред болница „Медлайн“ в Пловдив. Той раздаде храната на нуждаещите се в деня, в 
който Православната църква чества Св. Лаврентий, патрон и закрилник на готвачите заедно с 
президента доц. д-р Невен Енчев, завърнал се в родния си град за няколко дни, тъй като е 
ангажиран с изграждането на многопрофилна болница с хоспис в Германия. „За мен 
Оротодоксалният орден на Хоспиталиерите е една от най-активните и загрижени за хората в 
затруднено положение хуманитарни организации не само в Пловдив, но и в цялата страна. С 
готовност приех да се включа в кампания „Топъл обяд“, още повече че с ордена и с доц. Енчев 
си сътрудничим от доста време, заяви доц. Йорданов.- Преди 2 години фондацията дари на 
УМБАЛ-Пловдив, на която тогава бях изпълнителен директор, санитарни столове и инвалидни 
колички за трудно подвижни пациенти, които още се ползват в отделенията на лечебното 
заведение.“ Според него има огромна нужда от подобни благородни жестове, тъй като 
пенсионерите, а за жалост вече и доста по-млади хора, живеят трудно и разчитат на помощта 
на благодетели. Народният представител от БСП изрази надежда, че и други бизнесмени ще 
се включат, за да подкрепят инициативите на Ортодоксалния орден на Хоспиталиерите. 
Затова неговата политическа сила също провежда редица акции в помощ на бедни и болни, 
в които той постоянно участва. Хората от опашката се зарадваха, когато видяха двамата 
доктори и някои откровено признаха, че като не виждали от известно време доц. Енчев, се 
разтревожили, че „Топъл обяд“ може да спре. „Няма страшно, независимо дали съм в 
България или в Германия, знаете, че можете да разчитате на топла храна всеки петък, докато 
има бедни или поне докато съм жив“, отново увери пловдивският предприемач. 

Дариха бус за превозване на пациенти от Босилеград  

www.monitor.bg | 10.08.2018 | 15:43 
С 8-местен микробус за превозване на пациенти разполага вече Културно-информационният 
център в Босилеград. Той е дарен от българин, които от години наред помага на нашите 
сънародници в Западните покрайнини. „Всичко започна с един мейл, в който непознатият 
човек искаше среща с нас. Когато дойде в КИЦ-а видяхме един приятен и енергичен човек. 
Още от първите му думи разбрах, че е образован и успешен бизнесмен. Знаеше много неща 
за КИЦ-а, очевидно беше прочел и проследил цялата ни дейност. След половин час разговор, 
той просто попита с какво може да помогне.  До този момент единствено ние се занимавахме 
с извозването на пациенти до ВМА и подготовката на документи. Не става въпрос за спешни 
случаи, а за хора, които имаха нужда от специализирани медицински прегледи. Тогава с 
огромно притеснение казахме от какво в момента най-много се нуждаем. След известно 
време той се обади да ни каже, че буса е паркиран пред КИЦ-а. Попитахме го как да му 
благодарим, а той каза, че не иска да си прави реклама, а просто да помогне на 
сънародниците си“, обясни председателят на Културно-информационния център в 
Босилеград, Иван Николов. Той припомни, че Босилеград разполагаме единствено със 
Здравен дом, нещо като Спешен център, в който няма как нашите сънародници да направят 
консултация със специалист за определен вид заболяване. „Единственото желание на 
дарителя е КИЦ „Босилеград“ да продължи мисията си да помага на хората от Босилеград. 
Благодарение на него, от ноември миналата година до сега, КИЦ „Босилеград“ е извозил над 
70 човека, нуждаещи се от специализирана медицинска помощ във ВМА“, обяви още 
Николов. 
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Рок фест в Северозапада връща старо читалище към „Нов живот”  

www.btvnovinite.bg | 10.08.2018 | 17:31 
Обикновено сънено, напоследък Комарево е като развълнувано море: селцето се подготвя за 
рок концерт. Събитието е с мисия: да събере средства за ремонт на читалището и в него, както 
някога, да има и кино. Инициативата е на кметския наместник и е подкрепена от всички от 
семейството й. Цвета Йорданова посочва, че за възстановяване на тавана, пода, инсталацията 
и част от фасадата са нужни около 40 000 лв. Прави го защото вярва, че съграденото трябва 
да бъде запазено заради хората. За новия живот за комаревското читалище „Нов живот” ще 
трябват доста рок концерти, но поне първият ще е благотворителен. „Да не говорим, че рок 
музиката изначало принадлежи на Северозапада, все пак не трябва да забравяме фестивали 
като "Берксток", които бяха грандиозни за времето си”, припомня Димитър Маринов от група 
Toxic Blast. Фестът е обезпечен с лични средства на кметското семейство, приходи за ремонта 
се очакват от продажбата на аксесоари и дарения. Теренът е готов и освен за сцена, има място 
и за палатки. За участие в каузата освен стигат и само доброволчески сили. 

Френски доброволци дариха 6 тона материали за детските градини в Карлово  

www.news.bnt.bg | 10.08.2018 | 18:36 
Цветина Захарлиева - ръководител на Младежкия център в Карлово: Те пропътуват по 20 
страни, в 4 лъча се разделят. Едните правят дарение за Босна и Херцеговина, за Албания, 
Македония и при нас пристига 4-я лъч с дарения за Карлово и за децата на Карлово. 
Помолихме директорите да направят заявка какво им е необходимо - ученически пособия, 
канцеларски материали, спортни материали за децата от детските градини на община 
Карлово, които са 21 на брой и за социален център по-добре заедно, кoйто се помещава 
заедно в сградата с младежкия ни център. 

Благотворително магическо шоу ще се проведе в Дупница  

www.blagoevgrad.utre.bg | 10.08.2018 | 19:40 
Благотворително магическо шоу с много забавления и изненади организират талантливи 
млади хора от Дупница, в подкрепа на децата със сърдечни заболявания. Събитието е 
насрочено за 18 август от 11 часа, на малката сцена в парк “Рила”. Основен организатор е 
илюзионистът Радослав Георгиев. Той ще забавлява деца и възрастни с уникални фокуси. В 
програмата ще вземат участие магове от най-голямата магична организация в България - 
Quick Hands project. Илюзионистите Рони Меджик и неговата ученичка малката Ива от Бяла 
Слатина, която спечели "Специалната награда на Журито" от най-мащабния фестивал за 
магични изкуства на Балканите - Магична среща "Златна котка". Заедно с тях ще бъде и самият 
мениджър на Quick Hands project - Евгений Точев. Инициативата подпомага и дупнишкият 
бизнесмен Светослав Горов. Към благородната кауза ще се присъединят с изпълненията си 
младите певци от вокална група “Арт Поп” и танцьорите от школа “Терпсихора” с ръководител 
Владко Евтимов. Пред публиката илюзионистът Радослав Георгиев ще направи интересни 
фигури от разноцветни балони, които ще се продават на символични цени. Той ще разкрие на 
най-любопитните и част от тайните на забавната магия. За озвучаването ще се погрижи 
Ивайло Димов от Дупница. Благотворителното шоу е част от инициативите на Асоциация 
“Детско сърце”. Тя обединява хора, съпричастни към проблемите на децата и младежите със 
сърдечни заболявания – родители, детски кардиолози, психолози, юристи и всички, които са 
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готови да дадат своята безкористна помощ на немалка част от българските деца и техните 
семейства. 

21 актьори ритат благотворително срещу "Берое"  

в. 24 часа | 11.08.2018 | Стр. 88 
21 от най-добрите български актьори ще се изправят в благотворителен футболен мач срещу 
"Берое" в Стара Загора. Целта е да съберат средства за второто издание на международния 
студентски театрален фестивал, посветен на Данаил Чирпански. Идеята е на организаторите 
му, сред които е актрисата Йоанна Темелкова. 
Повече на 21-а стр. 
Стр. 88 

10-годишната Мелиса с шанс да проговори, трябват още $ 18 750 

в. Бряг, Русе | 11.08.2018 | Стр. 3 
10-годишната Мелиса Миленова Русева от Русе се нуждае от помощ. Тя е с детска 
церебрална парализа, но вследствие усилията на семейството и няколко претърпени 
операции, извършени в Пловдив, тя вече може да ходи самостоятелно. За съжаление, обаче, 
говори само със срички. Родителите са обнадеждени за по-бърз прогрес в тази насока от 
болница в Истанбул, която предлага лечение със стволови клетки. Семейството на Мелиса е 
събрало част от парите, но са необходими още 18 750 щатски долара, а близките на детето 
са притеснени, тъй като времето е ценно и с напредване на възрастта намаляват и 
шансовете Мелиса да проговори. В Русе на няколко места са разположени дарителски 
кутии, генериран е и DMS MELISA на тел.17 777, а дарителската сметка в помощ на момичето 
е BG54FINV91501317179226. 
10.08.2018 г. Стр. 3 
 

Градят „тракийска“ чешма в Свещари  

 www.ekip7.bg | 11.08.2018 | 06:26 
Родолюбиви жители - доброволци от исперихското село Свещари, изграждат с помощта на 
събрани дарителски средства оригинална чешма в центъра на населеното място. 
Чешмата е с барелеф на тракийска жрица Кариатида - копие на една от фигурите в 
световноизвестната Тракийска царска гробница, която се намира край селото. Мехмед АЗИЗ 

Спортисти организират футболен турнир за щангист в инвалидна количка  

www.ekip7.bg | 11.08.2018 | 06:26 
Спортисти организират благотворителен футболен турнир в подкрепа на 30-годишния бивш 
щангист Севдалин Иванов от Шумен, който е прикован в инвалидна количка. Събитието 
„Ludogorie Cup 2018“ ще се проведе на 8 септември, негови организатори са ПФК „Лудогорец 
1945“, ФК „Торнадо 2013“ – София, „Футбол с кауза“ и Иван Маринов от Разград. 
Целта е да се наберат средства за рехабилитация за обещаващия тежкоатлет, който при нелеп 
инцидент получава дефинитивно прекъсване на гръбначния мозък и остава парализиран от 
шията надолу…. 
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Тези измамнички събират пари на гърба на хората с увреждания! Запомнете лицата им  

www.news.burgas24.bg | 11.08.2018 | 09:48 
Източник: Burgas24.bg Румънските измамници, които цяло лято събират средства на гърба на 
хората с увреждания, за пореден път доказват, че са над закона. В това се увери репортер на 
Burgas24.bg, който излови две от мургавите шарлатанки. Въпреки, че след нашата намеса, 
миналата година групата бе заловена от полицията и изхвърлена от България с 
предупредителен протокол, те отново са тук и събират пари от бургазлии. Схемата им е една 
и съща – обикалят централните улици и комплексите с папка и уж събират подписи за 
изграждане на център за глухонеми. На някои от хвърчащите листчета  има поставен символът 
на хората с увреждания. Представят се за глухонеми и след като някой се подпише, с жестове 
и мимики настояват за парични дарения. Наш репортер предотврати поредното такова 
взимане на пари от случайно спрян гражданин. Измамниците мигом забравиха, че са 
глухонеми и започнаха да мърморят нещо на румънски, показвайки неприлични жестове. За 
жалост българските закони са такива, че дори и да бъдат хванати в крачка, последиците за 
мургавите румънци ще са почти нулеви. Нужни са безспорни доказателства и свидетелски 
показания, което до голяма степен отказва потърпевшите да се занимават. Единственото, 
което можете да направите е да запомните лицата им. Не се подписвайте и не им давайте 
пари, вместо това ги снимайте и разпространявайте снимките им. 

Бизнесмени и арендатори почистиха селско гробище 

www.novini.vratsa.eu | 11.08.2018 | 10:23 
В оставащите до събора дни в мизийското село Софрониево местни бизнесмени и арендатори 
почистиха и окосиха гробищния парк. Седмици преди това хората негодуваха от 
невъзможността да имат достъп до паметниците на роднините си. За първи път от години 90% 
от близо 88 декара площ изглеждаше като недостъпна пищна савана,като дори алеите бяха 
неразпознаваеми. Потърсихме кмета на селото Демира Димитрова с въпрос на какво се 
дължи това и не са ли третирани навреме площите с препарати,за да избуи такава гъста 
растителност, че дори желаещите да почистят гробовете на близките не могат да достигнат 
до тях. Демира Димитрова отговори, че от кметството изчаквали общинските съветници от 
селото, поели ангажимент да създадат. Инициативен комитет от доброволци за цялостно 
почистване да свърши работа. “Съжалявам,че се стигна до такъв развой на нещата,но със 
средства и работници за цялостно почистване на 88 дка площ не разполагаме. Нямам 
скорошни контакти с общинските съветници от селото и не зная докъде са стигнали в работата 
по сформирането на заплануваната работна група,но ако до седмица няма резултат,ще 
намерим начин да почистим алеите ,за да могат дошлите за събора софрониевчани да се 
поклонят на гробовете на близките си. Миналата година успяхме,макар и с големи усилия,да 
съберем сума за препарати,с които своевременно беше третирана огромната площ. Включиха 
се много семейства с лепта между 5 и 10 лева, но имаше много недоволни, че са унищожени 
посадени от тях цветя и дървета или били пропуснати“- заяви Димитрова за „ Зов нюз“ на 
първи август. Няколко дни след това местните бизнесмени и арендатори Светлин Спасов и 
Ваньо Тоев предоставиха лична техника и работници и гробищният парк е изчистен,за което 
Демира Димитрова изказа своята и на съселяните си благодарност на кметската фейсбук- 
страница. Наташа Войкина 

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”  

20 

 

Организират редица забавления за малки и големи с благотворителна цел във Варна  

www.bulbox.net | 11.08.2018 | 12:58 
Днес от 16 до 21 часа, ще се проведе Dolphiland – дневен фестивал с благотворителна цел, 
научи Moreto.net. Варненци могат да се включат в различни забавления като настолни игри, 
стреляне по мишена, рисуване с кана, фокуси и др., в Морската градина (до кривото дърво), 
като събраните средства, ще отидат за финансирането на втория лагер за 14 деца от Центъра 
за насатаняване от семеен тип „Изгрев“. 

Бизнесмен дари пари за храм в благоевградско село 

www.enovina.bg | 11.08.2018 | 15:30 
Благоевградски бизнесмен, който желае анонимност, дари пари за неотложен ремонт на 
храм "Свети Великомъченик Георги". Един от най-старите в Благоевградско - този в село 
Бистрица, бе застрашен от рухване заради теч от компроментирания покрив. Благодарение 
на дарението, в това число и пари от десетки пенсионери, ремонтират покрива и уникалната 
камбанария, информираха от църковното настоятелство и уточниха, че поделение на 
държавна фирма подсигурява дървен материял. Храмът на Свети Георги е построен през 1861 
година върху останките на средновековен манастир. През годините влагата от течове стените 
е съсипала част от стенописи, дело на майстори от Самоковската школа. Повече от 150 години 
църквата в село Бистрица е стожер на християнските ценности и вяра, обявена за паметник 
на културата с местно значение. 

Състезателка на "Шуменска крепост" подкрепи благотворителна кампания  

www.novsport.com | 11.08.2018 | 16:33 
Състезателката на спортния клуб "Шуменска крепост" - Ани Тотева подкрепи благотворителна 
кампания.    На 16-ти юли тази година си отиде Силвия, което бе добра майка на две принцеси 
Мартина (на година и два месеца) и Андрея (едва на 13 дни).    Сега Ани и нейното семейство 
участваха в благотворителна сесия, като са отделили парична сума, за да получат 
професионалните кадри.      "Благодарим на Надя Любомирова Петкова за ораганизираната 
от нея благотворителна фотосесия и за прекрасните снимки". Написа във Фейсбук Ани. 

Официално изявление от Кирил Балдев - организатор на Кампания „Да спасим книга“ 

www.alarmanews.com | 11.08.2018 | 17:11 
Изявление относно статията „Ученик дарява всеки месец част от джобните си за хора в нужда“ 
Скъпи дарители и приятели, 
Това изявление е относно статията* „Ученик дарява всеки месец част от джобните си за хора 
в нужда„, която статия споделих на моята лична страница във фейсбук с целта, че повече хора 
ще размишляват върху нея и ще вземат пример да помогнат на хора в нужда. Останах 
разочарован от това, че възрастни хора ми пишат, че искат пари да си платят наема, друг иска 
да му купя спортен екип, друг иска да му изпратя храна и много други подобни съобщения. 
Искам да споделя, че помагам единствено само на хора в нужда като: хора с увреждания, 
пенсионери с малки пенсии, социални центрове и читалища. 
Отново видях в каква държава живеем – бедна, мизерна и хора умиращи от глад. Здрави хора 
живота ги принуждава да просят за храна и лични нужди. Призовавам хората да помагат само 
и единствено на хора в нужда. Призовавам да не ми пишат здрави хора, които могат да 
работят и да се грижат за себе си . 
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Призовавам правителство да се погриже за България защото млади хора като мен може вече 
да не са граждани на България. Погрижете се за пенсионерите с ниски пенсии, хората с ниски 
заплати, хората с увреждания и за народа. 
Кирил Балдев: организатор на Кампания „Да спасим книга“… Това не е първата 
благотворителна кауза на младия българин. Още преди три години той започва кампания „Да 
спасим книга“, с която събира и дарява книги на домове за възрастни хора, библиотеки и 
други институции. Кирил е на 17 години, роден е в Звъничево и е прекарал детството си в Дом 
за деца, лишени от родителска грижа. Пише стихотворения и разкази, участвал е в редица 
конкурси. Искам просто да покажа, че за България има надежда, защото добри хора 
съществуват, описва вдъхновението си момчето. 

Янка Такева предлага: Данъчни облекчения за дарители на училищата 

в. Стандарт | 13.08.2018 | Стр. 5 
Данъчни облекчения за дарители в образователната система предложи вчера лидерът на 
Синдиката на българските учители Янка Такева. "Нищо не пречи бизнесът да се освобождава 
от данъци, когато спонсорира българското училище , каза тя след дискусия с АБВ-младежи за 
образованието у нас. Синдикатът и партията ще работят заедно за развитие на 
доброволчеството в образователната система. 
С АБВ ще си помагаме и срещу насилието в училище, защото 65 % от учителите и 70 % от 
децата са засегнати от него, каза още Янка Такева. Тя цитира данни от изследване на 
синдиката и Института по криминология към МВР, според което 45 % от учителите търпят 
насилие от страна на родителите. 70 % от децата пък понасят насилие в семейството. "60 % от 
това насилие се дължи на факта че родителите имат претенции към поведението на своите 
деца, особено свързано с оценките в училище", коментира Такева. 

В Силистра превърнаха Ту-134 в сцена за таланти  

www.kmeta.bg | 13.08.2018 | 08:50 
Самолет Ту-134 е най-новата атракция за силистренци. Приземената през 1986 г. машина е 
превърната в зона за отдих с труда на доброволци, съобщава uspelite.bg. 
Самолетът е подарен на местната власт от гражданската авиация и допреди 15 години е бил 
използван като авиоцентър и компютърна база. Постепенно обаче интересът към него 
отслабва, а парите за поддръжката свършват. Така жителите на Силистра избират сами да 
решат проблема, като превърнат Ту-134 в нещо различно. 
Изцяло чрез доброволческия труд на жителите сега машината и пространството около нея е 
с места за отдих, забавление и спорт. Стълбите в страничната част на самолета ще се ползват 
освен за предвидената им цел, така и за сцена за таланти. А най-голямата атракция е 
аеробиблиотеката на открито. 
Инициативата за атракцията е на Младежката банка в Силистра. Преобразяването е и част от 
проекта The Spot на сдружение „BG Бъди Активен”. Целта е да се променят градските 
пространства, като с идеи и труд се включат местните жители.  
Силистренци сами намират финансиране от различни партньори, фирми и институции в 
Силистра, а самата физическа работа свършват сами. 
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Севдалина Попова, Музейна сбирка-Белово: Получхме като дарение „Дневник от 
Балканската война“ на старши подофицер Димитър Илиев 

www.focus-news.net | 13.08.2018 | 10:21 
По повод полученото ценно дарение от Музейната сбирка в Белово, Радио „Фокус“ – 
Пазарджик потърси за коментар Севдалина Попова, старши експерт „Музейно дело“ в 
община Белово. Фокус: Г-жо Попова, какво включва последното дарение, което получи 
Музейната сбирка в град Белово? Севдалина Попова: Музейна сбирка „Атанас Хрисчев“, град 
Белово получи дарение от Парашкева Георгиева Фичева, родена в с.Малко Белово, живееща 
в Пловдив. Дарението включва – „Летопис на Димановия род“, „Дневник от Балканската 
война 1912- 1913 г.“ и „Списък на евреите, които са работили по построяването на шосето 
между местността „Старото село“ и с. Малко Белово през лятото и есента на 1942г.“. Първите 
два ръкописа са дело на Димитър Стойнов Илиев, роден в с. Малко Белово на 16 септември 
1886 г., той е дядо на дарителката….. 

Започна кампанията „Дари себе си!“  

www.bnr.bg | 13.08.2018 | 11:43 
Тя се организира от Българското дружество за защита на птиците. Целта е опазване живота на 
новоизлюпените египетски лешоядчета. Египетският лешояд е световно застрашен вид, 
защитен от Бернската конвенция. Видът е включен в Червената книга на България. 
Председателят на БДЗП клон Гоце Делчев Димитър Попов за трета поредна година се включва 
в доброволческата кампания „Дари себе си!“. „За разлика от останалите години, тази година 
двойките са по-малко, но птиците са толкова, колкото и и през предишните години. Говорим 
за малките лешоядчета, които са се излюпили. Повечето гнезда са с по две малки“ – сподели 
за разио Благоевград природозащитникът и уточни, че двойките в България са 24 и 1/3 от 
популацията на Балканите гнезди у нас.  

Фондация „Нашият дом е България“ на "Артекс" ще бъде санкционирана  

www.citybuild.bg | 13.08.2018 | 12:56 
Причината е навлизането в езерото "Близнака" в НП „Рила“ заради заснемането на филм.   
Дирекция „Национален парк Рила“ започва процедура за налагане на административни 
наказания и санкции за неспазване на режимите в защитената територия. Решението е във 
връзка със събитие на 11 август, събота, в района на циркуса на Седемте Рилски езера. 
Дирекцията е издала разрешение за заснемане на сцени от филма, като в заповедта на 
директора на парка са дадени изрични указания за начина на провеждане на снимачните 
дейности и организацията им. Заповедта не е била спазена, извършени са нарушения на 
Закона за защитените територии, плана за управление на парка и установените режими и 
норми в парка.   На организаторите на събитието – Фондация „Нашият дом е България“, ще 
бъде потърсена административно-наказателна отговорност за неспазване на поставените 
условия по издадената съгласувателна заповед на директора на парка. При установяване 
самоличността на участниците в нарушението, които нерегламентирано са навлезли в езеро 
„Близнака“, също ще бъде потърсена административно-наказателна отговорност. За 
юридически лица Законът за защитените територии предвижда налагане на имуществена 
санкция от 1000 до 10 000 лв., а на физически лица – глоба, като минималната е в размер от 5 
до 100 лв., а максималната от 500 до 5000 лв. Вчера служителите на парка не допуснаха 
нерегламентирано навлизане на моторни превозни средства в защитената територия. 
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Благотворителен концерт подготвя Александър Александров 

www.dobrudjabg.com | 13.08.2018 | 13:31 
Голям благотворителен концерт подготвят Ансамбъл „Добротица“ към Младежки център и 
ДТС“Добрич“. Концертът ще бъде непосредствено преди началото на учебната година на 14 
септември от 18.00 часа в летен театър-Добрич. Главният художествен ръководител и 
хореограф Александър Александров признава, че съставите имат финансови затруднения и 
затова са решили да направят концерт с който да си помогнат. „С обич към децата“ е 
озаглавен фолклорният спектакъл в който освен възпитаниците на Александров и Юри Митев 
ще участват още Ансамбъл „Мизия“ с ръководител Любчо Василев.Оркестър „Извор“ с 
ръководител Петър Гочев,  Петя Панева-млада народна певица и други. Средствата от 
поканите ще се дарят в Младежки център за издръжка и фестивали. Темата за децата е вечна 
и грижата към тях независимо дали става въпрос за изкуство или спорт трябва да е постоянна, 
казва Александров. Той призова участието на децата в ансамбли и спорт да е безплатно, 
талантливи деца не могат да си плащат таксите, посочва почетния гражданин на Добрич 

30-процентов спад на дарените храни у нас през 2017-а 

www.darikradio.bg | 13.08.2018 | 18:33 
С около 30 процента е спаднало количеството на дарените храни у нас през 2017-та година 
спрямо предишната година, въпреки въведеното освобождаване от ДДС за този вид дарение 
- това разказа в интервю за Дарик изпълнителният директор на Българската хранителна банка 
Цанка Миланова.   През първата половина на 2018-та година се наблюдава допълнителен 
спад в даренията на храни, а причината са кухите законодателни промени, които изискват 
маркиране на всяка отделна стока и то с надпис, който не може да бъде заличен.    През 2017-
та година само две от фирмите дарители са изпълнили условията за маркиране на дарената 
храна, за да се възползват от данъчните облекчения, обясни още Цанка Миланова, и 
припомни, че в България се произвежда с една трета повече храна, отколкото може да се 
продаде, а в същото време около милион и половина българи живеят в бедност и сериозни 
материални лишения.   

Дарителска кампания набира средства за документален филм за Хаджи Димитър и Стефан 
Караджа  

www.bgonair.bg | 14.08.2018 | 10:40 
Дарителска кампания набира средства за документален филм за Хаджи Димитър и Стефан 
Караджа. Автор на идеята е режисьорът и сценарист Олег Ковачев. 
"Не успях да се класирам за субсидия във филмовия център и затова се обръщам към всички 
родолюбиви българи. Необходимите средства са минимум около 10 000 лв", каза в студиото 
на "България сутрин" Олег Ковачев. Той сподели, че за него Хаджи Димитър и Стефан Караджа 
се нареждат непосредствено след Левски и Ботев по величие. "През 2018 г. се навършват 150 
години откакто двамата български герои, знаещи, че ще изгубят живота си, повеждат четата 
към България. Всички дарители ще бъдат изписани в надписите на филма и имената им ще 
останат в историята, заедно с лентата за двамата български войводи, загинали само на 28 
години", обясни още Ковачев пред Bulgaria ON AIR. За частни лица, които искат да помогнат, 
е открита следната сметка:  Първа инвестиционна банка IBAN BG14FINV915010BGN096Z6 BIC 
FINVBGSF Олег Ковачев-за филма за Хаджи Димитър и Стефан Караджа За средства в лева от 
фирми, регистрирани по ДДС, ще получат данъчна фактура, след като изпратят данните си 
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"25 мига от детството" за 25 години SOS Детски селища 

www.bnr.bg | 14.08.2018 | 11:38 
"25 мига от детството" - така се казва изложбата, посветена на 25-годишнината от създаването 
на SOS Детско селище Трявна. Тя е подредена в градинката на НДК (откъм входа на 
кръстовището на „Фритьоф Нансен“ и „Патриарх Евтимий“) и ще може да си разгледа до 27 
август. Официалното честване на годишнината ще се състои през октомври т.г. – разказа в 
ефира на Радио София Соня Живкова - ръководител „Корпоративни партньорства“ при SOS 
Детски селища-България. - В изложбата могат да се видят деца, получили обич, получили 
алтернативно семейство, уютен дом, сигурност и спокойствие. Някои от първия випуск деца 
вече имат семейства, има собствени кариери… Освен известната грижа за деца без родители 
или в риск SOS Детски селища има и програма за подкрепа на деца над 18 години, припомни 
Соня Живкова. Тя подчерта, че в края на юни е приключила може би най-успешната (във 
финансово изражение) кампания „Никое дете не трябва да расте само“, започнала в средата 
на март т.г. В периода на кампанията клиентите на верига магазини имаха възможност да 
направят дарение в размер на 1 (един) лев в подкрепа на каузата „SOS Детски селища“ при 
плащане на закупените от тях стоки на касите на супермаркетите. Дарението от клиентите 
възлиза на 126 569 лева. От своя страна, спазвайки обещанието си да удвои събраната сума, 
търговската верига дари още 126 569 лева на SOS Детски селища България. Средствата от 
дарението са насочени към осигуряване на качествена приемна грижа - поясни Соня Живкова, 
– към покриване на разходите за отглеждане и образование на приемните семейства в София, 
Перник, Брезник, Трявна, Велико Търново, Дряново. 
 

"Капачки за бъдеще" – кампания с мисия  

www.darikradio.bg | 14.08.2018 | 17:48 
Лазар Радков и Мартина Йорданова  поставят началото на кампанията „Капачки за бъдеще” 
с идеята  да бъдат полезни за децата на България и за опазването на нейната природа.  Досега  
са събрали 300 кубика пластмасови отпадъци, които са предали за рециклиране. Със 
средствата от предадените капачки са закупили два кувьоза за недоносени бебета. Единият 
вече е дарен на болницата в Червен бряг, другият съвсем скоро ще бъде предоставен на 
болницата в  Чирпан.  Най-активните им последователи са децата от детските градини и 
училищата,  признават двамата, но имат и много други свои привърженици.  Инициативата 
ни е не само кампания или благотворителност , „Капачки за бъдеще” е магия.  Тази магия 
прави хората полезни и щастливи, категорична е Мартина.  А Лазар добавя, че всяка събрана 
и предадена за рециклиране капачка има потенциала да спаси живота на бебе.  Повече за 
хода на кампанията и следващите събития от нея чуйте в разговора на Маргарита Колева. 

В Лом питат хората как да оползотворят дарение от 500 000 долара  

в. Клуб 100 | 15.08.2018 | Стр. 8 
Техен съгражданин завещава и $ 2 млн. на училището си 
Кметът на Лом Пенка Пенкова прави обществено допитване как да бъде използвано за 
развитието на града частта от дарението в полза на общината. Волята на дарителя -нашият 
емигрант в САЩ д-р Андрей Георгиев, е 500 000 долара от общо 2,5 млн. долара да се 
инвестират по преценка на кмета на крайдунавския град. 
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Засега приоритет има ремонтът на спортната зала и целта тя да се превърне в 
многофункционална. Имаме 7 клуба, които работят при тежки условия. Това е крупна сума и 
ще информираме гражданите за всяка стъпка, каза кметът Пенка Пенкова. Предстои да бъде 
уредена в художествената галерия изложба за неговия живот и дело. 
Кореспондентът на в. "Труд" Любомир Йорданов е проучил данни от биографията му в архива 
на Държавна сигурност. Смятали го за враг на народа Дарителят д-р Андрей Георгиев е 
преуспял семеен лекар в Уелмингтън в щата Делауер. Завършил е ломската гимназия "Найден 
Геров", после медицина в София, бил на фронта и след края на Втората световна война бяга 
зад граница. 
Докторът е роден на 2 март 1921 година в София, а по-късно родителите му се местят в 
Медковец, където баща му Асен става кмет. 
За да бъде спазено стриктно завещанието на техния бивш ученик, дарител и наследодател д-
р Андрей Асенов Георгиев, педагогическият съвет е определил специален статут на 
стипендията от 13 март 2017 година. 
С учредяването на стипендия "Д-р Андрей Георгиев" отличници ще могат да учат в Европа или 
Съединените американски щати. Досега са избрани първите десет. 
Стр. 8 

Събраха 20 000 лв. за лечението на лекарката, паднала от 7-ия етаж  

www.dnes.dir.bg | 15.08.2018 | 14:50 
Необходимите 20 000 лева за лечението на д-р Ирена Иванова, която на 20 юли падна от 7-ия 
етаж на жилищен блок в столичния жк "Люлин", вече са събрани. 
35-годишната жена бе настанена в Централната реанимация в „Пирогов“, където лекарите 
все още се борят за живота й. Инцидентът с д-р Иванова предизвика вълна от съпричастност 
не само в социалните мрежи. Десетки хора - познати и непознати, дариха кръв, за да я спасят. 
Последните липсващи средства за лечението й пък бяха дарени от Асоциацията на 
университетските болници, чиито членове решиха да преведат по сметката на Фондация 
„Направи добро – Александровска“ 3000 лева, както и от Сдружението на работещите в 
Спешна помощ, което помогна с 1000 лева. Преди това 5000 лева преведоха и от Столичната 
лекарска колегия. Сега на д-р Иванова й предстоят множество операции на таза и крайниците, 
като събраните средства са за медицински консумативи, които не се поемат от здравната каса. 
Колегите й от спешното отделение на Александровска болница обаче са сигурни, че тя ще се 
оправи и я чакат на работа, за да се борят заедно за спасяването на други животи, както са го 
правили само до преди месец. 

Благотворителна кампания набира учебни помагала за подпомагане на деца в риск  

www.dgpazar.eu | 15.08.2018 | 18:21 
Единадесетдневна благотворителна кампания в подкрепа на ученици от социално слаби 
семейства подема димитровградската фондация „Подари усмивка“. Инициативата е 
продължение на миналогодишни акции, протичащи под мотото „Треска за училище“. 
Замисълът е в навечерието на първия училищен звънец набрани да бъдат учебни помагала 
за деца в риск от отпадане от училище.    Предварително закупените учебни помагала ще се 
приемат в офиса на фондацията дни преди 15 септември. „Всеки може да предостави раници, 
тетрадки, блокчета, моливи, химикали, линийки, пергели, боички, скицници, пластелин и 
други пособия, както и да дари парични средства“, приканват от „Подари усмивка“. От 
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фондацията поясняват, че целта е за поредна година да се окаже помощ на деца, застрашени 
от отпадане от училище поради невъзможност на родителите им финансово да обезпечат 
тяхното по-нататъшно образование. По аналогичен начин в годините назад от „Подари 
усмивка“ подпомогнаха десетки социално слаби семейства и самотни родители.   Тази година 
кампанията ще се проведе във времето от 10 до 21 септември, съобщават в аванс 
организаторите. В този промеждутък от време дарения ще се приемат в офиса на „Подари 
усмивка“, намиращ се на бул. „Раковски“ 16, етаж 1, офис №3. Същевременно парични 
средства ще се набират по разкрита за целта банкова сметка.   Допълнителна информация 
заинтересованите да се включат в в инициативата могат да получат на тел. 0885/77 97 42. 

Русенска компания осигури видеонаблюдение на „Рапана“ 

www.tvn.bg | 16.08.2018 | 00:21 
Уличната библиотека във формата на рапан, която краси входа на Морската градина във 
Варна вече има видеонаблюдение. 
То е дарение от русенската фирма NRJ Soft – една от водещите компании в проектирането, 
изграждането и интегрирането на различни системи за сигурност и управление. „Поставени 
са IP камери с висока резолюция, които са свързани с интернет. Записите се пазят до 30 дена“ 
каза собственикът на фирмата инж. Тодор Гечев. 
Причина за дарението са акциите на „библиофили“, в резултат на които уличната библиотека, 
създадена по инициатива на Боян Симеонов, Юзджан Тургаев и Ибрим Асанов няколко пъти 
осъмва без книги. От първоначално заредени близо 900 книги,  остават няколко. Доброволци, 
които възстановяват библиотеката и попълват с книги рафтовете. Няколко седмици след това 
библиотеката, която е без ограничен достъп и без охрана, за пореден път е разграбена. 
Следва нова акция и на библиотеката е даден нов живот. Книгите вече имат стикери – с цел 
да не се крадат и препродават. 
“Видеонаблюдението ще контролира и ще даде възможност да се следи за нарушения. 
Сигурни сме, че камерите ще дадат повече спокойствие и сигурност на всички във Варна, 
които са се погрижили за отворената библиотека. Инициативата е страхотна и не само 
оживява, но и създава нов облик на града. Важно е обаче да знаем, че грижата за нея е всеки 
един от нас и отговорността – също. Вярвам, че библиотеката ще я има много лета занапред“, 
каза инж. Гечев. 

Световно първенство по доброта в бар "Петък" помага на 11-годишния Злати  

www.uspelite.bg | 16.08.2018 | 09:56 
“Световно първенство по доброта” и бар “Петък” заедно организират благотворително 
музикално събитие, подкрепящо кампанията за събиране на средства за лечението на 11-
годишния Злати от село Мъдрец. Концертът ще се проведе на 28 август от 20:00 в бар „Петък“. 
В концерта ще вземат участие Ross’n Lorina, Mila Robert и Petko Slavov. Те ще направят една 
незабравима музикална вечер, а в кутии, разположени на различни места в бара, ще се 
събират средства за малкия Злати. Както вече сме писали в Uspelite.bg, Златомир Линков е на 
11 години от село Мъдрец. Претърпява операция през 2015 г. на туморно образувание на 
дясната китка. Две години по-късно е опериран още два пъти заради рецидив на тумора. В 
България точна и ясна диагноза не е възможно да бъде поставена, затова родителите на Злати 
го водят в Американска болница в Истанбул. Оттам получават диагнозата на детето – Сарком 
на Юинг. Съветите на специалистите са за незабавно започване на химиотерапия. Родителите 
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на Злати заплащат първия курс с лични пари и със заем. Следват да бъдат проведени химио- 
и лъчетерапия, както и последваща операция на тумора, като общата стойност на лечението 
възлиза на 104 693 евро. Освен кутиите за дарение в бар „Петък“ средства за Злати могат да 
бъдат изпратени чрез  изпратите СМС за DMS кампанията DMS ZLATOMIR на номер 17 777.  
Дарения могат да се направят и по сметка: Златомир Миленов Линков IBAN: 
BG18UNCR70001523283866  Уникредит Булбанк BIC: UNCRBGSF Лице за контакт по въпроси за 
кампанията: Милен Линков (баща на Злати) - 0896132806. 

Над 1 млн. лева са щетите от пожара в читалището в Гложене  

www.uspelite.bg | 16.08.2018 | 09:56 
“Световно първенство по доброта” и бар “Петък” заедно организират благотворително 
музикално събитие, подкрепящо кампанията за събиране на средства за лечението на 11-
годишния Злати от село Мъдрец. Концертът ще се проведе на 28 август от 20:00 в бар „Петък“. 
В концерта ще вземат участие Ross’n Lorina, Mila Robert и Petko Slavov. Те ще направят една 
незабравима музикална вечер, а в кутии, разположени на различни места в бара, ще се 
събират средства за малкия Злати. Както вече сме писали в Uspelite.bg, Златомир Линков е на 
11 години от село Мъдрец. Претърпява операция през 2015 г. на туморно образувание на 
дясната китка. Две години по-късно е опериран още два пъти заради рецидив на тумора. В 
България точна и ясна диагноза не е възможно да бъде поставена, затова родителите на Злати 
го водят в Американска болница в Истанбул. Оттам получават диагнозата на детето – Сарком 
на Юинг. Съветите на специалистите са за незабавно започване на химиотерапия. Родителите 
на Злати заплащат първия курс с лични пари и със заем. Следват да бъдат проведени химио- 
и лъчетерапия, както и последваща операция на тумора, като общата стойност на лечението 
възлиза на 104 693 евро. Освен кутиите за дарение в бар „Петък“ средства за Злати могат да 
бъдат изпратени чрез  изпратите СМС за DMS кампанията DMS ZLATOMIR на номер 17 777.  
Дарения могат да се направят и по сметка: Златомир Миленов Линков IBAN: 
BG18UNCR70001523283866  Уникредит Булбанк BIC: UNCRBGSF Лице за контакт по въпроси за 
кампанията: Милен Линков (баща на Злати) - 0896132806. 

Плуването – път към прохождането: Треньор помага на деца с ДЦП  

www.dnes.bg | 16.08.2018 | 10:58 
Представяме ви Светлозар, който е с диагноза Детска церебрална парализа. Светльо иска да 
проходи, а по пътя към самостоятелността му помага Илиян Русев (Скури) - треньор по 
плуване. 18-годишният Светльо е претърпял три операции – за разкрач и на сухожилията на 
двата крака. Придвижването за Светльо е изпитание – осъществява се с помощта на патерици. 
Баба му е неотлъчно до него от деня на раждането му. Преди година жената научава за 
дейността на фондация "Александър Русев", разказва Bulgaria ON AIR. Момчето посещава 
занятията на Скури със желание и именно в плуването вижда надежда за възстановяването 
си. 
През последните месеци фондация "Александър Русев" събираше средства за портативен 
лифт, с който деца като Светльо да бъдат спускани в басейна. Част от сумата за изработване 
на съоръжението беше събрана на благотворителен концерт, организиран от "Гейм Спорт 
Център". Младо семейство дари остатъка от средствата и месец по-късно лифтът е вече факт. 
Портативният лифт е една крачка, която доближава Фондацията към голямата мечта на 
Александър Русев, а именно изграждането на водно рехабилитационен център. 
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Христо Бонев дари 200 кашона с лакомства на 9 клиники в УМБАЛ Свети Георги  

www.bgnews.host | 16.08.2018 | 12:51 
Пето поредно дарение за годината, включващо 200 кашона пакетирани лакомства, за 9 
клиники на УМБАЛ "Свети Георги“ направи футболната легенда Христо Бонев. Дарението бе 
разпределено между пациентите на: Клиника по педиатрия и генетични заболявания, 
Клиника по детска хирургия, Клиника по кардиохирургия, Втора клиника по хирургия, Клиника 
по изгаряния, Клиника по пластично-възстановителна и естетична хирургия за деца, Клиника 
по лицево-челюстна хирургия, Клиника по ушно-носно-гърлени болести и Клиника по очни 
болести. Предишното дарение бе през месец юли и включваше 100 кашона с пакетирани 
сладки и солени закуски, разпределени между 4 клинични звена на болницата. По-рано през 
годината по повод 1 юни още 100 кашона с лакомства бяха раздадени на  всички малки 
пациенти. По повод националния празник 3 март – Христо Бонев дари 77 кашона с опаковани 
лакомства, а за Цветница – 60 кашона. По своя дългогодишна традиция Бонев многократно 
през годината изненадва пациентите на УМБАЛ "Свети Георги“. Работещите в болницата и 
пациентите изказват сърдечната си благодарност за тези безкористни жестове. Източник: 
plovdiv24.bg 

Фамилии от Чикаго с български корени направиха дарение в Регионалния исторически 
музей - Русе  

www.dnevnik.bg | 16.08.2018 | 12:56 
Фамилиите с български корени Лотци и Мериленд, които понастоящем живеят Чикаго, 
направиха дарение от лични вещи на Регионалния исторически музей - Русе, съобщават от 
институцията. Колекцията съдържа три декоративни порцеланови обувки, порцеланова 
каничка за мляко, захарница с маркировка и датировка от 1916 г., поставка за свещ, портмоне 
и миниатюрна дамска чанта, бродирана с мъниста. Чантичката е част от сватбен тоалет, носен 
от майката на булката в Мюнхен през 1952 г. Част от предците на семейство Лотци са били от 
България. Фамилията знае малко за своите български корени. Това, което помнят е, че дядото, 
дошъл от България, се казвал Мане. На него е кръстена и внучката му Мони, от чиято сватба 
през 1952 г. е мънистената чантичка. В края на ХІХ в. прадедите на Лотци и Мериленд 
емигрират от Германия и се установяват в Чикаго, Илинойс. Вещите са предоставени с 
помощта ма Елена Попниколова - Табакова, дългогодишен уредник в отдел "Етнография" на 
Русенския музей, активен колекционер на старинни вещи и съосновател на Виртуалния музей 
на българите в Чикаго. 

Номинирай Героите на 2018  

www.programata.bg | 16.08.2018 | 13:30 
Имало едно време три 10-годишни хлапета. Те имали доста сгъстен график – то не били 
компютърни игри, не били гостита с преспиване, уроци по плуване или пък, разбира се, 
домашни. Но пак намирали време редовно да произвеждат саморъчно купчини рисунки за 
оцветяване, с които после да занимават по-малките си приятелчета от детска градина Първи 
юни в Плевен. Пък и да им четат нова книжка всеки път. Такава е историята на Цвети, Ели и 
Вальо, които миналата година получиха Приза за млади доброволци в първото издание на 
Героите – годишните награди на платформата TimeHeroes, която свързва хората с гориво да 
помагат безвъзмездно и каузите, които имат нужда от тях. Ние от Програмата даваме още 
един канал на тази добра идея, като всяка седмица пускаме към вас доброволческа мисия от 
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многото на timeheroes.org. Този път обаче използваме мястото за нещо не по-малко важно: 
да ви кажем, че тези ценни за здравето на цялото ни общество награди съществуват и че точно 
сега, до 26 август, може да номинирате своите герои за 2018. Не че без статуетка героят не е 
герой, но, знаете, всяко потупване по рамото заразява с ентусиазъм. А TimeHeroes са готови 
да потупват рамене в четири категории: за доброволец (или група от такива), организатор на 
инициативи, компания с положителна политика по темата и журналист, който неуморно я 
отразява. Пълните условия и критерии, според които да отсеете по-по-най добротворците 
около себе си, както и номинационната форма, където да попълните данните им (най-
малкото, за да ги намери наградата им), са на awards.timeheroes.org. Само ще ви кажем 
няколко ключови думи за проявите и практиките, които сгряват душата на журито: 
вдъхновяващи, смели, новаторски, ефективни, общественополезни. 

Арх. Пламен Мирянов: Фондация „Нашият дом е България има за цел да реализира 
благотворителни кампании и дарения с цел популяризиране на културните ни богатства, 
традиции и наследства  

www.focus-radio.net | 16.08.2018 | 14:48 
Фондация „Нашият дом е България“ има за цел да реализира благотворителни кампании и 
дарения с цел популяризиране на културните ни богатства, традиции и наследства.  Това каза 
за Радио „Фокус“ архитект Пламен Мирянов от Фондацията. Той допълни, че неговият екип е 
почти готов с филма „Нашият дом е България“, който включва кадри от България, редом с 
нашите обичаи и културни наследства. „За в бъдеще бих искал да изграждаме 
благотворително различни съоръжения, които спомагат на хора в неравностойно положение 
да стигат до туристически обекти. Да помогнем на туризма да се популяризира, да има повече 
инфраструктура – по-добри табели, по-добри означения. Също така бих искал да участваме в 
създаването на благотворителни кампании с цел създаване на нови зелени площи в 
градовете, за нови шадравани, водни площи, фонтани – това имаме нужда тук в България“, 
коментира той. Във връзка с последвалите глоби по повод влизането на хора с носии в едно 
от езерата на НП „Рила“, арх. Пламен Мирянов се извини от името на екипа си и обясни, че се 
радва, защото по този начин се говори за проблема и нередностите, които има там. 

Мария Гинева, директор на Сдружение „Бъдеще за децата“: Част от проектите ни са 
насочени към промяна на нагласите на общността към децата с увреждания  

www.focus-radio.net | 16.08.2018 | 16:18 
Казанлък. Едно от направленията, по които работи Сдружение „ Бъдеще за децата“ от своето 
създаване преди 15 години, е изпълнението на множество проекти, една част от които 
насочени към промяна на нагласите на общността към децата с увреждания, каза за Радио „ 
Фокус“ изпълнителният директор на Сдружението Мария Гинева. Тя поясни, че Сдружението 
реализира пет проекта насочени към хипотерапията. В продължение на осем години 
организацията провежда летни терапевтични лагери. „ Преди 10 години Сдружението 
създаде филма „ Исполин“ – прецедент за времето си, популяризиран както на местно, така 
и на национално ниво. Филмът показва, най-общо, че децата с увреждания наистина могат да 
покоряват върхове не само реални, но и в техия символичен смисъл“, каза Гинева. Като 
успешен тя определи проекта „ Прегръдка за всяко дете“, в рамките на който е развита 
услугата „ Превенция на изоставянето“ в партньорство с родилното отделение на болницата 
в Казанлък. 
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Един от последните проекти на сдружението е свързан с доброволчеството сред учащите в 
община Казанлък, с който е спечелена наградата за доброволческа инициатива. В рамките на 
проекта са сформирани доброволчески клубове в училища в общината, чиято цел е да 
реализират доброволчески инициативи. 

Дари 1 лев за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми в магазините на BILLA  

www.dobrichonline.com | 17.08.2018 | 09:30 
Кампанията „Да помогнем заедно” е дарителска инициатива за набиране на средства с цел 
подпомагането на семейства с репродуктивни проблеми чрез финансирането на процедури 
инвитро. Дарения могат да бъдат извършени на касите на всички магазини BILLA. 
Минималната сума е в размер на 1лв.  Кампанията по набиране на дарения от клиенти на 
BILLA се провежда в периода от 16 до 22 август. До 29 август BILLA ще съобщи общия размер 
на събраните от отчисления суми на своя сайт или фейсбук профил. 

Благотворителен мач събира Стилиян Петров и Стоичков 

www.bnr.bg | 17.08.2018 | 10:35 
Стилиян Петров и Христо Стоичков ще играят в благотворителен мач по футбол на стадион 
„Селтик Парк“. На 8 септември двамата българи ще бъдат част от двубоя в Глазгоу 
(Шотландия) за набиране на средства в борбата срещу коварната болест рак. Цените на 
билетите за мача са между 30 и 700 лири. Петров ще води един от отборите, а в него ще играе 
Скот Браун, който е настоящ капитан на „Селтик“. Хенрик Ларсон, Любомир Моравчик, Шей 
Гивън, Артур Боруц, Пади Маккорт, Джон Хартсън, Йоос Валгаерен, Йохан Мялби, Роби Кийн, 
Тош Макинли, Джаки Макнамара, Гарет Бари, Гайзка Мендиета, Луис Гарсия, Максуел, Христо 
Стоичков, Саймън Донъли и Мартин Компстън също ще вземат участие в благотворителната 
инициатива. Капитан на другия отбор ще бъде футболистът на „Ливърпул“ - Джеймс Милнър. 
В тима ще играят Емил Хески, Стивън Уорнък, Крис Къркланд, Йон Арне Рийзе, Джолиън 
Лескът, Мика Ричардс, Джейсън Макатиър, Джейми Реднап, Джими Булард, Оуен Харгрийвс, 
Дирк Кайт, Питър Крауч, Алан Смит и Нийл Мелър. 
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