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Новини за членове на БДФ 
 
Теленор дари 6000 лева за младежи в нужда по проекта „Готови за успех“ 
www.socialevo.net | 10.11.2017 
Главният директор „Корпоративна политика“ на Теленор Ирина Василевска връчи 
стипендии на младежи в неравностойно положение по проекта „Готови за успех“ на 
Фондация BCause. 
 Сумата от 6000 лева ще покрие годишните образователни разходи на трима студенти без 
родители, отгледани от роднини или в социални институции, които имат отлични 
академични резултати в областта на комуникационните технологии и науки. 
Стипендиантската програма „Готови за успех“ е програма на Фондация BCause (доскоро – 
Фондация „Помощ за благотворителността в България“)  от 2006 г. 
Програмата подкрепя образованието на деца и младежи без родители, отгледани от 
роднини или в социални домове. 
Тези деца разполагат с минимални ресурси, за да покрият основните си потребности, 
принудени са да работят и рядко продължават образованието си – единственият им доход е 
отпусканата от държавата пенсия. 
Първо, средствата за стипендиите са осигурени изцяло от дарения – от фирми, и от частни 
лица. 
И второ, водещ критерий е успехът на кандидатите. Програмата подкрепя младежите не 
просто защото са ощетени от съдбата, а защото имат изключително добри постижения и 
отличен успех. В този смисъл програмата е и предприемаческа. 
Програмата се подкрепя от множество частни дарители и компании, работещи в България. 
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С благотворителен концерт в старата столица събират средства за три тежко болни деца 
www.dnesbg.com | 10.11.2017  
Благотворителен концерт в помощ на три болни деца, които се нуждаят от спешно лечение, 
подготвят във Велико Търново. В пищния спектакъл “За децата от децата” ще участват 
млади таланти от детските градини, музикалните, танцовите и театралните школи в града. 
Той ще се проведе в навечерието на Деня на християнското семейство – на 15 ноември от 18 
часа в Музикално-драматичен театър “Константин Кисимов”. 
Инициативата е на Регионалния съвет на КНСБ в старата столица съвместно с 
благотворителния фонд “Проф. д-р Желязко Христов” и се осъществява с подкрепата на 
председателя на Общинския съвет Венцислав Спирдонов. Безвъзмездно в кампанията ще се 
включи и театърът, като преотстъпи салона без наем. Младежкият дом, детска градина 
“Иванка Ботева”, институции и десетки граждани също помагат на каузата. 
Вместо билети за концерта ще бъдат продавани ръчно изработени картички, цената на 
всяка от тях ще бъде 5 лв. Около 200 красиви картички с тази цел са измайсторили 
малчуганите от детска градина “Иванка Ботева” заедно с техните родители. В деня на 
спектакъла във фоайето на МДТ ще бъде подреден и благотворителен базар, на който ще се 
продават сувенири, изработени от деца и учители от различни учебни заведения в града. 
Средствата, събрани по време на акцията, ще бъдат преведени по сметките на трите 
търновски деца в нужда. 
“Целта на това събитие е да изразим гражданска позиция и да бъдем съпричастни към деца 
в нужда, да подпомогнем техните семейства”, обясни председателят на РС на КНСБ Иванина 
Янева. 
“Държавата е най-важният фактор, който трябва да отговаря за тези деца, но ние като 
гражданско общество трябва да сме винаги до тях, за да усещат те подкрепата на 
обществото, да усещат, че ние можем да помагаме. Това събитие трябва да постави началото 
на кампания за добротворство във Велико Търново”, сподели председателят на местния 
парламент Венцислав Спирдонов. “Мисля, че сега, в дните преди Коледа, трябва да покажем 
нашите добри намерения и да помогнем”, посочи директорът на Младежкия дом Румен 
Петров.                                                 
 
NOVA и УНИЦЕФ обединяват сили в благотворителeн спектакъл 
www.dariknews.bg | 10.11.2017 | 17:30 
NOVA и УНИЦЕФ обединяват сили в подкрепа на децата чрез благотворителен спектакъл – 
телетон, който ще се излъчи на живо в ефира на NOVA на 25 ноември (събота) от 20:00 часа. 
Каузата, зад която NOVA и УНИЦЕФ застават, е създаване на защитена и приобщаваща 
среда за развитие на всяко дете в България. Средствата, събрани по време на телетона, ще 
бъдат инвестирани в дейности, с които УНИЦЕФ България ще подкрепи тази кауза. 
Зрителите на NOVA ще станат свидетели за първи път на изключително впечатляващ и 
изпълнен с много емоции спектакъл под купола на цирк „Балкански“ в София. Моделът, 
включващ изпълнения на звезди от цирковото изкуство, вече е доказал своя успех и в други 
европейски страни. Водещи ще бъдат две от най-обичаните лица от ефира на NOVA – Ники 
Кънчев и Ани Салич, която е дългогодишен посланик на добра воля на УНИЦЕФ. В 
програмата ще вземат участие някои от най-добрите български и световни циркови артисти, 
както и близо 100 популярни личности и общественици. Сред тях са Гала, Мария Игнатова, 
Алекс Раева, Михаела Филева, Невена Пейкова, Тити Папазов, Миро, Д2, „Бон-
Бон“,професор Христо Пимпирев, Деян Донков и други. 
По време на телетона „NOVA и УНИЦЕФ: Бъди част от положителната промяна за всяко 
дете“ ще бъдат излъчени видео материали, разказващи за съдбите на деца, които са жертви 
на насилие и такива със специфични потребности. Журналистът от Новините на NOVA, 
Мария Милкова, ще запознае зрителите с техните истории, които още веднъж ще покажат 
нуждата от промяна в обществените нагласи и повече солидарност към съдбите на тези 
деца. „Много често те са подложени на дискриминация и биват заклеймявани, а всъщност се 
нуждаят от по-голяма обществена подкрепа и достъп до качествени социални услуги“, 
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разказва Милкова. „Щастлива съм, че за първи път NOVA и УНИЦЕФ България си подават 
ръка в нестандартен за България благотворителен телетон проект. Подобно мащабно 
партньорство е съвсем естествена стъпка за двете организации, защото позитивната 
промяна в живота на българските деца е във фокуса на най-голямата социално отговорна 
инициатива на Нова Броускастинг Груп - ПРОМЯНАТА, насочена към социалното 
предприемачество, както и е част от усилията на кампанията ни „Мисия образование“. 
Положителната промяна в живота на българските деца е мисия, която обединява не само 
NOVA и УНИЦЕФ България, но и цялото ни общество. Вярвам, че с този спектакъл ще 
успеем да вдъхновим повече хора да се отзоват, за да направим средата за живот на децата у 
нас пълноценна и перспективна“, коментира Вики Политова, главен оперативен директор 
на Нова Броудкастинг Груп. 
По време на спектакъла всеки зрител ще може да подкрепи каузата на NOVA и УНИЦЕФ 
чрез онлайн дарение на www.unicef.bg или като изпрати SMS с цифра 5 на номер 1021 и 
стане БЛАГОДЕТЕЛ с месечни дарения през мобилния си телефон*. 
„Всяко дете има право да живее в защитена и приобщаваща среда и ние в УНИЦЕФ считаме, 
че заедно с NOVA ще допринесем за положителна промяна в обществото, за да се реализира 
това право за всички деца. Партньорството цели да предизвика солидарност и да 
мобилизира гражданите и институциите за детската кауза, защото никое дете не бива да 
бъде пренебрегнато“, каза Мария Хесус Конде, Представител на УНИЦЕФ в България. 
Дигитален медия партньор на телетона е Нетинфо, част от Нова Броудкастинг Груп. 
Спектакълът- телетон се осъществява с подкрепата на Happy Bar and Grill с продуцент 
„Глобъл Филмс“. *ДДС и такси не се начисляват за абонатите на всички мобилни оператори. 
 
Младежките банки в Шумен и Видин организират „книга на тъмно“ 
www.ngobg.info | 01.11.2017  
Дарителски акции по повод Деня на народните будители, организират #ДоброТворците от 
Младежките банки в Шумен и Видин. На 31 октомври в навечерието на празника, „книга на 
тъмно" събра над 40 жители на Шумен. Всички получиха атрактивно опакована книга – без 
да знаят заглавието и автора, разчитайки единствено на своя късмет. Книгите се 
разпространяват срещу минимално дарение. Набраните близо 300 лв. ще допълнят фонда 
на Младежката банка, a след това ще бъдат разпределени в подкрепа на младежки 
инициативи. Младежката банка в Шумен организира „книга на тъмно“ за втора поредна 
година. „Инициативата е много атрактивна и затова решихме да я организираме и тази 
година. Освен книги опаковахме и дискове с български филми. Всички те бяха предоставени 
на Младежката банка като дарение. Радваме се, че в навечерието на този светъл празник, 
всички книги и дискове са купени. Благодарим на всички дарители, както и Регионалната 
библиотека „Стилиян Чилингиров“, която е наш партньор.“, споделят от екипа на Младежка 
банка Шумен. Днес от 10:00 ч. във Видин стартира инициативата „Вашата книга за 
младежка кауза“, организирана от Младежка банка Видин. Дарителската акция там има по-
различен формат. Димитър Петров, координатор на Младежка банка Видин, споделя, че 
идеята е книгите, които се даряват да бъдат предоставени на стойност по-ниска от реалната 
им цена, а набраните средства да бъдат използвани за финансиране на идеите на младите 
хора от Видин. Биляна Борисова, доброволец в Младежка банка е впечатлена колко активно 
хората откликват на инициативата им: „Наистина много добре го приемат. Като един вид 
старт, всеки дава книги, които вече е прочел и така освен, че разменяме знания, ние си 
помагаме. Всеки слага в касичката, колкото може да си позволи, а с парите предвиждаме да 
финансираме идеите на наши връстници.“ Младежките банки са екипи от млади хора на 
възраст между 16 и 25, които набират дарения, организират конкурси за финансиране и 
отпускат грантове за младежки проекти. В момента у нас има 13 младежки банки в 13 
български града. Всички те са подпрени на национално ниво от Фондация „Работилница за 
граждански инициативи“ (ФРГИ) по програма „Младежка банка“. Програмата стартира у 
нас през 2012 г., а от тогава до сега, ФРГИ е обучила повече от 250 младежи в управлението 
и развитието на дарителски програми. Обучените младежи са привлекли повече от 500 свои 
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връстници като доброволци в екипите на Младежките банки. На национално ниво сумата 
набрана от Младежките банки надвишава 200 000 лв. С всички тях младежите са 
подкрепили 85 идеи на свои връстници. Проектите, финансирани от Младежките банки са 
достигнали до повече от 400 000 младежи от цялата страна. 
 
За поредна година проект на фондация „За Нашите Деца” бе избран да участва в 
дарителската кампания на Райфайзенбанк „Избери, за да помогнеш“ 
www.ngobg.info | 03.11.2017  
Тази година фондация „За Нашите Деца” кандидатства в благотворителната инициатива на 
Райфайзенбанк „Избери, за да помогнеш” с проект „Подари щастливо детство на деца с 
трудности в развитието”. С осъществяването на проекта ще бъдат подкрепени 6 деца, които 
имат физически увреждания и/или трудности в развитието, като им бъде предоставена 
възможност, според потребностите им с тях да работят различни специалисти и да 
посещават иновативни терапии.   Благодарение на инициативата, миналата година успяхме 
да наберем над 10 000 лв. за проекта „Сбъдни мечта за семейство в Детска къща”. Със 
средствата подпомогнахме екипа ни от Център за временно настаняване от семеен тип 
(ЦНСТ) „Детска къща" да запази високото качество на грижа, което гарантира 
пълноценното развитие на децата и адекватното посрещане на техните нужди. Каузата бе 
сред 22 успешни проекта, които подкрепи осмото издание на благотворителната 
инициатива на Райфайзенбанк. Кампанията „Избери, за да помогнеш”  ще продължи до 20 
декемрви, като дарения за кампанията на фондация „За Нашите Деца“ могат да се направят 
по няколко начина: Клиентите на интернет банкирането на Райфайзенбанк могат да правят 
дарения чрез линк от сайта на Райфайзен Онлайн, директно по сметката на 
фондацията:Получател/Титуляр: Фондация ЗА НАШИТЕ ДЕЦА IBAN: 
BG32RZBB91551060533767 BIC: RZBBBGSF При банка: Райфайзенбанк България Основание 
за плащане: Избери, за да помогнеш През онлайн платформата за разплащания 
pay.dir.bgЧрез SMS с текст DMS DETSTVO на кратък номер 17 777 за всички мобилни 
оператори  Дарителската кампания стартира през 2009г. и за този период е подкрепила над 
210 проекта, с над 2.4 млн. лв.  Фондация „За Нашите Деца” вече  25 години  насочва 
усилията си в предоставянето на подкрепа на най-уязвимите деца в България и правото на 
семейство за всяко дете. Благодарение на дългогодишния си опит и постоянно развитие на 
услугите, организацията не само предоставя алтернативна форма за грижа на деца, които са 
изоставени от своите родители, а и развива превантивни услуги. Предвид големия брой на 
деца с увреждания и/или трудности в развитието през последните години специалистите на 
фондацията работят, както за намиране на приемни семейства, които да се грижат за децата 
с увреждания, така и за подкрепа на биологични семейства, в които има деца с увреждания 
и/или трудности в развитието. 
 
Нова инициатива на УНИЦЕФ и PlayPark: За всяко дете – игра 
www.abcnews.bg | 07.11.2017  
Снимка: Илюстрация: УНИЦЕФPlayPark и УНИЦЕФ България стартират съвместната 
кампания „За всяко дете – игра”. PlayPark ще подкрепя дейността на УНИЦЕФ България 
като се ангажира да промотира и защитава правото на игра на всяко дете, да подкрепя 
родителите на малки деца в получаване на повече информация по теми за отглеждане и 
грижа за децата, ще предостави възможност за кърмене в специален кът в центъра, да 
предлага отстъпки за приемни семейства, и да обучи аниматори за работа с деца със 
специфични потребности и увреждания. PlayPark и УНИЦЕФ стартират инициативата с 
разнообразни дейности от ноември 2017 г. Развлекателният център ще даде възможност на 
приятели и гости да се включат към инициативите с всяко посещение на зоните за 
забавление и комфорт. Компанията ще дарява 1 лв. от всека затворена сметка и посещение в 
центъра, а клиентите ще имат възможност да добавят допълнително дарение в подкрепа на 
УНИЦЕФ към своя парти-пакет.  „Подаваме ръце, защото ни е грижа. С тези ръце се грижа 
за трите си деца, с тези ръце искам да помагам и да мотивирам колегите си да подкрепят 
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всички деца да реализират правото си на игра и да имат едно по-щастливо детство!“, каза 
Яна Средкова, мениджър на Play Park. „Играта е голямо забавление за всички – големи и 
малки. Тя е изключително важна обаче за децата, защото допринася за развиване на техния 
интелект, социални и емоционални умения. Чрез играта децата учат за света, развиват 
способностите си за общуване, сътрудничество и емпатия, решаване на проблеми, а също 
така как да регулират своите емоции. Същевременно играта спомага и за изграждането на 
здрава емоционална връзка между децата и техните родители. В ранните години играта е 
най-важната работа на всяко дете, като задължение на възрастните е да им осигурят 
пространство и възможност за игра. Така децата се подготвят за живота“, сподели Мария 
Хесус Конде, представител на УНИЦЕФ в България. УНИЦЕФ ще използва дарените 
средства, за да работи дългосрочно в интерес на децата в България, за да имат те 
възможност за образование и развитие, защита от насилие, болести, дискриминация и 
бедност. УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите 
деца. За да спаси живота им. За да защити правата им. За да им помогне да реализират 
потенциала си. Работим за всяко дете, навсякъде, всеки ден – в над 190 държави и 
територии – за да създадем по-добър свят за всеки. И никога не се отказваме. Play Park е 
развлекателен център, със зони за забавление за малки и големи. Едно цветно и свежо 
място, в което да се заредите и разпуснете, както и да поверите най-специалните си 
моменти, като рожден ден, имен ден и всеки личен празник на детето си./vevesti.bg 
 
TELUS International Europe мести централния си офис на пл. „Македония“ 
www.economy.bg | 08.11.2017  
TELUS International Europe мести централния си офис в нова сграда на площад „Македония“ 
в София, съобщават оттам. Аутсорсинг компанията, с над 2600 служители в България, е най-
големият наемател в новопостроения бизнес център и предстои да даде името си на 
сградата, като я преименува от City Tower на TELUS Tower. В новата сграда служителите на 
TELUS International ще имат на разположение собствена библиотека, велопаркинг, 18 
тематични зони за забавления и почивка, фитнес, йога и зали за масажи, над 50 кухненски 
помещения и зали за срещи. „Новият офис, който наемаме, ще позволи да изпълним 
плановете си за растеж на бизнеса и ще осигури много нови предимства за настоящите ни 
служители. Местенето ни е продиктувано от желанието ни да предоставим бизнес среда от 
най-висок стандарт, която вдъхновява хората да дават най-доброто от себе си и да се 
чувстват щастливи на работа“, сподели Ксавие Марсенак, президент на TELUS International 
Europe. Другият офис на компанията в столицата ще запази сегашния си адрес в бизнес 
център Infinity Tower на бул. „България“, където в момента работят над 1200 служители. Във 
връзка с релокацията на централата си, аутсорсинг доставчикът дарява по-голямата част от 
наличните си мебели на неправителствени организации, които имат нужда от такива. Сред 
оборудването, от което може да се възползват организациите, са над 500 бюра, над 1000 
офис стола, над 900 шкафа със заключващ механизъм, над 50 маси, над 20 канапета и 
други. Компанията организира инициативата, като част от политиката си за социална 
отговорност, която обхваща събития за доброволен труд като TELUS Ден на подкрепа, както 
и дейността на Обществения борд на TELUS International в България. Бордът, основан през 
2015 г., разпределя 100 хил. щатски долара годишно между социално значими проекти на 
неправителствени организации в сферата на здравеопазването, околната среда и 
образованието. 
 
Играчка по дизайн на дете от България подкрепя правото на децата по цял свят 
www.bebok.eu | 11.11.2017  
Летящият дакел Мури, нарисуван от десетгодишната Мира oт София, пристигна в България 
и от днес може да бъде закупен в магазините на ИКЕА в цял свят, като 100% от приходите 
отиват в полза на добра кауза   София, 6 ноември 2017 г. – Летящият дакел-еднорог Мури, 
създаден по дизайн на Мира от България, вече може да бъде намерен в магазините на ИКЕА 
по цял свят като част от новата колекция плюшени играчки с кауза SAGOSKATT. Всички 
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приходи от продажбата на серията, в която влизат още девет плюшени играчки, родени от 
въобръжението на финалистите в миналогодишния конкурс на ИКЕА за детска рисунка, 
отиват в полза на местни проекти за деца. ИКЕА България ще продължи да подкрепя 
УНИЦЕФ България и ще дари всички приходи от продажбата на играчките SAGOSKATT в 
полза на техни проекти в страната, насърчаващи детското развитие, образование и равно 
участие.    „Изключително сме горди, че в конкурса за детска рисунка от миналата година 
имаме победител от България, който ще бъде посланик на инициативи с добра кауза на 
ИКЕА по цял свят. Това е истински пример, че за детското въображение и чудесата няма 
граници“, споделя Йоана Цонева, маркетинг мениджър на ИКЕА България.   ИКЕА 
България провежда подобни кампании ежегодно през последните четири години, които 
набраха над 140 000 лева за проекти на УНИЦЕФ България. Един от тях е “Заедно от 
детската градина“, чиято цел е да осигурява среда, която подкрепя всички деца да учат и да 
играят заедно от най-ранна детска възраст. В резултат от предходните инициативи, вече 
десет български детски градини са обзаведени, за да осигурят възможности за включващо 
развитие на деца със специфични потребности. Средствата се грижат и за домашния уют в 
девет центъра за работа с деца от най-уязвимите групи, създадени от УНИЦЕФ в осем 
български града.   Това е и втората година на глобалната кампания на ИКЕА “Let‟s Play for 
Change” в подкрепа на изконното право на всяко дете да играе, защитено и от Конвенцията 
за правата на детето на ООН. В рамките на кампанията, Фондацията на ИКЕА ще дари 45 
милиона евро в полза на проекти на Handicap International, Save the Children, Special 
Olympics, Room to Read, УНИЦЕФ и War Child.   „Всяко дете има право да играе. Играта 
стимулира когнитивното и емоционално развитие на малчуганите“, коментира Пер Хегенес, 
изпълнителен директор на Фондацията на ИКЕА. „Но за съжаление днес все още 
съществуват места, където по една или друга причина, много деца нямат възможност да 
играят, да се учат и просто да бъдат деца. Целта на кампанията е да създаде условия за игра 
и развитие в някои от най-уязвимите общности по света – но също и да вдъхнови всички, 
независимо от възрастта им, да играят повече.“ 
 
Нови 111 отличници станаха стипендианти „Готови за успех" 
www.ngobg.info | 14.11.2017  
„Без вас, стипендианти, бъдещето няма смисъл. Без вас, дарители, настоящето няма сърце.” 
С тези думи изпълнителният директор на фондация BCause Елица Баракова приветства 
пълната зала на Централния военен клуб. 17 бъдещи лекари, един бъдещ корабен капитан, 4 
компютърни специалисти, 7 учители, 6 юристи, 7 филолози, двама художници, певец, 2-ма 
журналисти, трима психолози, 6 икономисти и финансисти, 10 биолози, химици и физици... 
Това са само част от стипендиантите на Програма „Готови за успех“ през учебната 2017/2018 
година. За 12-а поредна година на Фондация BCause, заедно с множество корпоративни 
дарители и дарители по ведомост, подкрепи отлични ученици в 12 клас и студенти от 
бакалавърска и магистърска степен в държавни университети, загубили единия или двамата 
си родители. 111 души получават стипендии, чийто годишен размер е съответно 2000 лв. за 
студентите и 1000 лв. за учениците. Най-важният критерий за избора на стипендианите е 
успехът, който имат от предходната учебна година, и на второ място се оценява социалният 
им статус. Водещи на емоционалната вечер бяха двама стипендианти на програмата - Петя 
Иванова и Пламен Славчев, и журналистката Мирослава Иванова, многогодишен посланик 
на добра воля на „Готови за успех".  Лично поздрави отправиха Деница Сачева, зам.-
министър на образованието, Росица Димитрова, зам.-министър на труда и социалната 
политика, доц. Георги Вълчев, зам.-ректор на СУ „Св. Климент Охридски", представители на 
компании – дарители на програмата. И тази година към общността на дарителите се 
присъедини още един стипендиант на програмата. Ден преди церемонията Елена 
Стефанова се дипломира като лекар с успех пълен 6. В рамките на „Готови за успех" и в 
памет на своите родители Елена учреди стипендия „Жар птица". Д-р Стефанова връчи 
стипендия  на студентка от Медицинския университет в Пловдив, която учи за медицинска 
сестра. „Аз бях част от стипендиантите на „Готови за успех“ 10 години. А от тази година съм 
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част от дарителите – каза д-р Елена Стефанова. - Тази година дарявам средства за 
стипендия на една медицинска сестра. Мисля, че има една голяма прилика между 
медицинските сестри и анестезиолозите. Това са хора, които се грижат изключително много 
за пациентите, но често остават на заден план. Знам, че е много трудно да се раздаваш и не 
винаги да получаваш нужната оценка за усилията, които влагаш в работата си. Затова ти 
подарявам една бяла лястовица.“ За 12-те години досега Стипендиантската програма 
"Готови за успех" е раздала 1251 стипендии на обща стойност над 1,9 млн лв. Средствата са 
изцяло от дарения – от хора и компании, които подкрепят тези млади хора в усилията им да 
завършат образованието си. Раздават се толкова стипендии, колкото са събраните средства. 
От своето създаване програма "Готови за успех"  се осъществява в партньорство с фондация 
„Сирак”. Нейният председател Маргарита Йорданова се обърна към дарителите на 
програмата с думите: „Вашата подкрепа ни дава възможност всички тук днес да се 
почувстваме като голямо семейство. Като едно семейство, което обича много децата си. Като 
добри родители искаме да дадем най-доброто на децата си, а какво е по-важно от доброто 
образование.“ Дарители на стипендианстка програмата „Готови за успех" през 2017/2018 са: 
Американската търговска камара в България, Контур Глобал Марица Изток 3, Амжен, 
Теленор, Булстрад Живот, Вега Медикал, Сибанк, BHTC, Isobar Commerce, ПиПиДи, БАС, 
Софарма, Telus, Акта Верба, Intracom, Фондация БНП Париба, PaySafe, GVC Holdings и 
множество дарители по ведомост от Мтел, Аурубис, Citi и много други. През ноември 2014 г. 
Фондация BCause получи получи отличието „Бяла лястовица" от „Господари на ефира” за 
стипендиантската програма „Готови за успех”. Фондация BCause набира средства за "Готови 
за успех" целогодишно. Инициативата можете да подкрепите и с SMS с текст DMS USPEH на 
номер 17 777 или с онлайн дарение в Платформата.бг 
 
Ти и LIDL: Природата и музеят влизат в твоя смартфон 
www.actualno.com | 14.11.2017  
Проектът "Да научим повече в музея" на организацията "Приятели на регионален 
природонаучен музей - Пловдив" е една общо 31 идеи от цялата страна, които получиха 
финансиране от най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България – „Ти и 
Lidl за по-добър живот“. Одобрените проекти получават грант в размер до 10 000 лв., който 
да използват за реализирането на своите цели. 
Предложеният проект на пловдивския музей е да се разработи и тества пилотна система за 
интерактивно споделяне с посетителите на контекстуална информация за експозициите на 
музея. Системата ще се състои от безплатно приложение за мобилни устройства, локално 
активирано от разположени из музея предаватели, което ще позволи да се предостави 
специфична и интересна информация. Инициаторите на идеята споделят, че съдържанието 
ще бъде оформено с атрактивен дизайн, насочен към по-младите посетители, и ще включва 
сведения за произхода, местообитанията, и особеностите на различните видове. Ще има и 
описания и контекстуални карти на експозициите. Ще бъдат закупени и таблети за ползване 
от посетителите. 
От проектното предложение става ясно, че инициативата ще е с продължителност една 
година и ще се изпълнява на територията на музея. Стратегическата цел на Сдружението 
"Приятели на регионален природонаучен музей - Пловдив" е да привлече и образова 
младите посетители на музея чрез интеграция на интерактивна визуална система за 
предоставяне на интересна информация за експозициите и важните експонати. 
"Водени от мисията на Регионалния природонаучен музей – Пловдив, ние искаме да 
подобрим преживяването на посетителите. Този музей, един от най-популярните в 
Пловдив, пази огромно богатство от информация за живата и неживата природа. 
Информация, която, за съжаление, в момента не се представя по достатъчно информативен 
и привлекателен начин, особено за по-младите посетители", споделят от Сдружението. "На 
фона на намаляващите учебни часове по естествени науки, смятаме, че всеки достъп до 
допълнителна контекстуална информация за природата би допринесъл за запазване и 
повишаване на интереса на младите хора към природните науки, както и околната среда, 
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опознаването и опазването й", казват още инициаторите на проекта. Припомняме, че 
каузата „Ти и Lidl за по-добър живот“ има за цел да подкрепи социално значими проекти в 
цялата страна в следните четири области: образование, култура и историческо наследство, 
околна среда и здравословен начин на живот. 
Инициативата отразява стремежа на компанията да допринася за по-пълноценния и по-
качествен живот на хората от различните региони. Тя се реализира с подкрепата на 
Фондация "Работилница за граждански инициативи" и Български дарителски форум. 
Размерът на сумата, която бе събрана в периода 1 май - 25 юни 2017 г. благодарение на 
клиентите на веригата, достига 252 741 лв., а общо 425 проекта от цялата страна 
кандидатстваха по програмата. 
 
Гора в Природен парк „Витоша“ беше осиновена в рамките на екологична инициатива 
www.socialevo.net | 14.11.2017  
Ежегодната екологична инициатива „Моят зелен град“ осинови своята втора гора по случай 
десетата си годишнина. Гората се намира в ПП „Витоша“ край туристическата алея над 
Киноцентър Бояна и е разположена на площ от 4 декара. Тя се състои от 1550 дръвчета, от 
които 1050 смърч и 500 явор и бреза, за които ще бъдат полагани специални грижи, докато 
пораснат. Осиновяването на гората е реализирано със съдействие на партньорите на 
инициативата „Югозападно държавно предприятие“ ДП. 
С това осиновяване дърветата, за които ще бъдат полагани специални грижи като част от 
кампанията, стават 5250 – част от тях растат в трите гори, засадени от служители на 
Системата на Кока-Кола в България и доброволци от 2015 г. насам, а останалите са 
осиновени. 
Общо 18 населени места в страната отбелязаха юбилея на „Моят зелен град“. Освен 
увеличаването на растителните и дървесни видове, което тази година се случи в Банкя, 
Велико Търново, с. Клисура (област София), Костинброд, Плевен, Пловдив, Самоков, Стара 
Загора и Търговище, през месеците септември и октомври бяха извършени дейности по 
почистване и реновиране в местност Бакаджика (област Ямбол), Бели Извор (област Враца), 
Бургас, Варна, Габрово, Добрич, Русе, Силистра и Хасково. 
 
ЕВА дари най-добрия мобилен ехограф на българките 
www.19min.bg | 14.11.2017  
Списание ЕВА за втора поредна година събра средства за нов мобилен ехограф. Миналата 
година той отиде в столичния център за лечение на онкозаболявания, а тази година е 
закупен най-модерният апарат в света от този вид. Той ще обикаля България за превенция 
на рака на гърдата чрез прегледи на хиляди жени по линия на организацията на тв 
водещата Нана Гладуиш. Средствата за машината са лично дарение от Боряна Радева – 
главен мениджър на Евромаркет Груп – компания, чиято дейност е насочена към мъжете и 
техните „играчки” – от бормашини до минна и подемна техника. Останалите, събрани на 
благотворителната вечер в гранд хотел София в понеделник пари ще отидат за заплащане 
на екипите, извършващи прегледите из цялата страна, за поддържане на апарата, обясни 
главният редактор и основател на ЕВА Милена Попова. Емблемата на Нова телевизия Силва 
Зурлева, най-голямата вносителка на елитна италианска и френска мода у нас Илиана 
Алипиева, лидерът в областта на интегрираните маркетингови комуникации Моника 
Станишева, Кремена Домусчиева, пластичен хирург номер 1 в България д-р Ильо Стоянов и 
най-добрият дерматолог в републиката д-р Радина Денкова, самата доктор Емилова, 
актрисата Теодора Духовникова, която е лице на галанта, както и още много гости 
съучастваха в благородната мисия за набиране на средства за превенция на рака на гърдата. 
 
ОДФ – Габрово обяви конкурс за иновативни проектни идеи 
www.gabrovonews.bg | 16.11.2017  
Фондация „Обществен дарителски фонд – Габрово“ обявява конкурс за иновативни 
проектни идеи за участие в осмия Дарителски кръг „За Габрово“, който ще се проведе на 18 
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декември т.г. Дарителският кръг е място, на което одобрените на конкурсен принцип 
проекти, се представят пред дарители и търсят тяхната подкрепа за реализиране. 
Кандидатствалите организации, съвместно с Обществения фонд провеждат дарителска 
кампания и привличат дарители още преди дарителския кръг. 
В рамките на конкурса ще бъдат избрани до пет проекта, предложени от граждански 
организации от област Габрово. Набраните средства от Дарителския кръг ще получат 
насрещно финансиране от Фондация „Америка за България“. 
Проектите, които ще бъдат одобрявани, трябва да са свързани с дейности, които укрепват 
гражданското общество. 
Няма да се подкрепят проекти, свързани с религиозни институции и политически партии, 
както и чисто хуманитарни проекти като например закупуване на дрехи и храна за бедни, 
лечение на болни. Няма да бъдат подкрепяни и чисто икономически дейности, свързани с 
дейността на фирми, освен ако не се касае за проекти, които развиват социално-
предприемачески модели в полза и с участието на уязвими групи. 
Предстоящият Дарителски кръг „За Габрово“ е част от Националната седмица на 
дарителските кръгове в България, която се организира от Фондация „Работилница за 
граждански инициативи“ (ФРГИ). 
Организирането на дарителски кръгове дава възможност на дарителите да влязат в пряк 
контакт с организации и неформални групи от гражданското общество, които представят 
интересни идеи, свързани с подобряване на качеството на живот в общността. 
Дарителските кръгове се разпространяват в България от ФРГИ от май 2012 г. и са 
вдъхновени от опита на Финансиращата мрежа във Великобритания (The Funding Network, 
UK), която от 2002 година насам обединява индивидуални дарители за финансиране на 
проекти за социална промяна. 
Можете да предложите своите проекти за разглеждане и предварителна селекция от страна 
на „Обществен дарителски фонд – Габрово“ и Фондация „Работилница за граждански 
инициативи“, като изискате от нас формуляра за участие, попълните и изпратите обратно на 
лично съобщение на фейсбук страницата на ОДФ. 
 
КонтурГлобал Марица Изток 3 дари модерно оборудване на Комплексния онкологичен 
център в Стара Загора 
www.bnr.bg | 16.11.2017  
На символична церемония с участието на Алесандро Морето, директор на ТЕЦ 
„КонтурГлобал Марица Изток 3“, компанията дари съвременен криостат AST 500 на 
Онкологичния център в Стара Загора. Новата, напълно автоматична апаратура, ще осигури 
бързи и надеждни патохистологични резултати на пациентите по време на самата операция, 
което е от изключително значение за тяхното правилно лечение.Комплексният 
онкологичен център Стара Загора, ръководен от д-р Петър Чилингиров, е единственото 
лечебно заведение от този тип в региона и обслужва населението на четири области – Стара 
Загора, Сливен, Хасково и Кърджали. Само за първите девет месеца на 2017 година общият 
брой преминали лежащо болни през центъра е повече от 4000. Наличният в момента 
криостат  е единствен за онкологичния център от 1999 година насам и поради голямото 
натоварване вече е амортизиран.  Проектът е част от програмата за корпоративна социална 
отговорност на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ и цели да осигури достъп на нуждаещите се 
до качествено и модерно лечение на онкологичните заболявания. „Новият апарат ще 
надгради наличната в лабораторията ни апаратура и ще подобри значително нашата работа, 
осигурявайки възможност за много по-детайлни и качествени изследвания. Това 
определено е в полза на правилното и точно диагностициране, и от там и за подобряване на 
цялостния лечебен процес. Целият екип на центъра оценява високо този благороден акт на 
съпричастност и подкрепа!“, благодари д-р Чилингиров. 
 

Общи новини 
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Балканският 1000-километров ултрамаратон събра близо 8000 евро за благотворителност 
www.dnevnik.bg | 10.11.2017  
Близо 8000 евро бяха събрани дотук за благотворителните каузи, които подкрепят 
участниците в Балканския 1000-километров ултрамаратон. Главният организатор на 
предизвикателството Станислав Георгиев обяви, че кампанията за набиране на дарения 
продължава до края на ноември. Благотворителността е залегнала в основата на 
ултрамаратона още от създаването му. По традиция всеки от участниците посочва кауза, за 
която събира средства. За първите пет години са дарени над 160 хил. евро за каузи в 
България и Румъния. "Очаквам средствата да се увеличат до края на ноември, когато 
приключва кампанията", обяви Георгиев във "Фейсбук". 
Българинът за пети път измина пълното разстояние от 1070 км. Повече от половината бяха с 
колело, а останалите 420 км бяха пробягани. Участниците започнаха от Букурещ, преминаха 
през Турну Мъгуреле, Калафат, Видин, София, Плевен и се завърнаха в Букурещ. 
 
Топъл обяд за децата в риск в Черноочене 
www.parvomai.net | 10.11.2017 
Вече четири години Областният съвет на БЧК – Кърджали предоставя топъл обяд на 
ученици в неравностойно положение. Превърналата се в традиция инициатива се реализира  
в рамките на проект „Топъл обяд за деца и млади хора в риск“, финансиран от програма 
„Партньорска мрежа за благотворителност“ на БЧК.  В продължение на 126 дни през 
учебната 2017/2018 година 20 деца в риск от СУ „Христо Смирненски“ – с.Черноочене ще 
получават топъл обяд приготвенот фирма “Йълдъз България“ ЕООД. Кърджали бг вести 
 
БОРИКА дарява по един лев в подкрепа на фондация „Нашите недоносени деца“ 
www.az-jenata.bg | 10.11.2017  
През месец ноември БОРИКА стартира благотворителна инициатива под наслов „Подпиши 
се електронно за едно по-щастливо детство“. В периода от 10 ноември до края на годината, 
за всеки нов или подновен електронен подпис B-trust, компанията ще дари 1 лев на 
фондация „Нашите недоносени деца“. Събраните средства ще бъдат инвестирани в 
закупуването на специализирано оборудване за първия център у нас, посветен на нуждите 
на недоносените деца и техните семейства – „Малки чудеса“. Освен това, БОРИКА ще 
заплати режийните разходи и консумативите за центъра за следващата една година. 
Центърът ще бъде открит на специално събитие на 17 ноември – Световния ден на 
недоносените бебета. Създателите му целят да се задълбочи подкрепата и да се разшири 
спектърът на услугите в помощ на семействата с преждевременно родени бебета. В центъра 
ежедневно ще се провеждат консултации със специалисти в областта на ранното детско 
развитие – психолози, логопеди, специалисти по ранна детска интервенция и двигателно 
развитие, музикотерапевт, консултанти по кърмене. Родителите и децата ще имат 
възможност да посещават психотерапевтични групи и групови занимания, включително 
лекции на теми, засягащи отглеждането на недоносените деца. Притежателите на 
електронен подпис B-trust, както и новите клиенти на услугата, също могат да допринесат за 
кампанията като подновят своя или закупят нов подпис до края на годината. Понастоящем, 
БОРИКА е най-големият доставчик на услугата квалифициран електронен подпис в 
страната. Квалифицираният електронен подпис има значение на саморъчно положен 
подпис. Подписаният документ остава подписан, без значение дали се съхранява върху 
магнитен, оптичен или друг носител, дали се изпраща по електронна поща или е достъпен 
през интернет. Електронният подпис позволява използването на електронни услуги на 
държавната и общинска администрация, като подаване на данъчни декларации, молби, 
жалби и други документи, обменяни с държавните структури. Използването на електронен 
подпис се препоръчва и от банките, защото той в най-голяма степен изключва злоупотреби 
и възможност за манипулации. Желаещите да заявят нов или подновят своя подпис могат 
да го направят онлайн в сайта на електронната услуга на адрес www.b-trust.org или в 
търговските офиси на БОРИКА в страната. Така те ще станат част от каузата на фондация 
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„Нашите недоносени деца“. Партньорството между БОРИКА и фондация „Нашите 
недоносени деца“ стартира през 2016 г. и прераства в идеята и реализацията на настоящата 
кампания. „Статистиката за преждевременно родените бебета у нас е изключително 
тревожна – те представляват най-голямата група пациенти сред децата, а броят им 
продължава да нараства. Именно това ни накара да обърнем поглед към проблема и да 
станем съпричастни на каузата на Фондацията.“, споделя главният изпълнителен директор 
на БОРИКА – Мирослав Вичев. „Вярваме, че по този начин ще осигурим още една 
възможност на малките герои да се справят в тежката битка за оцеляване.“, споделя още 
той. Подробна информация за кампанията можете да откриете в сайта на компанията: 
http://www.borica.bg/campaigns/nashite-nedonoseni-detsa За БОРИКА АД: БОРИКА АД е в 
основата на технологичната инфраструктура на платежната индустрия в България и лидер в 
предоставянето на услуги за банковия сектор. Приоритет на дружеството е осигуряването на 
съвременна картова и платежна среда за финансовите институции, в полза на техните 
клиенти. Важно място в портфолиото на компанията заемат иновативните fintech продукти 
за крайни клиенти, като електронен подпис B-trust, електронна фактура Е-faktura, парични 
преводи през банкомат Cash-M иприложение за мобилни плащания Mobi-B. Вече 50 години 
БОРИКА е доверен партньор на банките и бизнеса в предлагането на разнообразни и 
надеждни финансови услуги. За B-trust: B-trust е търговската марка на услугите, 
предоставяни от БОРИКА като акредитиран доставчик на удостоверителни услуги – 
издаване, подновяване, преиздаване и управление на удостоверенията за квалифициран 
електронен подпис, квалифицирани удостоверения за време, усъвършенствани електронни 
подписи, електронни сертификати, сървърни сертификати. Предоставяне на услуги за 
онлайн електронно подписване и валидиране на електронен подпис. 
 
Къща-музей на Левски в село Батулци тъне в разруха 
www.btvnovinite.bg | 10.11.2017  
Къща-музей на Левски в ловешкото село Батулци тъне в  разруха. Въпреки че  преди две 
години Министерство на културата отпуска пари за ремонт, стените се рушат, а покривът 
тече.  Преди повече от 200 години Левски пристига в село Батулци и основава местния 
революционен комитет. Години по-късно къщата става музей. 
Между тези стени на къщата е събрана част от историята на Освобождението на България. 
Тук са се помещавали оръжията на комитетските дейци и някои от вещите на Апостола. 
Днес обаче следите им се губят. След поредица от кражби ценните експонати са иззети, а 
музеят затваря врати. 
Преди три няколко души от селото подемат инициатива за  ремонтиране и възстановяване 
на къщата-музей. Търсят съдействие от община Ябланица и от Министерството на 
културата. За спешен ремонт на покрива са отпуснати 24 000 лева. След две години 
покривът отново тече. 
Проверка на Министерството на културата не е открила нарушения при ремонта.  А от 
община Ябланица  обясниха, че на този етап нямат достатъчно средства да възстановят 
музея. За да се съхрани споменът за голямото дело на Апостола, местните се надяват на 
дарители и на чудо. 
 
Бургас на четири лапички, помогнете на бездомните животни 
www.dariknews.bg | 10.11.2017  
Благотворителен базар за набиране на средства за общинския приют за бездомни животни 
ще се проведе в Бургас на 11 и 12 декември. Той ще премине под мотото ”Бургас на четири 
лапички”. Домакини са организация “Милосърдни сърца” и Галерия “Бургас”. В рамките на 
базара, всеки ще има възможност да си закупи снимки и календари с образите на главните 
действащи лица в инициативата – бездомните животни. Организаторите ще предлагат и 
ръчно изработени сувенири. Петнадесет процента от приходите ще отидат за закупуване на 
лекарства за общинския приют в Бургас, а останалата сума ще бъде влоожена за изграждане 
на стационар за тежко пострадали животни. 
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Ново благотворително представление на пътуващ театър „ПРОтегни ръка“ ще се играе в 
Перник на 15 ноември 
www.mirogled.com | 10.11.2017  
На 15 ноември 2017 г. (сряда) от 19:00 ч. на сцената на Драматичния театър „Боян Дановски“  
в Перник ще бъде представена третата постановка на пътуващ театър „ПРОтегни ръка“ - 
„Шумки от вяра по диви пътеки“, изцяло с благотворителна мисия. Началото на 
инициативата бе поставено през 2012 г. с първата пиеса „Малкият принц“ и последвалата 
„Чудеса, чудесии или чудният свят на приказките“. Те бяха изиграни на сцена над 100 пъти 
в 42 града на страната, представяйки съвременен прочит на обичани детски приказки и 
намериха своите почитатели сред малки и големи. Събраните от първите две постановки 
над 300 000 лева бяха предоставени безвъзмездно за лечението на болни деца. Чрез тях се 
осигуриха терапии, помощни уреди и операции, които подобриха тяхното състояние. 
Постановката „Шумки от вяра по диви пътеки“ преплита умело в себе си адаптация на три 
от вечните разкази на Николай Хайтов – „Римска делва“, „Пътеки“ и „Изпит“. Сценарият за 
постановката е написан специално за трупата от Оля Стоянова, която от години подкрепя 
каузата на „ПРОтегни ръка“. Режисьор на постановката е актьорът от Народния театър 
Христо Чешмеджиев, който също отдаде труда и времето си в подкрепа на 
благотворителната кауза. В героите от разказите на Хайтов се превъплътяват служители на 
ПроКредит, които ни връщат недалеч назад във времето, вярващи безрезервно в правдата, 
носещи в сърцата си любов и сила за живот. Убедени и отдадени до крайност на мисията да 
помагат за лечението на деца с тежки заболявания, те ще пътуват из цялата страна като 
планират да представят постановката в над 50 български града. Пред препълнена зала в 
Сатиричния театър в София на 7 юни се състоя официалната премиера на театралната 
постановка. Трупата вече започна своето благотворително турне из страната и вече гостува в 
Сливен, Хасково, Добрич, Пловдив, Асеновград, Русе и Бургас. Събраните над 30 000 лева  
дарения бяха предоставени за лечението на деца с различни увреждания от семейства с 
ниски доходи. За представлението в гр. Перник покани могат да се получат на касата на 
театъра или да се запазят на тел. *7000 (на цената на един градски разговор) както и на 
място преди постановката. 
 
37- годишният старозагорец Васил Босаков се нуждае от помощта ви 
www.zarata.info | 10.11.2017  
Васил е на 37 години действащ военен от Стара Загора, женен за Жулиета Босакова с която 
имат прекрасно момченце на 5 годинки. 
Животът им протича щастливо до месец септември 2017 година , когато лекарите поставят 
диагноза на Васил „Тумор в стомаха, метастази по гръбнака“ . 
След тази диагноза са проведени множество прегледи и консултации с лекари в България, 
но никой от тях не може да предложи лечение. Преди дни метастазите в гръбнака 
предизвикват пареза в долна част на тялото му (краката). 
Единствените, които дават надежда в тази безизходица са специалистите в турската 
клиника „Anadolu“ Истанбул. А лечението там е много скъпо и сумата е непосилна за 
семейството му. Знаем, че финансовото състояние на повечето хора в България не е много 
добро, но всеки който има желание, молим да помогне със сума която му позволява 
бюджета. Всеки лев ще бъде от значение. Открита е дарителска сметка: 
Сподели! Подари на приятелите си информация! 
 
Спортни фенове събират пари за деца с увреден слух 
www.bloombergtv.bg | 10.11.2017  
Благой Симеонов, председател на българския фен клуб на Ювентус, и Иван Иванов, член на 
Управителния съвет на Интер Клуб България, Бизнес старт, 10.11.2017 Хюлия Айваз През 
този уикенд Асоциацията на българските фен клубове на чуждестранни отбори у нас 
организира благотворителен турнир, който ще подкрепи деца с увреден слух, съобщиха 
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Благой Симеонов, председател на българския фен клуб на Ювентус и Иван Иванов, член на 
Управителния съвет на Интер Клуб България в предаването "Бизнес старт" с водещ Иван 
Нончев. "Надпреварата ще се проведе на терените на "Спортна София" в Зона Б5 (ул. 
Българска морава 2). Ще има благотворителен базар с артикули на много отбори, 
включително и на български, на Левски, ЦСКА и др. Събраните средства отиват за 
Асоциация на родителите на деца с увреден слух (АРДУС). Клубове, които участват, плащат 
такса, която също се превежда на АРДУС", обясни Иванов. 
Това е осми традиционен турнир и пети под егидата на Асоциацията на българските фен 
клубове на чуждестранни отбори у нас. "Идеята дойде на една от първите надпревари, 
където се събрахме доста отбори. Решихме, че сме много хора на едно място и защо да не 
направим нещо добро. Както знаем, има деца, които се нуждаят от помощ", добави 
Симеонов. Очаквайте видео с повече подробности за благородната инициатива. 
 
Да стоплим бездомните хора на България! 
www.blagoevgrad.utre.bg | 10.11.2017  
"Изплети топлина" е инициатива на Фондация "Има начин" и се провежда в цяла България 
от 2012г. Идеята на кампанията е да подари малко топлина на бездомните хора в България 
чрез преодставяне на ръчно изплетени от доброволци шапки, шалове и ръкавици. Тази 
година Сдружение "Алтернативи Интернешънъл", Православен информационен център - 
Благоевград и група местни доброволци се включват в инициативата с публична 
работилница по плетене. Ще бъдат предоставени прежди, но тъй като инициативата 
разчита на дарения, ще приветстват присъединилите се да носят и свои материали. За 
неумеещите да плетат ще има и учител, информира Петя Кулина, координатор на 
кампанията за Благоевград. "Ние в момента с останалите доброволци се учим да плетем. Но 
нека всеки, който се включи в неделя, да си носи игли за плетене, че нямаме за всички." Ако 
някой не успее да дойде в неделя, до 2-ри декември може да донесе изплетените от него 
неща в Православния център. Присъединете се, за да подарим заедно Топлина! Общото 
плетене е тази неделя, 12-ти ноември от 13 до 17 часа в залата на Православния център в 
Благоевград, ул. "Тракия" -3. 
 
Зов за помощ: Малкият Тео се бори тумор в мозъка, но се нуждае от средства 
www.bgonair.bg | 10.11.2017  
Преди година и половина малкият Тео започнал да се чувства много зле. След редица 
изследвания родителите разбрали, че детето им страда от тумор в мозъка.  "Първо започна с 
повръщане, оплакваше се от главоболие, забелязвахме, че погледът му беше изкривен. Ние 
сме на тръни всеки ден и ни е страх да не прояви симптом, който да покаже, че туморът 
расте", споделя майката пред Bulgaria ON AIR. След първата операция малчуганът вече се 
чувства много по-добре - играе и мечтае за любимите си мотори, но симптомите могат да се 
проявят отново по всяко едно време. Заради болестта Тео не ходи на детска градина и затова 
родителите му не работят - трябва постоянно да обикалят по болници за химиотерапия и 
изследвания.  "На последния ядрено-магнитен резонанс се оказа, че има леки степени на 
рецидив, от което ние много се уплашихме. Не приехме операция в България, тъй като 
докторът каза, че може да са засегнати много важни органи и решихме да събираме пари за 
лечение в Германия - Трябват ни 29 100 евро", каза бащата на Тео. В момента семейството се 
издържа от инвалидната помощ на Тео и нямат нужните средства за операцията в 
Германия.  От групата във Facebook "Благотворителен базар за Тео" има събрани 16 000 
лева. Има и разкрита дарителска сметка. Нека всеки, който има възможност, да помогне на 
Тео да расте 
 
Спешно набират средства за Дани 
www.konkurent.bg | 10.11.2017 
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Стартира нова кампания за спешното набиране на средства в помощ на младия Даниел 
Маринов от Враца. Момчето се нуждае от 5 000 евро за изследвания в чужбина, а сумата 
трябва да бъде набавена до 25 ноември, научи „Конкурент“. 
От близо две години Дани и семейството му водят ежедневна битка с тежката диагноза 
„параплегия на долни и горни крайници”, получена вследствие от претърпян инцидент. 
Следва дълго ходене по мъките – операции и серии от рехабилитации. Ефекът от тях обаче е 
съвсем малък, а желанието за оздравяване и вярата за нормален живот – несломими. 
Преди дни майката Вергиния, която е неотлъчно до своя син, научава от своя позната за 
специализирана клиника за рехабилитация и възстановяване в Барселона, Испания. Има 
отзиви, че съвременното лечебно-оздравително заведение, разполага с последен модел 
апаратура и вече е изпитано - било помогнало на друго наше момче с подобен проблем. Това 
дава нова искрица надежда на Дани и майка му, и тя незабавно се свързва с клиниката. За 
прегледа, престоя и изследвания там обаче са нужни 5 000 евро, които трябва да бъдат 
набавени до 25 ноември т.г. 
„Получихме офертата от клиниката. Скъпо е, но трябва да опитаме. Надявам се да помогнат 
на момчето ми и да го изправят на крака“, разказва майка му Вергиния и моли всички 
добри хора да бъдат съпричастни към тяхната борба. 
Ние, от „Конкурент“ също призоваваме: „Нека бъдем добри хора и да подадем ръка на едно 
младо момче, защото нямат край чудесата на доброжелателството!“.   
Средства в помощ на Дани могат да се внесат на неговата дарителска сметка:  
IBAN BG19FINV91501316841132 
BIC FINVBGSF 
 
"Точка БГ" и Цветина Панайотова подкрепят психично болните от „Александровска“ с 
благотворителен концерт 
www.zdrave.net | 10.11.2017  
В Световния ден на музикотерапията - 15 ноември, музикантите от акустична група “Точка 
БГ” и музикотерапевтът на психиатричната клиника на „Александровска“ Цветина 
Панайотова (цигулка), ще свирят благотворително в подкрепа на терапията чрез изкуство за 
психично болни хора, съобщиха от лечебното заведение. Набраните средства ще бъдат 
изразходвани за закупуване на музикални инструменти, бои, блокчета за рисуване, стативи 
и пр. материали за часовете по музико- и арттерапия в Клиниката по психиатрия на 
Александровска болница. Концертът е от 19.00ч в зала Тържествена на Централен военен 
клуб - София (бул. Цар Освободител 7).  Психиатрията на "Александровска" е на повече от 
130 години и е най-голямата на Балканите. Терапията чрез изкуство е един от най-
съвременните методи за психосоциална рехабилитация, прилаган в нея за лечение на 
шизофрения, депресия, биполярно психично разстройство или страхова невроза. Като цяло 
тя подпомага ресурсите на човешкия организъм и активира оздравителните процеси. 
Повлиява благоприятно и хора, които не са с диагностицирано душевно страдание, но се 
намират в труден момент от живота си. Чрез преживяване на изкуството, психично болните 
изразяват емоциите си и асоциациите, които то събужда у тях. Това ги разтоварва от 
негативния емоционален стрес и провокира ценностната им система. Много изследвания 
показват, че творческата дейност стимулира креативното мислене на човека, а по този 
начин и креативното търсене на решения в трудни ситуации. 
 
С инициативата "Топъл обяд" на БЧК в училище ще хапват 1650 деца 
www.bnr.bg | 10.11.2017  
В периода 9 ноември 2017 - 3 януари 2018 г. за седма поредна година се набират средства за 
осигуряване на безплатен обяд в училище за нуждаещи се български деца от социално слаби 
семейства. Средствата ще се даряват чрез отчисления на процент от продажбата на 
собствени продукти на компанията участник и от даренияна клиенти и служители на 
касите, както и в ресторанти от различни вериги на територията на страната. До момента 
благодарение на инициативата са осигурени 150 000 безплатни обяда. През учебната 
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2017/2018 г. топла храна в училище ще получават всеки учебен ден 1650 нуждаещи се деца в 
25 области в страната. Програмата, която се реализира вече 14 години има за цел да се 
подпомогне физическото развитие на деца в неравностойно положение и чрез топлия обяд 
те да се върнат в класните стаи, отбеляза Катя Борисова от БЧК. Осигуряването на храна на 
някои особено уязвими ученици чрез включването им в проекта „Топъл обяд” е 
единствената възможност те да посещават редовно учебните занятия. Досега програмата е 
обхванала 14 500 деца от цялата страна. Чуйте повече по темата. 
 
Връчиха стипендии на студенти без родители 
www.novinata.bg | 10.11.2017  
Заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова връчи 
стипендии на двама студенти, останали без родители. Наталия Цветанова и Веселина 
Георгиева получиха финансова помощ от 2000 лева благодарение на отличните си 
резултати в университета. 
Стипендиите се осигуряват по програмата „Готови за успех“ на фондация BCause и 
фондация „Сирак“. През последните 11 години двете организации са съдействали за 
отпускането на 1140 стипендии на деца без родители на обща стойност над 1,7 млн. лв. 
Сумата е осигурена изцяло от дарения. 
Росица Димитрова благодари на двете фондации за последователната подкрепа за 
пълноценно включване и намаляване на изолацията на децата и семействата в 
неравностойно положение. „Имаме много добра координация между институциите, много 
голяма подкрепа от неправителствените организации и признанието на европейските 
институции за това, което правим за благосъстоянието на децата“, увери зам.-министърът. 
 
Самоотвержени родители се борят ежедневно с коварното заболяване на детенцето си 
www.haskovo.net | 10.11.2017  
Ирина и Красимир Младенови са от рудоземското село Чепинци. Дълги години не могли да 
си имат свое дете и взимат важното решение да осиновят. Избират Максимилиан, който 
тогава е само на четири месеца и е изоставен в дом за сираци от своите "родители". За 
детската церебрабна парализа, от която страда Макси, разбират месеци по-късно. Съветват 
ги да изоставят детето, но Ирина и Краси вече толкова са обикнали Макси, че решават да 
дадат всичко от себе си, за да победят доколкото е възможно болестта. Сега Макси е на 5 
години. "Той е слънчево, жизнено момченце", казва майка му Ирина, която е отдадена 
ежедневно на грижите за детето. Първоначално, когато започнали рехабилитациите, 
оставали по 10 дни в Пловдив, където е лекуващия лекар. После се пренесли изцяло в града 
на тепетата, за да бъдат по-близо до специализираните грижи, които са необходими на 
Макси - ежедневна рехабилитация, логопед, психолог, плуване. Живеят на квартира в 
Пловдив, сами заплащат за поддържащата терапия, а това са средства, които често не 
достигат на семейството. Още повече, че Красимир преживява два инфаркта и не може да 
работи тежка работа. Откриват дарителска кампания в помощ на Макси, защото имат нужда 
от финансова подкрепа. На ден родителите на Макси плащат по 23 лв. за рехабилитация, 5 
дни в седмицата. За логопед по 20 лв., три пъти седмично. Плуване - 15 лв., два пъти в 
седмицата. Психолог 25 лв., един път седмично. Понякога Ирина се отказва от дадени 
терапии, заради недостиг на средства. Семейството се нуждае от помощ, за да помогне 
максимално на своята рожба, да може в следващите години доколкото е възможно Макси да 
бъде самостоятелен, да се обслужва и да се грижи сам за себе си. Величка Петкова 
Дарителска сметка: Уникредит Булбанк Максимилиан Красимиров Младенов BIC: 
UNCRBGSF BG54UNCR70001521431391-Лева BG70UNCR70001521431394-Евро 
 
Благотворителен концерт в Русе 
www.haskovo.net | 10.11.2017 | 16:33 
Ирина и Красимир Младенови са от рудоземското село Чепинци. Дълги години не могли да 
си имат свое дете и взимат важното решение да осиновят. Избират Максимилиан, който 
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тогава е само на четири месеца и е изоставен в дом за сираци от своите "родители". За 
детската церебрабна парализа, от която страда Макси, разбират месеци по-късно. Съветват 
ги да изоставят детето, но Ирина и Краси вече толкова са обикнали Макси, че решават да 
дадат всичко от себе си, за да победят доколкото е възможно болестта. Сега Макси е на 5 
години. "Той е слънчево, жизнено момченце", казва майка му Ирина, която е отдадена 
ежедневно на грижите за детето. Първоначално, когато започнали рехабилитациите, 
оставали по 10 дни в Пловдив, където е лекуващия лекар. После се пренесли изцяло в града 
на тепетата, за да бъдат по-близо до специализираните грижи, които са необходими на 
Макси - ежедневна рехабилитация, логопед, психолог, плуване. Живеят на квартира в 
Пловдив, сами заплащат за поддържащата терапия, а това са средства, които често не 
достигат на семейството. Още повече, че Красимир преживява два инфаркта и не може да 
работи тежка работа. Откриват дарителска кампания в помощ на Макси, защото имат нужда 
от финансова подкрепа. На ден родителите на Макси плащат по 23 лв. за рехабилитация, 5 
дни в седмицата. За логопед по 20 лв., три пъти седмично. Плуване - 15 лв., два пъти в 
седмицата. Психолог 25 лв., един път седмично. Понякога Ирина се отказва от дадени 
терапии, заради недостиг на средства. Семейството се нуждае от помощ, за да помогне 
максимално на своята рожба, да може в следващите години доколкото е възможно Макси да 
бъде самостоятелен, да се обслужва и да се грижи сам за себе си. Величка Петкова 
Дарителска сметка: Уникредит Булбанк Максимилиан Красимиров Младенов BIC: 
UNCRBGSF BG54UNCR70001521431391-Лева BG70UNCR70001521431394-Евро 
 
23-ти Благотворителен базар на Международен женски клуб 
www.viewsofia.com | 10.11.2017 
Най-мащабното събитие на Международен женски клуб – София – ежегодният 
Благотворителен базар – ще се проведе на 3 декември, неделя, от 10:00 до 19:00 ч. в Интер 
Експо Център. Благотворителният базар е едно от най-популярните събития в столицата, 
което повече от 20 години събира средства и ги дарява за различни каузи в България. 
Билети можете да закупите от мрежата на Ticket Portal. Базарът обединява усилията на 
повече от 50 държави и техните култури, чиято цел е набирането на средства за множество 
български каузи – здравни, образователни, социални. Участници от десетки страни 
представят пред посетителите на Базара своите традиции, ръчно изработени сувенири, 
изкуство, музика и култура и автентичната си национална кухня. Благотворителният базар 
се реализира с подкрепата на представители на международната общност в България – 
посланици, представители на дипломатически мисии и техните семейства, компании, както 
и благодарение на многобройни сърцати доброволци. Стандартните билети са на стойност 4 
лв., а тези за студенти и пенсионери – 2 лв. Предлага се и специален дарителски билет (VIP 
пропуск) на цена от 20 лв., който предоставя достъп до церемонията за откриване на Базара 
с всички официални гости, както и специални подаръци от Международен женски клуб – 
София. Както всяка година, така и тази, всички приходи от Базара ще бъдат предоставени за 
благотворителните инициативи и проекти, които Международният женски клуб – София 
подкрепя. Повече за ежегодния Благотворителен базар тук. Повече за Международен 
женски клуб – София тук. Билети за събитието тук. Освен обикновените билети (на цена 2 
лв. за ученици и пенсионери, 4 лв. за всички останали и безплатни за деца до 10-годишна 
възраст), вече има и специални билети дарения, които са на цена от 20 лв. и включват ранен 
вход за Базара в 9 часа и присъствие на церемония с официалните гости на събитието, бърз 
достъп навсякъде, чаша шампанско и специални подаръци. 
 
РИОСВ-Шумен ще проведе благотворителен конкурс ЕКОколеда 2017 
www.dariknews.bg | 10.11.2017  
Конкурсът ,,ЕкоКоледа„„ ще се проведе от 15 до 30 ноември и се организира за пета поредна 
година. В него могат да участват детски градини и училища от Шуменска и Търговищка 
област, като индивидуално участие не се допуска. Ръчно изработените играчки за елха, 
коледни и новогодишни картички ще са от екологични или отпадъчни материали и трябва 
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да се представят в сградата на РИОСВ - ул. "Съединение" 71, ет.3 до трябва до 30 ноември. 
Училищата и детските градини участвали в благотворителната инициатива ще получат 
грамота и сертификат за благодетел. Най-добре представилите се участници ще получат 
коледни елхички.  Грамотите и сертификатите ще бъдат връчени на 8 декември, на 
специална церемония в сградата на РИОСВ-Шумен.Картичките и играчките ще бъдат 
предложени за продажба на благотворителен коледен базар в помощ на деца в нужда. За 
още новини харесайте страницата ни във Facebook ТУК. Там очакваме и вашите коментари. 
 
Млади червенокръстци правят благотворителни коледни картички съвместно с деца с 
увреждания 
www.novjivot.info | 11.11.2017 | 02:10 
На 10 ноември доброволци на БМЧК от клуб „Надежда“ към Професионалната гимназия по 
туризъм в град Момчилград и техните приятели от Дневен център за деца с увреждания  
„Дъга“ проведоха  арт ателиета за изработване на коледни картички. Инициативата се 
реализира в рамките на проект на доброволката Назмие Мустафа, спонсориран от 
Американски съвет за международно образование – клон България. Изработените изделия 
ще бъдат изложени на благотворителен базар в навечерието на Коледните празници. 
Средствата от базара ще бъдат използвани за подпомагане на деца в риск. 
 
Хасково: Благотворителен турнир по тенис на маса „Събери отбора за каузата...“ ще се 
проведе в града 
www.focus-news.net | 11.11.2017  
Хасково. Турнирът по тенис на маса „Събери отбора за каузата...“ ще се проведе в спортна 
зала „Спартак“ (залата по „Тенис на маса“ на 2-ри етаж) от 10.00 часа. Това съобщиха от 
пресцентъра на Община Хасково. Записването за турнира е от 09.30 до 10.00 часа в спортна 
зала „Спартак“. Задължително условие участниците да имат навършени 18 години. 
Турнирът се организира от Община Хасково и е последният от инициативата. До сега бяха 
проведени турнири по футбол, тенис, спортно ориентиране и бадминтон. След 
приключването на турнира по тенис на маса ще бъдат преброени събраните средства. Те ще 
бъдат разпределени по равно между чети хасковски деца нуждаещи се от лечение. „Събери 
отбора за каузата ...“ се провежда в полза на: Иванина Иванова на 3 години с тумор в 
мозъка, оперирана е успешно, но терапията продължава. Иван Демирев Иванов Банка: ЦКБ 
IBAN: BG14CECB979040C1845200 BIC: CECBBGSF Кристиян Милчев е 4 години с 
прогресивна мускулна дистрофия тип Дюшен. За лечението му в Турция са необходими 32 
000 долара. BIC UNCRBGSF IBAN BG65UNCR70001522974851 Титуляр: Кристиян Милчев 
Дани на 11 години с прогресивна мускулна дистрофия тип Дюшен, нуждае се от средства за 
лечение в клиника в Турция. Милена Димитрова Бялкова - Иванова ЦКБ АД Клон Хасково 
IBAN: BG59 CECB 9790 40D4 7095 00 BIC: CECBBGSF Николета Корондилева е 17 години със 
Сарком на Юинг, претърпяла множество операции, продължава терапията. Росица Вълкова 
Ленкова Пощенска банка BG66BPBI 7926 106 4334 801 BIC: BPBIBGSF 
 
"Операция Плюшено мече" вече сбъдва желания 
www.bnr.bg | 11.11.2017  
Първите подаръци от кампанията „Подари подарък на дете” на Сдружението „Операция 
Плюшено мече” вече пристигнаха в Силистра. Още 50 деца, настанени в различни социални 
институции в Силистра и Тутракан, очакват своите дарители. Кампанията се осъществява на 
територията на цялата страна, като всяка година доброволците посещават над 7 000 
малчугани от 330 институции. Целта на „Операция Плюшено мече" е да бъдат осигурени 
коледни подаръци за всички включени в кампанията деца и младежи, лишени от 
родителска грижа, деца в риск и деца с увреждания. 
 
Велико Търново: Лагер-школи за деца от социалните институции организира Католическа 
енория „Св. Св. Кирил и Методий“ в Свищов през ваканциите 
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www.focus-news.net | 11.11.2017 
Свищов. Лагер-школи за деца от социалните институции организира Католическа енория 
„Св. Св. Кирил и Методий“ в Свищов през ваканциите. Това каза за Радио „Фокус“ – Велико 
Търново отец Патрик Виал от католическата енория в града. Той посочи, че тази 
инициатива е стартирала преди шест години. Всяка седмица доброволци към енорията 
посещават децата от тези институции. Сдружението „Спасени в надеждата” пък отпуска 
стипендии на крайно нуждаещите се студенти и ученици. То финансира различни 
образователни проекти за повишаване на квалификациите, покриване на семестриални 
такси, закупуване на учебници, заплащане на квартири и общежития. Социалните 
дейности, които провежда Католическата енория в Свищов, се подпомагат финансово и със 
средствата, събрани по време на празничните базари, на които се предлагат сувенири, 
изработени в ателиетата към църквата. „Нашата църква е отворена за всеки. Актовете на 
милосърдие и състрадание са заложени в християнската вяра и трябва да са част от 
християнския живот. Отворени сме към организирането на дейности за тези деца. Обичаме 
да работи с тях“, посочи отец Патрик. Надежда КРЪСТЕВА 
 
Нека помогнем на 23-годишния Георги да се излекува 
www.novavarna.net | 11.11.2017 
23-годишният Георги е с диагноза ” Фронтокалозна и интравентрикуларна туморна 
формация” вдясно в главата. 
Той се нуждае от лъчетерапия и лечение в Турция. Семейството не разполага с достатъчно 
средства и търси помощ. 
За момента са необходими 30 000 евро за лъчетерапия (за момента това е сумата, която 
трябва да бъде преведена на 2 пъти в рамките на 2 седмици), но ще има нужда още 
допълнителни средства за химиотерапия и медикаменти. 
Всички, които искат да помогнат могат да го направят по банков път на следната сметка: 
УниКредит Булбанк 
IBAN: BG89UNCR70001523096639 
Georgi Angelov Hristozov (Георги Ангелов Христозов) 
За информация на разположение е майката на Георги – Катя Христозова: 0898265332. Е-
мейл: keit_h@abv.bg 
 
В очакване на Коледа: Национален конкурс на Сдружение „УСМИВКА“ Бургас 
www.radiomilena.com | 11.11.2017  
Национален конкурс на Сдружение „УСМИВКА“ Бургас за изработка на кукла в подкрепа на 
кампанията „Подари коледа на дете , за да има повече усмихнати очички“ 
Национален конкурс за изработка на кукла по инициатива на Сдружение „УСМИВКА“ 
Бургас в партньорство с  Читалище „Св. Св. Кирил и Методий 1985г.“ и  под патронажа на 
Заместник Областния Управител на Бургаски регион г-жа Севдалина Турманова. За 
четвърта поредна година се организира Национален  конкурс  „В очакване на Коледа“  за 
изработка на автентична кукла, кукла-ангел или кукла по избор. 
Условия на конкурса: 
Могат да участват деца от 6 до 14 години. 
Куклите може да бъдат изработени от следните материали – плат, керамика, вълна, прежда, 
стъкло, кратунки, шума, зебло, дантели и др.  Тази година няма да се оценяват кукли 
изработени от хартия. 
Творбите ще бъдат оценявани от жури в 3-категории за: 
1-ва награда – „Най-стилна кукла“ 
2-ра награда – „Най-автентична кукла“ 
3-та награда – „Най-оригинална кукла“ 
Изработените  кукли можете да изпращате от 10.11.2017г. до 10.12.2015г. на адрес: 
гр. Бургас к-с “Меден рудник“ бл.425, Читалище „Св. Св. Кирил и Методий 1985г.“ за 
конкурса за кукли. 
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или        гр. Бургас ул“Янко Комитов „ 4 за Сдружение „УСМИВКА“ за конкурса за кукли 
Всяка кукла трябва да е съпроводена с етикет, на който да са описани, местонахождение, 
адрес, трите имена на автора на творбата, възраст, училище или детска градина, телефон и 
имейл за контакт. 
За победителите в конкурса ще има награди, а за всички участници грамоти и сетификати, 
които ще им бъдат изпращани по електронен път. 
ВАЖНО! 
Творбите няма да се връщат и след приключване на конкурса ще бъдат разпродадени в 
Благотворителен базар. Средствата от продажбата в базара ще бъдат използвани за деца , 
чиито семейства са пострадали при наводнението през месец октомври 2017г. в Община 
Камено. Така ще подкрепим  инициативата „Подари Коледа на дете,  за да има  повече  
усмихнати очички“! Друга част от куклите ще бъдат дарени на деца от социални домове и 
общински жилища в подкрепа на кампанията. Официалното награждаване ще се състои на 
18.12.2017г. в сградата на Областна администрация Бургас. 
 
Йордан Йовчев и фрийрънъри дадоха старт на турнир в подкрепа на онкоболните в 
България 
www.sportal.bg | 11.11.2017 | 19:25 
Навръх 11 ноември – денят, в който почитаме покровителя на семейството Свети Мина, бе 
даден старт на благотворителен турнир по фрийрън и паркур в залата по спортна и  
художествена гимнастика на стадион „Георги Аспарухов“. Събитието, озаглавено „Shorty – 
forever strong”, е вдъхновено от един млад спортист, който се бори с онкоболно заболяване.  
– Антони Лютов. Турнирът бе подкрепен от легендата на българската спортна гимнастика 
Йордан Йовчев, приятели и роднини на Антони. Вдъхновени от неговата борба, както и на 
други онкоболни, най-добрите във фрийръна, брейк танците и трикинга, се организираха и 
проведоха индивидуални и отборни състезания в различни дисциплини. Победителите бяха 
наградени с грамоти за участието си.А кой всъщност е Антони „Shorty” Лютов? Той се 
занимава с фрийрън и паркур от 12 години насам. Първите пет посвещава на фрийръна 
(смесица от акробатични движения за преминаване в градска среда), като влиза в отбора на 
България. Взема участие на Световното първенство по паркур през 2008 година, което се 
провежда в Хамбург. Няколко години по-късно започва да тренира и трикинг (съвкупност 
от акробатични движения и удари от бойните изкуства). Бързо се превръща в един от най-
добрите на родна земя, също така участва на международни събития и заема 4-о място в 
света при един от най-сложните елементи в трикинга. Антони е и дългогодишен модел за 
подражание, като един от най-ярките представители на фрийръна и трикинга. Неговата 
лична битка вдъхнови приятели, роднини и съотборници да ангажират по-широката 
общественост с каузата на борещите се с коварното заболяване.Така за пореден път спортът 
доказа своята сплотяваща функция, а именно фрийрънът и паркурът дават възможност на 
практикуващите ги да бъдат участници и каскадьори в спортни събития с благотворителна 
цел, както и във филмови продукции. Мартин Златанов 
 
Да помогнем на Вили, включи се и ти! 
www.uspelite.bg | 11.11.2017  
В събота - 11 ноември - в два клуба в столицата трябваше да се състои благотворителната 
инициатива "Билярд с кауза", като събраните средства ще отидат за лечението на 15-
годишната Виолета Димитрова, която страда от рядка генетична болест. Когато е едва на 12, 
Вили се сблъсква с тежката диагноза Атаксия на Фридрайх, която отнема силите и 
двигателните и способности с всеки изминал ден. Талантливото момиче рисува прекрасно, 
като дори продава творчеството си, за да подпомогне своето лечение в Турция, чиято цена е 
36 000 долара. То е експериментално, но надежда има. Надежда има и защото съдбата на 
Вили докосва сърцата на добрите хора. Повече информация за случая и резултатите от 
турнира по билярд вижте на  Facebook страницата на събитието. Ако искате да помогнете на 
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Виолета, можете да го направите, като дарите на: Банка ДСК IBAN: 
BG52STSA93000022135039 BIC: STSABGSF Титуляр: Виолета Пламенова Димитрова 
 
Напълно обновеното отделение на Детската клиника по изгаряния и пластична хирургия 
към УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ официално ще бъде открито на 13 ноември 
www.focus-news.net | 12.11.2017  
София. Напълно обновеното отделение на Детската клиника по изгаряния и пластична 
хирургия към УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ официално ще бъде открито на 13 ноември – 
Световен ден на добротата и Международен ден на незрящите, съобщиха от пресцентъра на 
здравното заведение. Общото в отбелязването на двата международни дни е вярата, че 
всеки един човек може да бъде част от чудото на добротворчеството и да направи света по-
добро място за живеене, помагайки на хора с тежки здравословни и социални проблеми. 
Благодарение на Лайънс клуб „София Витоша”, който на своя благотворителна вечер събра 
60 000 лева, изцяло е подменено оборудването в 15-те стаи на отделението, в което се 
лекуват деца от 0 до 18 години. Изключително важна придобивка е и професионалната 
вана, в която няколко пъти дневно се налага да хидратират обгорените деца, както и 2-та 
апарата за бързо и безболезно откриване на вените при инжектиране. Това е единственото 
специализирано отделение в страната за диагностика, активно лечение и ранна 
рехабилитация на лица с ограничени и обширни изгаряния и измръзвания. В него се 
лекуват и проследяват близо 90% от децата с изгаряния в страната. Не малка част от тях са с 
дълбоки изгаряния и лечението им продължава с месеци. Затова и наличието на 
съвременни легла е ключов момент от общото лечение. За последен път в отделението е 
правен ремонт и е подменяна легловата база през далечната 1974 г. Церемонията по 
откриването на обновеното отделение ще се състои на 13 ноември от 11.00 часа в сградата на 
„Н.И. Пирогов“ – Детско отделение по изгаряния и пластична хирургия. Ще присъстват 
ръководството на болницата и отделението, представители на Министерство на 
здравеопазването, Лайънс членове, пострадали пациенти и техните родители. 
 
Плевенският кмет се включи в гражданска инициатива за озеленяване 
www.posoki.com | 12.11.2017  
Кметът на община Плевен Георг Спартански се включи в проведената от живеещи в 
блоковете „Бреза” и „Юпитер” плевенчани акция по облагородяване и озеленяване на 
пространството между сградите. Средствата за инициативата са от дарители, а засадените 
сукулентни растения, теменужки и туи са произведени от „Паркстрой” ЕООД, съобщиха от 
общинската управа. 
Началото на акцията, в която участват хора от всички поколения, беше поставено миналата 
година. Живеещите в района полагат грижи за пространството през всички сезони, а 
растенията се увеличават и разнообразяват с нови видове непрекъснато. 
Кметът Спартански показа за пореден път теоретични познания и практически умения 
относно процеса по засаждане. Най-малък от помощниците беше четиригодишният 
Божидар. Децата благодариха на кмета за това, че е откликнал на поканата им да се включи, 
споделяйки радостта си от новите придобивки след ремонта в Градската градина. Най-
много им е харесала скейтрампата, бяха единодушни дори младите дами. Искаме да е 
красиво около нас, искаме да е зелено и за тези, които ще играят тук, след като ние 
пораснем, обясниха децата. Георг Спартански ги поздрави за това им мнение и подчерта, че 
нашият общ дом е Плевен и за него трябва всеки да полага грижи ежедневно. 
 
Ден на народите с благотворителна кауза организираха чуждестранните студенти на МУ-
Плевен 
www.pleven.utre.bg | 12.11.2017  
По традиция за 5-та поредна година беше проведен "International day/ Интернационален 
ден" на различните култури в Медицинския университет. Събитието, което се проведе в 
спортната зала на университета, беше с благотворителна насоченост. Средствата от входа, 

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”  

25 

 

който всеки посетител заплаща, ще бъдат дарени за лечението на дете, което спешно се 
нуждае от тях. В мероприятието се включиха представители на над 10 страни, сред които 
бяха - Германия, Пакистан, Япония, България и други. Всеки отбор беше облечен с 
традиционно облекло, а посетителите можеха да се докоснат и до разнообразните вкусове на 
съответната местна кухня. В състезателната част беше включен и танц на отборите в 1 
минута, който доближи зрителите до местната култура. Събитието съвпадна и с eсенната 
кръводарителска кампания на студентите, която по традиция беше подпомогната от 
Българския младежки Червен кръст. Доброволците бяха специални гости на събитието, като 
имаха възможността да запознаят както гостите, така и всички студенти с дейността си и със 
своят принос към кръводаряването като знак на хуманност, информират от БМЧК-Плевен. 
Плакатите, които младите червенокръстци изработиха, както и всички флаиери, които бяха 
раздадени, спомогнаха и тази кампания да бъде успешна и да продължи сътрудничеството 
между студентите и младежите. Освен много интересни преживявания, вкусна храна и 
забавления,всички участници на събитието получиха урок по толерантност един между 
друг, приемственост и хуманност. 
 
Пернишката болница получи дарения от „Българската Коледа” и от графиня Естер дьо 
Помери, д-р Валентин Димитров: Спешно се нуждаехме от апарат за диагностика на деца и 
новородени 
www.viaranews.com | 12.11.2017  
Голямо дарение получи МБАЛ ”Рахила Ангелова” както от кампанията „Българската 
Коледа”, така и от фондацията на графиня Естер дьо Помери, която за втори път прави 
дарение на пернишката болница. Благотворителната инициатива на президента на 
Република България „Българската Коледа” за поредна година подпомага с апаратура 
здравни заведения в страната. Тази година пернишката болница „Рахила Ангелова” получи 
модерен ултразвуков апарат за диагностика на деца и новородени. „Апаратът е нов и много 
модерен и е изключително нужен за нашето детско отделение. Той беше доставен преди 
около една седмица и монтиран в отделението. Лекарите вече преминаха обучителен курс за 
работа с него. Това е една изключителна придобивка за нашата болница. За този апарат ние 
не сме платили нито стотинка”, заяви директорът на здравното заведение д-р Валентин 
Димитров. 
Второто дарение е от базираната в Базел фондация на графиня Естер дьо Помери. 
Графинята е медик по образование, посланик на добра воля към Щвейцарския червен кръст 
и е посветила живота си в помощ на нуждаещите се. Това е второто дарение, с което 
графиня дьо Помери на практика изразява съпричастността си към проблемите на 
пернишката болница. „При една моя среща с графинята аз й разказах, че нашата болница е 
една от тези, които се нуждаят от дарения и помолих да ни помогне с медицински инвентар 
за болницата – легла, бельо и др. Графинята очевидно е взела нещата много присърце. 
Наскоро пристигна в болницата голям тир, натоварен догоре, като всичко беше 
предназначено за нас. Това, на което много се зарадвахме, е, че имаше специализирани 
легла. Благодарение на тях преоборудвахме хирургичното и травматологичното отделение. 
В дарението има и голямо количество болнично бельо – чаршафи, възглавници, олекотени 
завивки и други, които са с отлично качество и са крайно необходими за нас. Освен това 
получихме и помощни средства за придвижване, тоалетни столове и друг медицински 
инвентар. Получихме и детски играчки за детско отделение, което, надявам се, ще зарадва 
много нашите най-малки пациенти”, поясни д-р Димитров. Според него онези, на които се 
налага да останат на легло в пернишката болница, със сигурност ще забележат 
положителната промяна. 
Ръководството на болницата е изпратило на графинята благодарствено писмо. В него от 
името на пернишката общественост й пожелават доброто, което прави, да й се връща. 
 
Да разкажем приказка на дете, да споделим грижа с Nivea 
www.sense4style.com | 12.11.2017  
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За трета поредна година марка №1 в грижата за кожата NIVEA провежда благотворителна 
кампания в подкрепа на Сдружение SOS Детски селища България, чиято мисия е да 
подпомага развитието и израстването на деца, лишени от родителска грижа и деца в риск, 
да загубят закрилата на своите родители. 
В рамките на инициативата „Приказни моменти на грижа“ ще бъдат дарени по 30 стотинки 
от всеки закупен продукт от лимитираната серия NIVEA Crème с детски приказки. 
И тази година много популярни личности ще дадат своя принос за успеха на кампанията. Те 
ще вдъхнат живот на приказките от лимитираната серия като ги озвучат, а „приказният“ 
плейлист ще бъде достъпен за всички родители и деца на 
https://www.youtube.com/user/NIVEABULGARIA. Като посланик на инициативата се включи 
обичаната актриса Силвия Лулчева, която озвучи една от приказките от лимитираната 
серия на NIVEA. 
Всички любители на синия крем могат да подкрепят инициативата, като споделят в 
профила си във Facebook с хаштаг #ПриказнаСиняГрижа своята кратка позитивна 
приказка, посветена на семейството, грижата и обичта. Приказката трябва да бъде не повече 
от 1 страница или 3000 знака и публикувана в периода 06 ноември – 06 декември. 
Всяка седмица петима автори, изтеглени на лотариен принцип, ще получат награди от 
NIVEA. А една от приказките ще бъде озвучена от българска популярна личност и 
анимирана с рисунки на децата от Сдружение SOS Детски селища България. 
Лимитираната серия на NIVEA Crème отново ще зарадва с вече познатите четирима 
приказни герои – Тео, Мая, Зайо и Феята, но с нови приключенски истории. Към любимия 
крем в познатата синя кутийка, през следващите месеци в търговската мрежа ще могат да се 
намерят и комплект от книжки с приказките: „Тео и Зайо играят на криеница“, „Мая и Зайо 
отиват на езда“, „Мая и Тео строят замък“ и „Мая и Феята изследват джунглата“. 
Завладяващите илюстрации в книжките отново са дело на илюстраторката Жуел Турлюне, а 
историите на писателя Удо Вайгелт. 
Приказките към лимитираната серия „Приказни моменти на грижа“ са създадени така, че 
да възпитават и учат децата на истинските ценности в живота – закрила, любов, нежност и 
грижа. Героите се изправят пред нови приключения, които преодоляват с подкрепата на 
своите родители и NIVEA Crème, които в трудни моменти им вдъхват увереност и кураж. 
Да разкажем приказка на дете, да споделим грижа с Nivea! 
 
Талант на Царско село се нуждае от помощ 
www.vsichkinovini.com | 12.11.2017  
Ръководството на академия "Царско село" съвсем скоро ще организира благотворителен 
турнир в помощ на един от своите таланти, а в него се очаква да участват Левски, ЦСКА, 
Славия и други. Деветгодишният Кристиян Илиев е футболист в академия "Царско село" в 
набор 2008, той е диагностициран с рядко срещано и агресивно заболяване - сарком на 
Юинг (злокачествен тумор). Той е започнал химиотерапия в Детско Онкохематологично 
Отделение ИСУЛ. Това е една малка част от дългия път, който ще трябва да се измине. 
Родителите му, се свързаха с някои от най-добрите болници в Европа за консултация и 
лечение. На база изследванията, които имаме, ни беше обявена първоначална сума от 100 
000 евро. Обръщаме се към всички, които имат възможност и желание да помогнат за 
събиране на необходимите средства, за да може Кристиян да замине за чужбина, където се 
надяваме с общата ни помощ да продължи лечението си. Благодарим Ви! Успех, Криси! 
Дарителски сметки: Банка ДСК ЕАД IBAN: BG74STSA93000024851904 - в лева IBAN: 
BG71STSA93000024851958 – в евро BIC: STSABGSF Кристиян Георгиев Илиев 
 
Самодейци в Мездра помагат на 3-годишната Сияна с концерт 
www.bnr.bg | 13.11.2017 
Не спират инициативите в Мездра, които се организират за събиране на средства за 
лечението на малката Сияна. НЧ" Просвета 1925 Мездра" организира благотворителен 
концерт, който ще се състои на 21 ноември - Ден на християнското семейство, от 17.30 часа, 
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в Дом на железничаря. Всички колективи от читалището ще се включат в благородната 
кауза- Женски народен хор, Група за стари градски песни "Мездрея", Детски танцов състав 
"Мездренче" и Представителен танцов ансамбъл "Мездра". Водещите на концерта ще са от 
Експерименталния театър към читалището. На входа на салона ще бъдат поставени кутии за 
дарения.  3-годишното момиченце от Мездра е родено преждевременно заради вродено 
запушване на дванадесетопръстника, като по-късно отключва епилепсия и централно 
координационно смущение, което прераства в детска церебрална парализа. Нужната сума за 
лечение със стволови клетки в Истанбул е 32 хиляди долара. 
 
“Негодниците“ направиха дарение с пари, получени от дело срещу волейболната федерация 
www.novini.dir.bg | Dnevnik.bg | 13.11.2017  
Сдружението "Фенове ЗА българския волейбол" обяви, че е направило дарение за децата от 
волейболния клуб "Тополово". Запалянковците, познати като "Негодниците", са купили 
екипи със средства, получени след спечелено дело срещу волейболната федерация 
(БФВ)."Ние ги осъдихме, те си платиха разноските, но пък решението, една година по-късно 
още не са изпълнили. Със средствата, които съдът ги задължи да ни платят, закупихме за 
децата от ВК... Сдружението “Фенове ЗА българския волейбол“ обяви, че е направило 
дарение за децата от волейболния клуб “Тополово“. Запалянковците, познати като 
“Негодниците“, са купили екипи със средства, получени след спечелено дело срещу 
волейболната федерация (БФВ). 
 
„Медика” обсъжда с деца смисъла на добротата и лекарската професия 
www.ruse.utre.bg | 13.11.2017  
1998 г., когато като съглашение между благотворителни организации от всички краища на 
света е създадено Световното движение за доброта. Този неофициален празник подтиква 
хората да са добри един към друг и да разпръскат щастие, веселие и мир чрез доброта.   От 
ранна детска възраст, общество и родители започват да ни говорят за добротата и да ни 
подготвят за съжителството с останалите. „Беше ли добър днес?“, е често задаван въпрос.   
Добротата, считана за една от най-големите ценности според повечето общества и религии е 
акт на съпричастност, внимание и състрадателност към другите хора и живите същества 
като цяло. Тя, добротата, има много измерения, от това да не пречиш на другите, до това да 
спасяваш живот. Именно за добротата и човеколюбието с ученици от 1-ви клас от СУ 
„Йордан Йовков“ в  клуб „Дружба“ към ОС на БЧК – Русе ще говорят  д-р Красимира 
Йорданова и старшата медицинска сестра Дарина Баркова  от отделение по Съдова 
хирургия към УМБАЛ „Медика Русе“ на 13-ти ноември – Световният ден на добротата. 
Специалистите ще споделят с децата защо са избрали именно тези професии и как 
ежедневните актове на милосърдие осмислят живота им. Лекар и медицинска сестра са 
професии, отдадени на грижата за другите. Сами по себе си теса акт на себеотдаване, а 
проявата на съпричастност и лично отношение към всеки пациент са сред водещите 
принципи в практиката на специалистите от Лечебни заведения „Медика“.  Предвидено е в 
беседата да бъде засегната и темата за всекидневните битки, които водим, раздразнението 
на тълпата, шума на съседското куче, грубата контрольорка в автобуса и други. Всички тези 
стресови ситуации черпят от енергията, която може да се вложи в добри дела.  Как можем да 
се надяваме да имаме мирен свят, когато не сме в състояние да създадем мир в нашия 
собствен живот? Фокусираме се върху негативното, създаваме стрес и враждебност. 
Отдаваме значение на нещата, които нямаме, създаваме чувства на липса и 
неудовлетвореност. Какво ще стане, ако се съсредоточим върху добрите неща в  живота и 
бъдем благодарни за това, което имаме, вместо да бъдем нелюбезни или раздразнени за 
това, което нямаме? 
 
Подкрепете изложбата на Ралица Денчева в Париж през ноември 2017 г. 
www.ngobg.info | 13.11.2017  
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Подкрепете изложбата в Париж на Ралица Денчева! През пролетта на 2017 г. УС на 
Консултантския център по европейски програми „Люлин” (КЦЕПЛ), сдружение 
регистрирано през 2008 г. в Софийския градски съд в обществена полза,  реши да подкрепи 
своя проект: „Организиране и  финансиране на изложбата на художничката Ралица Денчева 
в Париж през ноември 2017 г. Събраните средства засега са недостатъчни и поради това 
моля неправителствените организации и читателите на Информационния портал за НПО в 
България да подкрепят с Вашите дарения реализацията на изложбата ѝ. Ралица Денчева е 
художник, който печели много почитатели в България и чужбина с реалистичния, изтънчен 
и одухотворен стил, който контрастира на потока от модернистични увлечения, залял 
изобразителното изкуство. Нейният изящен и нежен рисунък, дълбок професионализъм и 
езотерични послания са повлияни от ренесансовата школа - портрети от 15 и 16 век-от 
епохата на италианския висок ренесанс в лицето на Леонардо, Микеланджело и Рафаело.  
Живописта й е интимна, но и сакрална, женските образи, цветя и мистични композиции 
внасят покой, хармония и добра енергия, зареждат с изконни ценности, внасят младост, 
красота и аристократизъм в най-отбраните колекции по целия свят. Ралица Денчева е 
реализирала над 40 самостоятелни изложби в България, както и в Канада, Унгария, 
Швейцария и Франция. Нейната картина „Нимфи“ е поставена в Синия салон на 
Българското посолство в Париж, много от произведенията й са притежание на дипломати, 
министри и кралски особи (включително и Цар Симеон II). Дванадесет книги, издадени у 
нас, са илюстрирани с нейни изящни и одухотворени платна, излъчващи хармония, 
светлина, мистика и митологичност на посланията. Най-новата изложба – живопис на 
Ралица Денчева беше официално открита на 21 юни 2017 г. в галерията на Българската 
търговско-промишлена палата в столицата и можеше да бъде видяна до 31 юли  2017г. На 
11.09. 2017 г. понеделник от 17,30 ч. ще се открие нова изложба на Ралица Денчева, живопис 
във фоайето на централната сграда на БАН на бул. „Цар Освободител” срещу Народното 
събрание и от името на УС на КЦЕПЛ и на художничката Ви каня на нейното тържествено 
откриване. През месец ноември Ралица Денчева е поканена да направи самостоятелна 
изложба в галерията - крипта на една от най-големите катедрали в Париж - Мадлената (Les 
Salles Royale de l`église de La Madeleine à Paris, France). На вернисажа на 13 ноември 2017 г. 
се очакват над 100 гости, колекционери и представители на френския бизнес, финансов и 
политически елит. По време на седмицата на събитието от 13 зо 19 ноември над 1000 
ценители на изкуството ще посетят изложбата. в тази връзка отправяме апел къв всички 
почитатели на високото и красиво изкуство за спонсорство. Европейският съюз обяви 2018 
г. за година на културното наследство. През същата тази 2018 година България 
председателства ЕС. Изложбата на Ралица Денчева „Мистично - за Красотата“ е посветена 
на ролята на Република България в културното сътрудничество между страните от ЕС в 
името на постигане на идеалите на красотата и вдъхновението. Един от петте акцента на 
българското председателство е опазване на културното наследство на страните от ЕС и 
достигане на забележителните постижения на европейската култура и в частност на 
българската култура, на която ярък представител е Ралица Денчева, до над 500 млн. 
граждани на ЕС.  Убеден съм, че този проект ще допринесе за създаването на нови контакти 
и сътрудничества между Франция и България в бъдеще и се надявам, че дните на изложбата 
ще са истински празник за 30-те хиляди българи, които живеят и работят в Париж и 
предградията му и за много французи, които ще станат нови приятели на България. На 
събитието са поканени н. пр. Ангел Чолаков, посланик на Република България във Франция 
и Генералния секретар на ЮНЕСКО г-жа Ирина Бокова. Спонсорството може да се изрази в 
различни форми по конкретни индивидуални предпочитания, по споразумение или 
кореспондиращи с някои от предложените по-долу: - Участие с рекламни материали, 
брошури, банери, по време на събитието.-  - Отразяване на информация за спонсора в 
каталога на изложбата, който ще се публикува на френски и английски език - Отразяване на 
репортаж от изложбата в медии -   За връзка с художника: E-mail:  ralitza_dencheva7@abv.bg; 
GSM:  0886 096 408 Facebook:  Ralitza Dencheva (на лични); www.ralitzadencheva.com 
Банкова сметка е:  BIC: BPBIBGSF;  IBAN: BG75 BPBI 7942 1083 8132 01   От името на УС на 

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”  

29 

 

КЦЕПЛ: доц. Йосиф Аврамов, д-р по икономика, председател на УС E-mail: 
avramov_josif@abv.bg 02 983 45 62; 02 827 6821 и 0885403232, www.evroproekkti.org 
 
Тодор Йосифов: Обединеното общество върви напред към добрите дела 
www.flagman.bg | Автор: Флагман.бг | 13.11.2017 
Събраните средства от коледния бал ще бъдат предоставени на БЧК за оборудване на 
кабинети по Първа долекарска помощ в 5 училища в област Бургас Благотворителния 
коледен бал на Национално сдружение „Младежки глас“ за седма поредна година ще 
обедини хора с добри сърца. Светското събитие в Бургас, което е запазена марка на най-
голямото младежко обединение, ще се състои на 25.11.2017г. /събота/ от 20:00 часа в хотел 
„Мираж“. Традиционният бал е под мотото „Всички сме едно семейство“ и се провежда 
всяка година под патронажа на губернатора на област Бургас Вълчо Чолаков и със 
съдействието на Български червен кръст-Бургас. Младежкият дух и нестихващият 
ентусиазъм към каузата са водещи при организиране на благотворителната вечер. В 
трескавата подготовка на събитието попитахме националния лидер на Национално 
сдружение „МЛАДЕЖКИ ГЛАС“ Тодор Йосифов за каузата на младите. Светското събитие 
на НС „Младежки глас“ за седма поредна година ще обедини хора с добри сърца - Г-н 
Йосифов, как се породи идеята за благотворителния коледен бал? - Заедно с екипа ми преди 
години решихме, че трябва да има мероприятие, което да обединява младото поколение 
съвместно с добрите и успешни хора от обществото в името на една обща кауза за децата. 
Искахме да създадем една традиция, която да промени мисленето в посока към добрите 
дела, да ни отвори врата към пътя да помагаш на най-малките и да им подадеш ръка. И това 
да се прави от цялата общественост. Да възпитава следващите поколения към добрината. И 
това се получи. Още от първия организиран от "Младежки глас" благотворителен коледен 
бал, с партньорството на Български червен кръст-Бургас и под патронажа на Областна 
администрация, ние видяхме, че има много млади хора, които дават всичко от себе си, за да 
помогнат на децата, както и много общественици, които подкрепят лично тази кауза. 
Години по-късно, това е най-мащабното мероприятие, организирано от младежи, което е 
отворено за всеки човек с добро сърце. Неслучайно слоганът на нашето мероприятие е 
"Всички заедно сме едно семейство". Мислим, че обществото трябва да е обединено и да 
мисли позитивно, за да върви напред към доброто. - Флагман наблюдава развитието на 
коледния бал през годините, вече седма година Вие правите добрини. Каква е тайната на 
успешната организация? - Тайната се нарича устойчивост и вяра в това да дадеш на младите 
помощ да се развиват. В нашата организация подкрепяме безрезервно потенциала на всеки 
млад човек, намираме неговите силни страни и ги доразвиваме. Няма град в страната, 
където Национално сдружение "Младежки глас" да не е достигнал до младите, помагайки 
им да развие техните идеи, да чуем тяхното мнение и да застанем с целия си ресурс плътно 
зад тях. Ние вярваме, че в основата на успехите за новото поколение и обществото стои 
обединението на различни по характер и виждания хора, но с една обща идея да развиват 
бъдещето, подготвени и силни, градящи заедно по-силното бъдеще. Затова всички 
мероприятия, обучения, семинари, тренинги и курсове, които организираме в страната, са 
абсолютно безплатни за всеки. Важното е да помогнем на младите хора в личностното им 
развитие и да ги подкрепяме. Тайната е в добрия екип, аз се гордея с този на "Младежки 
глас" в цяла България, той ще се развива още по-силно следващите десет години. Важно е 
всяка личност да направи добро дело от себе си, да помага, да остави отпечатъка си, да даде 
своя дан за обществото. Това го прави истински и успешен. - Има ли хора с големи сърца и 
тази година какво да очакваме от събитието?  - Наистина има много хора, които са с добри 
сърца. Различни по възраст, материално положение, професия, статус - тях ги обединяват 
добрите сърца. Виждаме, че желаещите да подпомогнат каузата на благотворителния 
коледен бал са много, месец преди събитието десетки общественици и младежи вече питаха 
как да се включат в мероприятието. Това може само да ни радва, има много добри хора. Има 
стотици примери как българинът прави с чисто сърце акт на доброта всеки ден някъде в 
страната, вярвайте ми, има много такива хора, трябва да ги подкрепяме. Тази година НС 
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"Младежки глас" отново ще обедини хората, младите и обществените личности в името на 
каузата за най-малките. Очакваме гости от цялата страна, екипът ни е подготвил богата 
програма, ще има млади таланти, на които ще дадем сцена за изява, ще има 
благотворителни търгове, много изненади. Най-важното е, че хората, ще видят сред 
присъстващите истинските личности, които вярват в доброто, от всички сфери на бизнеса, 
обществения живот, младежките дейности, различни публични организации, спорта, 
културата и др. Всеки, желаещ да помага на каузата, е добре дошъл. Считаме, че тази година 
хората с добри сърца сме станали още повече и заедно можем да дадем не само подкрепата 
си, но и насоката на обществото към добрите дела. Бъдещето е в личностите, които градят 
своите успехи, мислейки как да развиват и да помагат на хората. През 2017 година 
събраните средства от коледния бал ще бъдат предоставени на  Български червен кръст-
Бургас за оборудване на кабинети по Първа долекарска помощ в 5 училища в област Бургас. 
Набраните средства са с образователна цел за създаване на устойчиви знания и навици за 
оказване на първа помощ на ученици. Събитието се провежда с медийната подкрепа на 
Флагман.БГ! Информация за благотворителния коледен  бал може да намерите на 
официалния интернет сайт и социалните мрежи. 
 
Facebook добави бутон за дарения при кризи 
www.hicomm.bg | 13.11.2017  
Facebook дава на потребителите нов начин да си помагат при големи бедствия, пускайки 
бутон за дарения. Компанията представи център за бързо реагиране при кризи преди 
няколко месеца, за да предоставя полезна информация. Сега с бутона за дарения ще се 
осигури по-добро подпомагане на потърпевшите в беда. Facebook ще си партнира с 
организацията с нестопанска цел GlobalGiving, която работи с партньорски организации, за 
да намери най-добрите начини за разпределяне на средствата. По този начин 
заинтересованите потребители на Социалната мрежа могат да даряват пари в условията на 
криза, без да се налага да избират конкретна организация. Facebook също обеща да се 
откаже от всички такси за дарения, направени по време на кризи, което е добре дошъл жест 
към пострадалите. 
 
Стотици хора помагат на семейството от Кнежа, което остана без дом след пожар 
www.pleven.utre.bg | 13.11.2017 
Историята на 10-членното семейство от Кнежа, което остана без дом след пожар, събуди 
добрината на стотици хора от цялата страна. Фамилията, в която има и 5 малки деца, получи 
храна, мебели и техника, а други дойдоха, за да дарят времето и труда си. Помощ пристига 
от Плевен и цялата страна. Град Кнежа също е обединен, както никога преди това. "Имотът 
ще бъде почистен, в къщата ще се лее бетон, ще се полага нова електроинсталация, а след 
това ще се поставят ламинат и гипсокартон. Няма да бъде луксозна вила, но ще е 
достатъчно, за да покрие нуждите на семейството", каза пред камерата на bTV Лео Кадели от 
фейсбук групата „Приятели, помагайте”. Доброволци са пристигнали чак от Златица, за да 
работят по опожарената къща. Децата вече ще спят в чисто нов дом 
 
38-годишен мъж се нуждае от средства за лечение в Турция 
www.dnesbg.com | 13.11.2017  
38-годишният Пеньо Пенев от Горна Оряховица, баща на 14-годишен син, се нуждае от 
средства за лечение на остра левкемия. Турска клиника дава 80 гаранция, че болестта ще 
бъде победена с трансплантация на стволови клетки. 100 000 евро са необходими само за 
трансплантацията, отделно още 37 000 евро за два курса на химиотерапия. Семейството не 
може да си позволи този разход, затова се обръща към всеки, който може да помогне. Вече е 
открита дарителска сметка , в социалната мрежа е организирана подкрепата 
„Благотворителен базар за Пеньо“. Дарителници са поставени в  Горна Оряховица и съседни 
градове и села. 
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Левкемията е открита на Пеньо след профилактичен преглед. След това диагнозата е 
потвърдена от лекари в Плевен и веднага му е назначена химиотерапия. Донор за 
трансплантация на стволови клетки  може да стане една от сестрите на Пеньо, но тепърва 
трябва да бъдат направени изследвания. 
Дарителска сметка на Пеньо Павлов Пенев: 
ОББ АД, Горна Оряховица 
BIC: UBBSBGSF 
IBAN: BG71UBBS80021063534140 
Вася ТЕРЗИЕВА 
 
Благородна инициатива – енергийният експерт Иван Хиновски дари на болница парите от 
70-годишния си юбилей. Нито един политик не се отзова на каузата 
www.bitelevision.com | 13.11.2017  
Енергийният експерт Иван Хиновски, председател на Български енергиен и минен форум, 
гостува в КОД 11-13 с повече подробности за благотворителната кауза по повод 70-годишния 
му юбилей. 
Той призова гостите на празничното събитие вместо подаръци, да вложат средствата си за 
закупуване на апаратура в помощ на Университетска болница „Света София“ за активно 
лечение на деца с белодробни заболявания. 
„Нито един политик не се отзова, с изключение на председателя на КЕВР Иван Иванов, 
доколкото той може да се смята за политик. Събрахме думата от 5050 лв, с които беше 
закупена апаратура“, сподели Хиновски. 
 
Дарителска кампания събира средства за лечението на бездомно куче, прегазено от шофьор 
на автобус 
www.bnr.bg | 13.11.2017 | 
Тежката участ на бездомно куче, прегазено от шофьор на автобус в столицата, обедини хора 
с големи сърца и показа, че когато искаме, можем и трябва да бъдем добри. В края на 
миналия месец животното е прегазено на спирка в близост до бившите Кипърски 
общежития в столичния квартал "Люлин". Част от свидетелите на случката подминават 
агонизиращото куче, но други му се притичват на помощ и подават сигнал до Централната 
ветеринарна клиника, където в последствие на животното са направени няколко сложни 
операции. Добрата новина - ветеринарите казват, че въпреки сложните медицински 
манипулации, Съни, както го кръщават спасителите му, има всички шансове да се 
възстанови напълно. Дарителската кампания за събиране на пари за лечението на кучето 
продължава. Всеки може да я подкрепи. Банковата сметка на Централната ветеринарна 
клиника, където е настанен Съни, е: IBAN: BG45BUIB98881007429901 За да отидат парите 
за лечението на Съни, в основанието на банковия превод трябва да бъде написан неговия 
пациентски номер - 52 021. От звуковия файл можете да чуете целия репортаж на Андрей 
Борисов. 
  
Общински младежки съвет обсъжда проблемите на младите в Берковица и организира 
благотворителни инициативи 
www.bta.bg | 13.11.2017  
Общински младежки съвет обсъжда проблемите на младите в Берковица и организира 
благотворителни инициативи 
Цветомир Цветков, БТА/ 
Общински младежки съвет е сформиран към общината в Берковица и днес той проведе 
първото си заседание в залата, където заседава и редовният общински съвет на Берковица, 
съобщиха от местната администрация. 
Младежите са обсъдили различни проблеми на младите хора в община Берковица и са 
избрали за свой председател Даяна Йорданова от 11 класа на Лесотехническата 
професионална гимназия в града. Те са решили да създадат младежки клуб в Берковица и 
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са коментирали различни благотворителни инициативи. Младежите са се ангажирали да 
организират благотворитенлен базар с изработени от тях картички и сувенири, на който да 
съберат пари за подпомагане на социално слаби и бедни хора. Те ще организират и 
благотворителен коледен концерт, със средствата от който ще закупят хранителни продукти 
за нуждаещи се хора. Общинският младежки съвет в Берковица е насрочил и следващото си 
заседание и е уточнил дневният му ред. 
 
С нови перголи облагородиха пространство в „Тракия“ по програмата „Стъпка в повече“ 
www.dariknews.bg | 13.11.2017 
Нови градински елементи за по-уютна зона за отдих бяха монтирани пред 
административната сграда на пощенския клон в микрорайон А11 в „Тракия“. Двата броя  
перголи са дарение от CANDEO DESIGN и са част от инициативата „Стъпка в повече“. 
Монтирането им допринася за облагородяването на пространството и е само началото от 
поредица действия, които ще бъдат предприети в бъдеще.   Облагородяването на площите 
около учреждения, институции и фирми е кауза, която продължава традициите в район 
„Тракия”. То е част от програмата "Стъпка в повече", която започна преди пет години по 
идея на районния кмет Костадин Димитров и се осъществява с подкрепата на бизнеса и 
гражданите от район „Тракия“. 
 
Бил Гейтс има нова цел - изкореняване на деменцията 
www.profit.bg | 13.11.2017  
Съоснователят на Microsoft Бил Гейтс ще инвестира 50 млн. долара във Фонда за откриване 
на деменция, който обединява индустрия и правителства в търсене на лечение на 
заболяването, съобщава Reuters. Инвестицията не идва по линия на фондация „Бил и 
Мелинда Гейтс“ и ще бъде последвана от още 50 млн. долара, които ще бъдат вложени в 
стартъп компании, работещи в областта на изследването на болестта на Алцхаймер, заяви 
Гейтс. На фона на бързото увеличаване на броя на хората, страдащи от Алхаймер и други 
форми на деменция, заболяването оказва своето все по-голямо емоционално и финансово 
отражение с увеличаването на продължителността на живота, каза милиардерът в интервю 
за Reuters. „Това е огромен проблем, нарастващ проблем и мащабът на трагедията, дори за 
хора, които остават живи, е много голям“, изтъкна Гейтс. Въпреки десетилетните научни 
изследвания, няма лечение, което може да забави развитието на болестта на Алцхаймер. 
Сегашните лекарства не могат да направят повече от това да облекчат някои симптоми. 
Гейтс обаче каза, че със съсредоточени и добре финансирани иновации е „оптимист“ за 
намирането на лечение, дори за това да са необходими повече от десет години. „Вероятно 
ще минат десет години, преди новите теории да бъдат изпробвани достатъчно пъти, за да 
имат голям шанс за успех. Така че е много трудно да се правят прогнози кога ще бъде 
създадено ефективно лекарство. Надявам се, че в идните десет години ще имаме някои 
силни лекарства, но е възможно и това да не бъде постигнато“, заяви Гейтс. Деменцията, на 
която болестта на Алцхаймер е най-честата форма, засяга близо 50 милиона души в света и 
се очаква да засегне още над 131 милиона души до 2050 г, сочат данни на организацията с 
идеална цел Alzheimer‟s Disease International. Фондът за откриване на деменция, който беше 
създаден през 2015 г. с участието на компаниите за лекарства GlaxoSmithKline, Johnson & 
Johnson, Eli Lilly, Pfizer, Biogen Idec и британското правителство, вече е инвестирал най-
малко в девет стартъп компании, изследващи потенциални начини за спиране или 
преобръщане на биологичните процеси, водещи до деменция. Гейтс заяви пред Reuters, че 
още 50 млн. долара ще бъдат вложени в стартъп компании, които работят по някои „не 
толкова традиционни“ подходи към заболяването, но отказа да разкрие кои са тези 
компании. Милиардерът-филантроп, който обичайно насочва вниманието си към заразните 
болести в бедни държави, каза, че болестта на Алцхаймер привлякла интереса му отчасти по 
лични причини и отчасти защото засега се оказва костелив орех. „Зная колко ужасно е да 
гледаш как хората, които обичаш, се борят, докато заболяването ограбва умствените им 
способности... Сякаш преживявате постепенната смърт на човека, когото познавате“, писа 
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Гейтс в блог публикация за инвестициите в борбата с деменцията. „Някои от мъжете в 
семейството ми страдаха от Алцхаймер, но не бих казал, че това е единствената причина за 
инвестицията“, допълни той. Бил Гейтс инвестира 1.7 млрд. долара в училища в САЩПарите 
ще отидат в подкрепа на училища, заинтересовани от развиването и тестването на нови 
подходи в преподаването След разговори с експерти в областта в последната година Гейтс е 
установил пет области, в които трябва да се положат усилия: по-добро разбиране как се 
развива болестта на Алцхаймер, по-ранно засичане и диагностициране на заболяването, 
използване на множество подходи за спиране на заболяването, по-лесно участие на хора в 
клинични изпитания на потенциални нови медикаменти и по-добро използване на 
данните. „Опитът ми в Microsoft и моята фондация ми показва, че по-доброто използване на 
данните е областта, в която вероятно мога да създам по-голяма добавена стойност“, каза 
Гейтс. Наред с инвестицията от 50 млн. долара във Фонда за откриване на деменция и 
допълнителните 50 млн. долара, които ще бъдат вложени в стартъп компании, милиардерът 
заяви, че иска да предостави средства за създаване на глобална платформа за обмен на 
данни за деменцията. Тя трябва да улесни изследователите да наблюдават тенденции и да 
откриват нови пътища за лечение, каза още Гейтс. 
 
Деца с увреждания творят коледни сувенири за благотворителен базар 
www.parvomai.net | 13.11.2017  
Потребителите на Дневния център за деца с увреждания и екипа на центъра организират 
ателие за изработка на колендни сувенири. Те ще послужат за благотворителния базар за 
димитровградските деца Радост и Габи. Те се нуждаят от средства за лечение в чужбина и 
поради тази причина на 23 ноември се организира благотворителен базар в Спортна зала 
"Младост". Същата вечер ще се състои и благотворителен танцов фолклорен фестивал в 
залата. Ателието ще се състои на 16 ноември, котаго се отбелязва Международния ден на 
толерантността. Мястото е Градска библиотека "П.Пенев". В инициативата ще се включат и 
деца от местните училища. Инициативата на Дневния зентър за деца с увреждания е за 
поредна година. През 2016-та в същото ателие бяха изработвани коледни кутии, които бяха 
за нуждите на фондация "Подари усмивка". 
 
Двегодишният Дениз води тежка битка за живота си 
www.monitor.bg | 13.11.2017  
„Аз съм Дениз и името ми значи море. Имам голямо сърце и искам да порасна. Някога имах 
брат – брат близнак. Той изчезна. Тръгна си от мен и ме остави сам. Аз останах… заради 
мама. Мъчно ми беше за моето братче, но не можах да оставя мама сама. Не съм виждал 
очите й, защото не виждам, имам атрофия на зрителния нерв, но съм усещал топлината й. 
Не мога да ходя, защото имам детска церебрална парализа, но лекарите казват,че има шанс 
да проходя. Искам да стана голям човек ! Сега съм малко момченце, което се бори за 
оцеляването си и напук на целия свят продължавам да се опитвам да СЪМ, да опитвам да ме 
ИМА!“ 
С тези трогателни думи се представя в една от групите в социалната мрежа, която е в негова 
подкрепа най-малкия варненски герой Дениз Турхан Амди. Дениз е единият от двама братя 
– еднояйчни близнаци. Едното момченце умира във шестия месец, но смъртта му е 
установена цял месец след това. Майката носи две деца в утробата си – едно живо – Дениз и 
едно мъртво. Мъртвото бебе поврежда здравия близнак и го оставя да се бори с диагнози 
като микроцефалия, хидроцефалия и детска церебрална парализа. 
Дениз се ражда се 1,450, съвсем мъничък, като самото раждане е по настояване на майката . 
Взет е в кувиоз в клиниката във Виница, където е отглеждан докато стане 3кг. Майка му е 
всеки ден с него – носи кърма, за да го хранят, чака детето си. През всичкото това време 
младата жена не знае какво ще се случи с него, докато един ден и казват просто да се откаже 
от него, защото е обречен на смърт. „Беше страшно. Не повярвахме на лекарите. Може лекар 
да каже такива страшни думи? Това не беше диагноза, а присъда! Но ние не спряхме да се 
борим. Даваха му 45 дни живот, после три месеца. А ето вече, че нашата надежда е на 2 
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години“, с мъка разказва баща му Турхан Мехмед. Майката Айше си прибира детето и до ден 
днешен се грижи за него всеки ден с търпение и обич. 
Трудностите нямат край. Освен Дениз семейството има батко на 7 години Аталай и малкият 
Толга, който е на три месеца. Работи само бащата, а майката се грижи за трите си деца. 
Живеят на квартира недалеч от кораборемонтния завод във Варна, където работи Турхан 
Мехмед. 
„Ние сме хора със скромни възможности. Нямаме нито кола, нито собствено жилище. 
Сменихме три влака, за да стигнем от Варна до Хасково“, разказва бащата. 
Турхан изкарва добри пари, но половината му заплата е под запор. Има кредит от 30 хил 
лева, и още един който е изтеглил колега и приятел, за да му помогне. Той е 15 хиляди лева. 
Теглила са и 5 хиляди лева бързи кредити. 
Така в семейството влизат около 800 лева. Изнемогват, защото Дениз трябва да се храни със 
специални каши и пюрета без глутен. Само неговата храна е 300 лева на месец, отделно 
дават поне 100 за лекарства. 
Въпреки огромните трудност и финансови несгоди родителите на Дениз имат надежда. Тя 
идва след срещата в Хасково с екипа на турския професор Фиерде Белир от медицинския 
център „Рибем“ в Истанбул. 
Професорът е казал, че ще успеят да вдигнат Дениз на крака, а отделно ще му бъдат 
направени и пълни изследвания. Едва след това ще може да се каже дали има шанс за 
лечение на микроцефалията и хидроцефалията. С операции в Германия детето дори може 
да прогледне, но преди това трябва да се пребори с тежките диагнози. 
За целта са необходими поне 33 000 евро. В тази сума влизат всички разходи, свързани с 
лечението на Дениз. Има направена дарителска сметка, по която се набират средства за 
него. Всъщност разходите му са много повече, със сигурност ще са над 40 000 евро. Защото 
само за изследванията в Истанбул е необходим двуседмичен престой. Двучасовата 
рехабилитация струва по 1200 турски лири на ден. Отделно на семейството са нужни пари за 
транспорт, хотел и храна. Надяват се в дарителската сметка да се съберат достатъчно пари, 
за да могат да заминат за Турция през декември. За да съхранят надеждата, че малкия герой 
ще продължи тежката борба за своя крехък живот. 
Повече информация може да се намерят във фейсбук групата “Да дадем шанс на Дениз да 
проходи” 
Дарителската сметка е 
IBAN: BG34UNCR70001523082885 
Титуляр на сметката: Дениз Турхан Амди 
Банка: УниКредит Булбанк 
 
Свещеници и граждани с благотворителна акция за бедни семейства 
www.kmeta.bg | 14.11.2017  
За поредна година Общинския съвет по наркотични вещества Благоевград и Православният 
информационен център на Неврокопска света митрополия стартират благотворителна 
кампания. Инициативата „Приятели, наши връстници гладуват. Нека спрем това“ е за 
събиране на пакетирани хранителни продукти за бедни семейства от Благоевград. Всяка 
година събраната храна се предоставя в навечерието на коледните и новогодишните 
празници на повече от 100 семейства от града. Хранителните продукти трябва да са в срок 
на годност съответно – олио, ориз, леща, боб, брашно, макаронени изделия, захар, 
консерви, бисквити, вафли и други. Всеки може да се включи, като донесе закупените 
продукти в сградата на община Благоевград – в стая 516, или в Православния център. 
Срокът за събиране на храните е 18 декември. Приятели, нека подкрепим благоевградските 
семейства в нужда, призовават организаторите. 
Всяка година стотици хора показват съпричастност към нуждаещите се семейства в 
Благоевград и участват в благотворителната кампания. Събират се близо 2 тона храни. 
 
Марк Зукърбърг дари повече от 12 млн. долара на“Харвард“ 
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www.novini.dir.bg | БГНЕС | 14.11.2017 
Благотворителният фонд, принадлежащ на Марк Зукърбърг и съпругата му Присила Чан 
дари на американския университет „Харвард” 12,1 млн. долара. Благотворителният фонд, 
принадлежащ на Марк Зукърбърг и съпругата му Присила Чан, дари на американския 
университет „Харвард” 12,1 млн. долара. 
По информация на престижното учебно заведение, средствата за предназначени за 
отпускане на грантове за студенти от социално слаби семейства, които възнамеряват на по-
късен етап да развият кариера в областта на обществените услуги. Така, благодарение на 
оказаната помощ, „Харвард” ще може да предостави безвъзмездни финансови средства на 
около 2,3 хил. души в следващите 15 години. 
Както припомня БГНЕС, основателят на „Фейсбук” Марк Зукърбърг и настоящата му 
съпруга се запознават именно в „Харвард”, докато и двамата следват там. Зукърбърг изучава 
психология и компютърни науки, а Чан – медицина. /БГНЕС 
 
Момчилград почете Световния ден на слепите и Деня на добротата 
www.novjivot.info | 14.11.2017 
Над 45 незрящи от община Момчилград и района се събраха да почетат 13 ноември –  
Международен ден на слепите и Световен  ден на добротата. Загърбили  многобройните си 
проблеми, те бяха  обнадеждени, че не са сами и са подкрепени от обществото. 
Младите червенокръстци от клуб „Надежда”в Професионалната гимназия по хранително-
вкусова промишленост „Св. Св. Кирил и Методий”, с ръководител Мария Димова, обикаляха 
заведения, улици, паркове , като информираха  гражданите за значението на тези дни и 
раздаваха листовки с указания как да помагат на незрящите в нужда. 
Ръководството на Ротари клуб в Момчилград с президент Айлин Адем и секретар Мехмед 
Исмаил дариха 250 лева от името на клуба. С тях бяха  закупени   говорящи апарати за 
кръвно налягане, говорящи будилници и часовници, говорящи кантари и десет бели 
бастуна. 
В поздравителния адрес към хората със зрителни проблеми Айлин Адем изтъкна нуждата от 
съпричастност и подкрепа към тях и вяра в техните специфични способности и надежда за 
по- добро бъдеще и интегриране в обществото. 
От своя страна Шюкран Исмаил, председател на Регионалната организация на слепите в  
Кърджали, ги увери, че  заедно ще решават проблемите и с тяхна помощ ще влеят повече 
радост в душите при разнообразяване с инициативи в техния живот. 
Участниците в празника разгледаха изделията от плетива на членовете на организацията, а 
Исмет Юсеин, председател на местната организация,  подари на гостите някои от тях. Ахмед 
Кадир, дългогодишен бивш председател и основател на организацията, дари пазарни 
мрежички,  изплетени от него. 
Общината, която винаги е съпричастна в празниците на незрящите, и Ротари клуб дадоха 
тържествен обяд   в чест на 13 ноември. 
Моят татко Халил е много възрастен и се страхуваше да излиза, а сега, благодарение на 
дарения бял бастун, той ще се почувства  по-уверен и защитен извън дома си, сподели Айше 
Халил. Страдам от високо кръвно налягане и не можех да го измеря. Сега, вече с новия 
говорещ апарат ще  мога да следя здравословното си състояние, каза Ахмед Кадир. 
Благодарности към дарителите отправиха и още членове на ТСО на слепите в Момчилград. 
Стайко КАФОВ 
 
80-годишен пенсионер стана основен дарител на дома за стари хора в Сливен 
www.radio999bg.com | 14.11.2017  
„Нямаме друг подобен случай. Бай Драган Драганов, който е наш потребител и живее в 
дома, направи няколко дарения на обща стойност около 2000 лева“, заяви пред „Стандарт“ 
Нина Накова, директор на дома за стари хора в Сливен. Бай Драган е закупил оградата за 
двора на дома, който е цели 6 декара. Бившият старшина от сливенската танкова бригада е 
поставил входна врата от желязо. „Той закупи ютия, а в момента е на път да купи за дома и 
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помпа за кладенеца, който сами изградихме. Подобна деятелност при нас не се среща често. 
Хората тук са с малки пенсии, повечето имат проблеми със здравето и нямат възможност“, 
споделя директорката на дома. Самият бай Драган обаче няма висока пенсия. Като бивш 
старшина от армията, той взима малко над 400 лева. „Сърцето ми обаче е голямо. Така съм 
възпитан, аз съм от бедно земеделско семейство и от малък съм научен да работя по много. 
Първо, човек трябва да се научи да дава, а после да очаква нещо насреща“, категоричен е 
Драган Драганов. Макар и 80-годишен, той се вълнува от средата, в която живее. Имаме 
хубав двор, но влизаха много крадци. Имаше бездомници, които идваха да спят тук лятото. 
Щом държавата няма пари за ограда, аз реших да я направя. Сега всички се чувстваме по-
спокойно“, казва бившият старшина. Той с умиление си спомня годините, когато е бил 
шофьор на различни началници. Последните си години като военен бай Драган изкарва в 
Щаба на Трета армия. „Познавам по-голямата част от командващите, началник щабовете и 
зам.-командващите. Някои от тях в последствие станаха министри или шефове на 
Генералния щаб. Тогава обаче имаше армия, имаше ред в държавата“, споделя бай Драган. 
Днес той мечтае за спокойствие и ред. Аз обичам всичко да бъде на мястото си. За това 
спомогна и военщината, но и моето възпитание от малък... Много съм доволен от нашата 
директорка Нина Накова. Всичките 120 обитатели на дома я харесваме и уважаваме, защото 
тя дава много за нас, каза бай Драган Драганов. Той не обича много да говори и само 
споменава, че има деца, които са на гурбет в чужбина. Днес животът на бившия старшина е 
в шестте декара, които сам огради. И в раздумката със своите приятели от дома за стари 
хора в Сливен. Много скоро бай Драган ще направи ново дарение. На този етап го пази в 
тайна, споделя бившият военен. От ръководството на дома са решили всичко да се оформи в 
договор за дарение и са подготвили благодарствено писмо. „Това мен не ме интересува. Не е 
важно колко благодарности ще получиш, а как се чувстваш, когато направиш добро. Аз се 
чувствам добре и удовлетворен. Всичко друго е без значение“, казва Драган Драганов. 
Източник: standartnews.com 
 
Каузата “Да отворим сърцето си за Мартинка” се проведе в Добринище 
www.infomreja.bg | 14.11.2017  
Първият международен фолклорен фестивал за танцови клубове “Шарена стомна” се 
проведе на 11. ноември в залата на НЧ “Д. Благоев” в Добринище. В светлата кауза “Да 
отворим сърцето си за Мартинка” се включиха танцови клубове от България, Македония, 
Сърбия, Гърция и със специалното участие на народната певица Снежина Андреева.  
Събитието беше организирано от Валентина Друнчилова – хореограф на ТК “Пирински 
полъх”-Добринище, Любомир и Калина Марянски – хореографи на ПА “Веселие”-Симитли, 
и със съдействието на кметство Добринище и НЧ “Д.Благоев”. В деня на концерта 
читалището проведе и благотворителен базар, на който стотици жители и гости на 
Добринище показаха съпричастност към детето. Събраната сума 3647 лв. дарихме за 
лечение на Мартина. 
 
23-годишният Георги води тежка битка за живот. Да помогнем! 
www.dnes.bg | 14.11.2017  
23-годишният Георги Христозов от Чирпан се нуждае от помощ, за да пребори тежка 
диагноза - тумор в мозъка. Георги живее и работи в Пловдив и като всички млади хора 
обича да пътува и да се забавлява. Животът му обаче се преобръща през септември, когато 
започва да страда от силно главоболие. Следва страшната диагноза, а месец по-късно вече е 
опериран в болница "Св. Иван Рилски" в София. Заради големината и местонахождението 
туморът не може да бъде отстранен изцяло. Състоянието на Георги се влошава, налага се 
втора животоспасяваща операция. След консултации лекари от Германия и Турция 
препоръчват радиотерапия с химиотерапия. В офертата от клиника в Истанбул средствата 
само за лъчетерапията са 30 100 евро, а ще има и съпътстваща химиотерапия с още 
изследвания. 
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Семейството на Георги няма достатъчно средства за това лечение и се нуждае от помощ. 
Приятели и познати им помагат, като организират дарителска кампания. Дарителската 
сметка, чрез която всеки с добро сърце може да помогне, е: УниКредит Булбанк IBAN: 
BG89UNCR70001523096639 Georgi Angelov Hristozov (Георги Ангелов Христозов) На 
разположение за информация е и майката на момчето Катя Христозова. С нея може да се 
свържете на телефон 0898265332 и на електронната й поща keit_h@abv.bg. 
 
 
Студенти от Плевен събраха дарение за лечението на дете 
www.bta.bg | 14.11.2017  
Начало / Българска община 
BOBSTH 11:28:31 14-11-2017 RM1127BO.008 Плевен - студенти - кауза Студенти от Плевен 
събраха дарение за лечението на дете Плевен, 14 ноември /Малин Решовски, БТА/ 
Студентите от Медицинския университет в Плевен събраха 4906.90 лева за лечението на 
дете, съобщиха от висшето училище. Тази година младите медици се обединиха от идеята да 
помогнат на малкия Азер, който е роден с епилепсия и се нуждае от средства за провеждане 
на специална рехабилитация. Помощта бе събрана от входни такси за Деня на народите, 
който бе организиран за пета поредна година от чуждестранните студенти. Паричното 
дарение ще бъде преведено на родителите на детето, за да подпомогне лечението му. Деня 
на народите представи пред обществеността на Плевен десет страни с тяхната традиционна 
култура - бит, облекло, история, народни песни и танци, кухня. Изявиха се повече от 250 
студенти от Великобритания, Германия, Непал, Индия, Пакистан, Бангладеш, Япония, Шри 
Ланка, арабските държави и България. Журито и публиката поставиха на първо място 
отбора на Индия, на второ - представителите на Непал, а на трето - българския отбор. 
Допълнителни награди получиха за най-добър щанд - отборът на Пакистан, и за най-добър 
танц - арабският отбор. /РУМ/ 
 
ЦОП “Зора” стартира традиционната си “Работилница на Дядо Коледа” 
www.pia-news.com | От Спаска Костурков | 14.11.2017  
Център за обществена подкрепа „Зора” – Панагюрище традиционно организира 
мероприятие “Работилница на Дядо Коледа” за деца от 1 до 8 клас. 
Всички деца и родители, които желаят децата им да прекарат част от свободното си  време в 
компанията на свои връстници, учейки и забавлявайки се, могат да се чувстват поканени да 
посетят Центъра 
ЦОП „Зора” – Панагюрище се намира на ул. ”Кръстьо Гешанов” №5. 
Целта е да поканим децата на гр. Панагюрище да се присъединят към нашия екип и да 
вземат участие в изработката на изделия, за годишния благотворителен “Коледен базар”. 
Събраните средствата от базара  ежегодно се предоставят на родители на болни деца, с цел 
подпомагане ежедневните грижи за тях. 
 
"Каритас България" с благотворителна кампания в подкрепа на възрастните хора 
www.bnr.bg | 14.11.2017  
"Защото сме хора" - това е надслова на благотворителна кампания в подкрепа на 
възрастните хора, която провежда от Сдружение "Каритас България". Българското 
национално радио е медиен партньор на инициативата, чието пето издание започва днес и 
ще продължи до края на април 2018 година.Ваня Клечерова, която е координатор 
"Комуникации  и фондонабиране" в "Каритас България" разказа за кампанията в ефира на 
"Хоризонт": Кампанията е в подкрепа на възрастни хора, които страдат от здравословни 
проблеми и които имат нужда от професионални грижи  и подкрепа.  За тях "Каритас" 
реализира услугата "домашни грижи", която се състои в следното: мобилни екипи от 
медицински сестри и социални помощници посещават възрастния човек директно в 
неговия дом и му предоставят услугите, от които се нуждае, които са пряко свързани с 
неговото здравословно състояние и социални потребности. "Каритас" е организация към 
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католическата църква в България, поради което в нашите дейности ние се ръководим от 
принципи като милосърдие, съпричастност и споделяне. Изслушването и разбирането е, 
което прави услугата "домашни грижи" на "Каритас" изключително ценна  - защото 
сътрудниците на "Каритас" влизат в дома на възрастния човек не е просто като 
професионалrсти, които механично ще си свършат задълженията и ще поемат следващи 
адреси, напротив  - те разговарят с възрастния човек, изслушват го.   Имаме както 
професионална грижа за здравето и социалните потребности на човека, така и 
емоционална... Практиката ни показва, че възрастните хора освен от здравословни 
проблеми, страдат и от това, че изпадат в изолация. Те имат нужда от общуване и влизането 
на сътрудниците на "Каритас" в дома на възрастните хора, общуването с тях всъщност 
възвръща живеца в погледа на човека. Кампанията се провежда за пета поредна година. 
Повече за на нея ще научите от звуковия файл. 
 
Силвия и Теди Кацарови ще са ГВОЗДЕЯТ на „Коледен Пазарджик”, Ивана и оркестър 
„Сияние" ще ни ВЕСЕЛЯТ на Нова година 
www.videlinabg.com | 14.11.2017  
По повод предстоящите Коледни и Новогодишни празници за втора поредна година 
Община Пазарджик ще организира фестивала „Коледен Пазарджик", стана ясно на 
днешната пресконференция на администрацията. Програмата ще стартира на 7-ми 
декември с концерт по повод запалването на коледните светлини и светлините на градската 
елха с участието на Павел и Венци Венц. Коледният концерт на фестивала ще бъде на 19-и 
декември в ДКТ „Константин Величков", а гвоздеят на програмата ще са Силвия Кацарова и 
Теди Кацарова. Фестивалът предвижда множество дейности, насочени към деца, 
включително и благотворителни инициативи. За втора година Пазарджик ще има и свой 
Коледен базар, на който жителите на града ще могат да се насладят на различни активности 
и където местни производители и търговци ще предложат вкусни ястия и напитки. 
„Коледен Пазарджик `2017" и тази година ще се осъществи с подкрепата на младежи и 
доброволци от Плюс Фестивал и Съвета за младежка политика. Традиционният 
новогодишен концерт ще е с участието на Ивана, а хорото ще е под съпровода на оркестър 
„Сияние". 
 
Майки от Пловдив организират благотворителен базар за децата от домове 
www.monitor.bg | 14.11.2017  
За поредна година в навечерието на Коледните празници майки от Пловдив започват 
организация на своя традиционен базар през декември, приходите от който отиват за 
благотворителни каузи в подкрепа на децата в социални институции. „Имаме нужда от 
подкрепа на хора, които искат да дарят изработени от тях сувенири, картички, гирлянди, 
рисунки и други красиви и дребни вещи, които можем да продадем и да съберем средства за 
каузата”, обясняват жените от Движението на българските майки. 
Те отново са основният виновник коледният базар в мол „Пловдив” да се състои и този 
декември. Датите са три – откриването на щанда е на 15 декември и разпродажбите ще 
продължат до 17 декември, казва Доника от Движението на българските майки. По думите й 
със събраните средства ще бъдат подпомогнати проектите на Движението, с които жените 
помагат и радват децата, отглеждани в институции. 
От щанда на третия етаж в мол „Пловдив” хората могат да купят ръчно направени сувенири, 
плетива, късмети, както и всякакви други красиви чудесии. Базарите на Движението се 
правят само и единствено от доброволци – от хората, които изработват сувенирите, до тези, 
които ги продават. „Затова ако някой иска да бъде част от това Коледно вълшебство, може 
да се свърже с нас и да се включи с каквото може”, призовават майките от движението. 
 
Училище ОУ „Светлина“ с иновативна благотворителна изложба, продава и онлайн 
www.faragency.bg | 14.11.2017  
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Средствата ще отидат за изграждане на модерна технологична среда   На 13 ноември ОУ 
„Светлина“ с. Тополица откри своята благотворителна изложба. Изложените експонати са 
изработени от талантливите ученици на училището в съществуващите школи по 
дърворезба, приложни изкуства и работилница „Ръкотворница“. Благотворителната 
изложба е една от инициативите за набиране на средства като част от собствения принос на 
училището в изпълнението на проекта „Училища на бъдещето“ - „Дигитална зона по 
математика, науки и изкуства“. Със събраните средства ще бъдат закупени допълнителни 
устройства, необходими за изграждането на модерна технологична среда. Идеята на 
учениците е подкрепена не само от техните родители, но и от много приятели на 
училището. Изложбата се разпродава и онлайн и това дава възможност на хора от различни 
точки не само на България, но и на света да подкрепят амбициозния училищен екип. Най-
развълнувани от експозицията и разпродажбата са самите деца, защото се освен творци, те 
се чувстват и отговорни личности, които имат принос към промяната на училищната среда. 
Екипът на проекта се надява, че ще успее да разпродаде всички експонати и ще допринесе 
за сбъдването на една мечта. 
  
Коко с изключителен напредък в развитието си, но все още се нуждае от финансова помощ 
за лечение в чужбина 
www.shum.bg | 14.11.2017  
Благотворителната кампания в подкрепа на тригодишния Калоян Казаков от Шумен 
продължава, като освен процедурите във Варна, за момчето предстои вливане на стволови 
клетки в Турция и лечение чрез хранителни добавки и хелатори, назначени от лекар в 
Италия. Борбата Коко, който страда от детски аутизъм, да се върне в нашия свят 
продължава, но хубавото е, че момченцето има изключителен напредък в развитието си, 
съобщи за ШУМ.БГ майката му Наталия Казакова. „След посещението в Италия, което 
направихме и лечението, назначено от д-р Никола Антонучи, Коко има изключителен 
напредък. Чрез хранителните добавки ще бъдат изчистени тежките метали в неговия 
организъм. Предстои ни още едно пътуване до Италия на 8 декември, но до момента се 
вижда, че сме на прав път, тъй като Коко започна да се храни сам, сяда с нас да се храни, 
научи много нови думички, вече може да ходи на гърне. Предстои ни обаче още много 
работа, като едно от най-важните части от лечението е вливането на стволови клетки. Тези 
процедури ще се случат в клиника в Турция, но за тях са необходими общо 50 000 лв., с 
които ние не разполагаме“, обясни Наталия Казакова. Тя допълни, че средствата са нужни 
за общо 4 процедури, всяка от по 8 000 долара. Отделно продължават и процедурите във 
Варна, на които Коко ходи вече повече от година. Там необходимата сума е в размер на 20 
000 лв. годишно, като за лечението до края на годината средствата са осигурени, 
благодарение на дарителската кампания. За да продължат с борбата Калоян да се върне в 
нашия свят и да набавят необходимите средства за това, в групата за подкрепа на 
тригодишното дете, стартира интернет базар, където всеки може да предложи вещи за 
продажба. Средствата при „покупката“ ще отидат по сметката на Коко. Освен това, всеки 
желаещ да помогне, може да го направи и чрез DMS на номер 17777 с текст DMS KOKI. 
„Благодарим на всички, които ни помагат и подкрепят. Всеки, който желае, може да 
помогне и с ръчно изработени вещи или домашно приготвени лакомства за коледния базар 
в подкрепа на Коко. Той ще се състои на 16 декември на пл. „Кристал“, обясни още майката 
на детенцето. Телефон за връзка с Наталия Казакова: 0895 735 369. Дарителска сметка: 
Калоян Пейчев Казаков ПроКредит Банк BIC PRCBBGSF BG89PRCB92301049318117 PayPal: 
help_koko@abv.bg ШУМ.БГ 
 
Две клиники по неонатология получиха дарение от Ники Кънчев Шоу и Гонг 
www.dariknews.bg | 14.11.2017  
Слушай Две клиники по неонатология получиха дарение от Дарик радио и Гонг 95190 Your 
browser does not support the audio element. Две клиники по неонатология получиха дарение 
от Дарик радио и Гонг Две клиники по неонатология получиха дарение от Дарик радио и 
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Гонг Две дарения със средства от Благотворителния търг на Ники Кънчев Шоу, Дарик радио 
и Гонг получиха две клиники по неонатология в столицата. Даренията са на обща стойност 
20 000 лв., като с тях бяха закупени 7 инфузионни помпи за Клиниката по неонатология в 
"Майчин дом" и апарат за неинвазивно подпомагане на дишането за Специализираната 
болница за активно лечение по детски болести.    Станете част от благотворителния търг на 
Дарик, помогнете на недоносените деца и децата Инфузионните помпи са изключително 
важни за оцеляването на недоносените деца, понякога се налага само на едно от тях да 
бъдат включване 15, дори 20, разказа изпълнителният директор на "Майчин Дом"доц. Иван 
Костов.   "Чрез тях се въвеждат в кръвообращението на новородените бебета, някои от които 
са по 300-400 грама, необходимите медикаменти и разтвори, за да могат те да живеят, да 
наддават тегло и колкото се може по-бързо да бъдат изписани от неонатологичната 
клиника", поясни той.   Дарик дарява апаратура за недоносени деца на пет болници в 
страната Между 800 и 900 годишно деца минават през интензивното отделение по 
неонатология на "Майчин дом" и техниката, с която разполагат бързо се амортизира, каза 
проф. Боряна Слънчева, началник на клиниката по неонатология в родилния дом. 
Другото дарение със средства Благотворителния търг на Ники Кънчев Шоу, Дарик радио и 
Гонг е за Специализираната болница за активно лечение по детски болести. Тя получи 
апарат за подпомагане на дишането, обясни Ралица Георгиева, началник на клиниката по 
неонатология.   "То е изключително щадящо за тях, с много фини силиконови канюлки, 
които са поставени в нослето на децата. Това създава много благоприятни условия за по-
лесно преминаване към самостоятелно дишане на недоносените деца. Което е и крайната 
цел на лечението, което провеждаме", обясни Георгиева.   Благотворителният търг на Дарик 
връчи рекордна сума за децата Даренията бяха връчени съвместно с Фондация "Нашите 
недоносени деца". От 7-мия благотворителен търг бяха събрани над 47 000 лв., които бяха 
разпределени между фондация "Нашите недоносени деца" и сдружение "Аутизъм днес". 
През декември предстои 8-мо издание на благотворителната инициатива. 
 
Деца помагат на диабетно болно бебе 
www.radiovelikotarnovo.com | 14.11.2017  
Кампания за набиране на средства за инсулинова помпа за дете на година и два месеца от 
диабетния център във Варна, стартира днес в Старопрестолната гимназия по икономика във 
Велико Търново. Тя бе домакин на среща по повод 14 ноември – Световния ден за борба с 
диабета. Идеята за начало на каузата е на Тихомир Петров, дванайсетокласник в 
училището, който е с диабет от 17 години. „Между 4 000 – 8 000 лева струва тази помпа. Ще 
събираме парите до 24 декември, вече сме поставили кутии за дарения. Още лятото говорих 
с д-р Денислава Ангелова, председател на Асоциация „Докосни дъгата”, по време на нашите 
диабетни лагери и тя прие с отворени обятия тази идея. И ето, реализирахме я днес”, каза за 
Общинско радио Тихомир. 
„Тази кампания във Велико Търново дава пример на всички български общини, че 
обединени всички за една обществена кауза можем да успеем и се постигат добри резултати. 
Дава пример как децата учат възрастните и родителите си. Така се случи и с кампанията за 
Никол от Велико Търново. Те дават пример за подражание и гордост, че сме възпитали 
нашите деца в този дух. Всяко дете болно от диабет иска да има нормален живот, да се 
весели, да има нормален учебен процес и мисля че с кампаниите това може да се постигне”, 
заяви днес и кметът на Велико Търново Даниел Панов. 
Днес в Старопрестолната гимназия д-р Денислава Ангелова, председател  Асоциация 
„Докосни дъгата” срещна деца с диабет от цялата страна с музиканти, певци и футболисти. 
Те получиха тениски, шалчета и топка с автографи на футболистите от мъжкия отбор на 
„Левски”. Получиха и обещания за безплатни тренировки по футбол и карате. 
Гости на тържеството в училището бяха главният секретар на Министерството на младежта 
и спорта Асен Марков, Йордан Петков, треньор на младежкия отбор на ФК Левски, 
Александър Славков – президент на Българската федерация Шотокан карате-До, Дули от 
РДМК и др. 
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В края на днешния празник, под наслов „Приятели в спорта” бяха пуснати сини балони като 
знак на свободата  за децата с диабет. По-късно през деня Царевец и Национален стадион 
„Васил Левски“ ще светнат в синьо в знак на подкрепа към хората с диабет в България. 
Кремена Крумова – Попова 
 
Д-р Петър Радушев, БЧК – Варна: Време е да се помисли за законодателни промени, които 
да насърчат кръводаряването 
www.focus-news.net | 14.11.2017  
Варна. Кръгла маса по проблемите на кръводаряването „Дари кръв – подари живот“ се 
проведе във Варна, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Варна. Форумът бе организиран от 
Областния съвет на БЧК – Варна с подкрепата на Община Варна и Районен център по 
трансфузионна хематология. На събитието присъстваха представители на местната власт, 
неправителствени организации, работодателски организации, Варненска и 
Великопреславска митрополия, младежи. „Поводът за организиране на кръглата маса е 
проблемът с липсата на достатъчно кръводарители във Варна и страната. Когато хората 
чакат пред операционната или в двора на болницата, а роми отиват и си предлагат услугите, 
като съответно не даряват, а продават кръвта си, това вълнува обществото и институциите“, 
заяви Илко Раев, председател на ОС на БЧК – Варна. Той припомни, че БЧК е организирала 
кампанията „Дари кръв – вземи билет“, която се провежда съвместно с културните 
институции и се разраства. Зам.-председателят на ОС на БЧК – Варна д-р Петър Радушев 
допълни, че е време да се помисли за законодателни промени, които да насърчат 
доброволния акт. „Не сме мълчали през годините за проблемите на кръводаряването, но 
причините са много. Причини, които могат да бъдат социални, икономически, имат своето 
морално изражение, религиозно изражение. Но проблем има, защото винаги се говори за 
кръводаряването като един високохуманен доброволен акт, какъвто той отдавна вече не е“, 
обясни д-р Радушев. Според него може да се помисли за законодателни промени, които да 
насърчат доброволния акт, като например опрощаване на здравните осигуровки на 
кръводарителя за период от 6 месеца. Това ще облекчи както самия кръводарител, така и 
работодателя му, защото осигуровките се покриват и от двете страни. От една страна ще се 
стимулира кръводарителят, а от друга страна ще се стимулират работодателите да 
насърчават този процес, допълни д-р Петър Радушев. „Неправителственият сектор е от 
изключително значение за популяризиране на идеята за кръводаряване. БЧК също прави 
необходимото, но явно това не е достатъчно. Практиките показват, че кръвта е 
недостатъчна, че броят на кръводарителите постоянно спада с годините, че се търгува 
масово с кръв, че не може да се направи планова операция, ако не осигуриш бележка за 
двама кръводарители. Кръводаряването като високохуманен, ясен, осъзнат, доброволен, 
индивидуален акт, вече не е това. Става въпрос за търгуване с кръв и кръвни продукти, за 
грозно изнудване на близките на пациентите, които се нуждаят от спешни операции и 
интервенции. Ясно е, че трябва да се търсят мерки. Още през 2002 година ОС на БЧК – 
Варна предложи да се мисли за законодателни промени, защото тези грозни явления не са 
от вчера и днес. Например да се помисли за опрощаване на здравно-осигурителната вноска 
на кръводарителите за определен период. Така хората, които даряват доброволно своята 
кръв в името на такава кауза, биха могли да бъдат стимулирани“, каза още д-р Радушев. 
Участниците в кръглата маса се обединиха около мнението, че е необходима повече 
просвета за младите хора – в училищата и детските градини да бъдат провеждани 
разяснителни кампании, за да знаят подрастващите значимостта на кръводаряването. 
Активно може да се включи и църквата, която да разпространи сред миряните значимостта 
на доброволното кръводаряване. Марияна ВАЛЕНТИНОВА 
 
Хасково: Общината ще получи като дарение 4 000 хектолитра трапезна вода за общински 
училища, детски градини и социални домове 
www.focus-news.net | 14.11.2017  
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Хасково. 4 000 хектолитра бутилирана трапезна вода дарява “Каменица“ АД на Община 
Хасково. Това съобщиха от пресцентъра на Общината. Водата ще бъде доставяна регулярно 
в детски градини, училища, социални и здравни заведения. Подписан е договор за дарение 
между "Каменица" АД и Община Хасково. Доставките на вода започват от 15 декември. 
Водата е от собствен водоизточник на „Каменица“ АД. Пречистена през специална система и 
бутилирана в завода. Опаковките са от по 1 литър. „Каменица“ АД има удостовенрение за 
регистрация на обект за производство, приготвяне или обработка на бутилирани натурални, 
изворни и трапезни води. От месец април тази година, когато бе установено повишено 
съдържание на уран във водата на Хасково общината бе задължена от РЗИ да доставя 
бутилирана вода на училища, детски градини, социални и здравни заведения. Ежедневно до 
сега се закупуваха между 6 и 7 тона вода според заявките на директорите на съответните 
заведения. Това означава, че всеки ден за вода са харчени около 2 500 лева от общинския 
бюджет. От утре доставяната вода ще бъде от дарението на „Каменица“АД . 
 
Благотворителен арт-базар обедини творци от Търговище и страната 
www.bta.bg | 14.11.2017  
/Боряна Димитрова, БТА/ Благотворителен арт-базар обедини творци от Търговище и 
страната. Инициативата е в помощ на болен мъж и е под мотото "Надежда за Неделчо", 
съобщиха при откриването й тази вечер организаторите. Правим дарителския базара с 
желание, ентусиазъм и съпричастност. Обединява ни благородната кауза и убеждението, че 
малките добрини крепят човечеството, казват още хората на изкуството. 53-ма художници и 
приложници представиха свои творби. Авторите са предимно от Търговище, но имаме и 
гости от Димитровград, Пловдив и Смолян. Предложени за продан са картини, бижута, 
сувенири, плетиво, картички, авторски кукли, сладки изкушения и цветя. В базара, на който 
среща си дават изкуството и човечността, участват още и младежи от Търговищкия 
ученически парламент, възпитаници на школа "Артея",членове на Дома за възрастни хора в 
Търговище, читалища. Heдeлчo е на 40 години и страда от бъpзa aтpoфия нa мycкyлите. В 
турска клиника дават шанс за подобряване на състоянието му. Нужни са 45 000 долара, 
голяма част от които са събрани и в края на месеца ще бъде първата процедура. С базара се 
събират парите за връщането на семейството в България.  
 
Видинската митрополия предлага топъл обяд на хора в неравностойно положение през 
почивните дни 
www.bta.bg | 15.11.2017  
Видинската митрополия предлага топъл обяд на хора в неравностойно положение през 
почивните дни Видин, 15 ноември /Валери Недялков, БТА/ Видинската митрополия 
осигурява топъл обяд на хора в неравностойно положение в съботните и неделни дни по 
проект "Милосърдие", съобщават от митрополията. Благотворителна инициатива се 
провежда пред катедралния храм "Св. Димитър Солунски" във Видин и стана възможна след 
като свещеник Ставри Велинов, председател на храма, успя да защити проекта. Финансовата 
подкрепа е осигурена от Лайънс клуб - Видин, а храната се предлага от началото на този 
месец. С навлизането в зимния сезон за хората извън активния социален живот става все по-
трудно да си осигурят прехрана и затова от митрополията предлагат топъл обяд през 
съботните и неделни дни, когато социалните институции не работят. От Видинска 
митрополия благодарят на Църковното настоятелство на храма и председателя му, и на 
хората и организации, които подпомагат тази инициатива.  
 
Над 83 000 лева бяха набрани по време на 12-ия Годишен благотворителен бал на фондация 
„Сийдър” 
www.ngobg.info | 15.11.2017  
На 11-ти ноември в София Хотел Балкан се проведе 12-ият Годишен благотворителен бал на 
фондация „Сийдър“. По време на вечерта бяха набрани 83 500 лв., които ще бъдат 
инвестирани директно в устойчивото развитие на 24-часовата индивидуална грижа и 
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специализирана подкрепа за 100 деца и младежи в Кюстендил и Казанлък. На събитието 
присъстваха 200 гости – партньори и поддръжници на фондацията, дипломати, 
представители на социално-отговорния бизнес и  културните среди в България. 
„Простичките неща в живота като това да имаш семейство, да ходиш на училище, да имаш 
работа и възможност да пътуваш, не са възможни за много хора. 100 деца и младежи в 
центровете ни в Кюстендил и Казанлък разчитат на нас, за да им се случат тези простички 
неща. Екипът на фондация „Сийдър“ работи всеки ден, за да се увери, че те са обичани, 
подкрепяни, образовани и ценени. Работата е трудна, а ресурсите – недостатъчни. Въпреки 
това ние сме посветени изцяло на децата и младежите в центровете ни. Споделете тази 
отдаденост с нас тази вечер! Всяко дарение е от значение, защото променя човешки съдби!“ 
–  призова в речта си Изпълнителният директор на фондация „Сийдър“ Александрина 
Димитрова. Специално обръщение към гостите отправиха и представителите на златните 
партньори на Благотворителния бал – Нанси Шилър, Президент на фондация „Америка за 
България“ и Дейвид Бътс, Управляващ партньор на Си Ем Ес София, които благодариха на 
фондация „Сийдър“ за невероятната работа през годините и насърчиха присъстващите да 
подкрепят каузата. Водещи на бала бяха актрисата и филмов режисьор – Яна Титова и 
актьорът Александър Алексиев, известен от българския хитов сериал „Откраднат живот“ и 
новият филм по едноименния роман на Милен Русков „Възвишение“. Събитието откриха 
момичетата от HYPNOTIC трио – една от най-успешните и популярни струнни формации у 
нас. В музикалната програма се включи и известният цигулар Хари Ешкенази, който отведе 
гостите в красивия свят на класическата музика с изпълнението си. А за доброто настроение 
на гостите по време на вечерта се погрижи суинг квартетът The Scarlett Sisters. Централна 
част в програмата зае Благотворителният търг с колекционерски предмети и преживявания. 
Водеща на търга бе Преслава Фентъм-Флетчър – директор на организацията Action for 
Russia‟s Children (ARC) и сертифициран аукционер от Кристис. Сред най-желаните предмети 
и преживявания бяха тениска на Арсенал, подписана от отбора, картина на американската 
художничка Роуз Ранов, боксови ръкавици на Кубрат Полев, потник на Ивет Лалова, полет с 
балон за двама и еднодневен круиз във Варненския залив за 6 човека. В края на събитието 
бе разиграна и благотворителна томбола с атрактивни награди, сред които уикенд за двама 
в Хотел Хилтън, VIP пропуски за София Филм Фест и ваучери за модни магазини.   
Благодарение на златните спонсори на събитието – фондация „Америка за България” и CMS 
и бронзовия спонсор – „Дънди Прешъс Металс“, всички разходи за организацията на бала 
бяха обезпечени. Това позволява всички набрани средства от вечерта да бъда инвестирани 
директно в каузата. Събитието се организира още с любезното съдействие на APRA 
PorterNovelli, Amuse Bouche, Arteks, BoardGames.BG, Bulgaria Mall, Coca Cola Hellenic, DABOV 
Specialty Coffee, Dance Station, Dextrophobia, Diamond ring, Heineken, Hilton Sofia, HYPNOTIC, 
LZ Yachting, NeedUs, Pernod Ricard, Platinum Health Club, Pravets golf club, Proftrade, Sofia 
International Film Festival, Sofia Hotel Balkan, The Scarlett Sisters, Whirlpool, Wishio, Българска 
федерация по художествена гимнастика, Василен Васевски, г-жа Череша,  Ивет Лалова, 
Кубрат Пулев, Пейо Филипов, Ресторант ANDRé, Роуз Ранов, Хари Ешкенази. Снимки от 
събитието можете да видите на страницата на фондация Сийдър. 
 
Издигат с дарения паметник на Захари Стоянов 
www.abcnews.bg | 15.11.2017  
Снимка: Паметник на Захари Стоянов в ПазарджикПаметник на Захари Стоянов ще бъде 
издигнат в Пазарджик. Идеята за него е на Сдружението на предприемачите и Дружество 
„Тракия-Пазарджик“. Нужните пари за начинанието – 90 000 лева, са осигурени от 
инициаторите и дарители. Мемориалът, който се прави с подкрепата на общината, е 
пластична композиция по проект на скулптора Жорж Трак. Тя ще бъде разположена в 
зелената площ на кръстовището между улиците „Княгиня Мария Луиза“ и „Цар Шишман“. 
Така ще се благоустроят градинката и околните пространства, ще се създаде по-добра визия 
на мястото, а според кмета на Пазарджик Тодор Попов скулптурата ще бъде естествено 
допълнение към нетрадиционните арт-фигури от композицията „Край канала“. Паметникът 
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на Захари Стоянов ще изобразява листите от „Записки по българските въстания“. 
Височината му ще бъде около 5 м. Ще бъде изработен с тръби и метални плоскости от 
неръждаема стомана. Материалът е избран и заради устойчивостта му на атмосферни 
влияния, а и защото ще отразява околния свят и така символично ще показва значимостта 
на писателя за нашето настояще, обясни авторът Жорж Трак. Образът на белетриста ще 
бъде около 50 см и ще бъде втъкан в общата конструкция. Цялостната фигура ще има 
ефекктно осветление и ще бъде разположена на постамент с гранитни плоскости. Очаква се 
тя да бъде завършена през следващата година. / dariknews.bg 
 
Дарън Хорнер: В България инвестициите в библиотеки са впечатляващо големи 
www.bnr.bg | 15.11.2017  
В предаването "Шоколад" ви запознахме с един интересен човек от на-голямата дарителска 
организация в света - фондацията на „Бил и Мелинда Гейтс“. Само за миналата година 
фондацията се разделя с 1,5 милиарда долара, като голяма част от тях отиват за 
обществените библиотеки по целия свят. През 2009 година даряват 15 милиона долара за 
технологичното обновяване на над 1000  библиотеки в България, като целта е да се осигури 
достъп до интернет в големи и малки градове и села напълно безплатно. Днес, по последни 
данни, посещенията и ползването на регионалните и общинските библиотеки се е 
увеличило средно със 70 на сто. Старшият програмен директор във фондацията Дарън 
Хорнер разказа пред Радио София: По-голяма част от работата ми е извън САЩ, затова съм 
посетил много държави. Програмата „Глобални библиотеки“ на Фондация Гейтс, има за цел 
да помогне, публичните библиотеки да се трансформират така, че това което правят да е по-
приложимо за хората и обществото. Работата ми през тези 20 години, е да задавам въпроса 
на правителства, библиотекари и представители на неправителствения сектор, какво точно 
е това публична библиотека? Допреди няколко години отговорът беше - публичната 
библиотека е едно скучно място, с четири стени и много прах. Но това се променя. Когато 
сега задам този въпрос, отговорът е - библиотеката е важна част от обществения живот, 
която осигурява достъп до всякаква информация. И все по-често чувам отговора - 
библиотеката ме направи това, което съм в момента. Хорнер бе категоричен, че в България 
инвестициите в библиотеки са впечатляващо големи. Има повече библиотеки на глава от 
населението от повечето държави в света. Самите библиотекари са много добре обучени и 
прокарват всички иновации на работните си места. А по отношение на мотивацията им: 
Наистина мисля, че обществото трябва да работи повече с библиотекарите. Да им казва от 
какво се нуждаят, какво им харесва. Без това, библиотекарите трябва да гадаят от какво се 
нуждаем. Общност, която е ангажирана с библиотеката, и библиотека, която е ангажирана с 
общността, е най-добрата комбинация. 
 
В Деня без цигари дарете сумата за една кутия за благотворителност, призова “България без 
дим“ 
www.novini.dir.bg | Dnevnik.bg | 15.11.2017  
"Да спечелим заедно - един ден без цигари", призовава организацията "България без дим" в 
нова национална акция по повод утрешния Ден без цигари - 16 ноември. Вместо да си купят 
цигари за деня, пушачите могат да дадат почивка на белите си дробове, а спестените пари да 
дарят за благотворителна кауза по свой избор, като поканят и колеги и познати да се 
включат, предлагат от сдружението. "Цялото общество може да спечели от един ден без 
цигари", убедени са те. “Да спечелим заедно - един ден без цигари“, призовава 
организацията “България без дим“ в нова национална акция по повод утрешния Ден без 
цигари - 16 ноември. Вместо да си купят цигари за деня, пушачите могат да дадат почивка 
на белите си дробове, а спестените пари да дарят за благотворителна кауза по свой избор, 
като поканят и колеги и познати да се включат, предлагат от сдружението. 
 
БЧК: Започва благотворителна кампания „Купи и дари“ в помощ на нуждаещи се български 
деца 
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www.focus-news.net | 15.11.2017  
София. Днес започва съвместната коледна благотворителна кампания на БЧК и фирма 
Тимбарк България ЕООД, производител и дистрибутор на соковете Queen‟s. Това съобщиха 
от пресцентъра на БЧК. В периода 15 ноември 2017 г. – 26 декември 2017 г. при всеки 
закупен сок Queen‟s – 1 л. 0.05 лв. ще бъдат отчислявани за подпомагане на деца в 
неравностойно положение по Програма „Топъл обяд“. Съвместната инициатива ще 
допринесе за каузата, чиято основна цел е да подпомогне децата на България. През 
учебната 2017/2018 г. 1 600 нуждаещи се деца ще получават всеки учебен ден безплатна 
топла храна в училище на територията на 25 области в страната. Програмата, която се 
реализира вече 13 години, има за цел да се подпомогне физическото развитие на деца в 
неравностойно положение и чрез топлия обяд те да се върнат в класните стаи. 
Осигуряването на храна на някои особено уязвими ученици чрез включването им в проекта 
„Топъл обяд” е единствената възможност те да посещават редовно учебните занятия. До сега 
програмата е обхванала 14 500 деца от цялата страна. 
 
Paysafe дарява 200 компютъра на училищата 
www.technews.bg | 15.11.2017  
Това ще бъдат специални лаптопи Acer за образователни цели 
11 родни училища ще получат до края на годината общо 200 компютъра от Paysafe 
България. Стойността на дарението възлиза на 100 хил. лева, съобщиха от компанията, 
която е част от глобалния доставчик на цялостни разплащателни решения Paysafe.  
Ученици от областите Враца, Кърджали, Монтана, Стара Загора и Хасково ще имат 
възможност да се обучават, използвайки специално създадени за образователни цели 
лаптопи Acer. Така за избраните училища ще се осигури по-добре оборудвана техническа 
база, подчертаха от Paysafe. Инициативата е част от програма за дигитално приобщаване, 
която цели да подпомогне образованието и живота на младите, уточниха от компанията. 
„Благодарение на дарението на Paysafe, нашите ученици, най-вече изучаващите 
информационни технологии, ще доразвият дигиталните си компетенции. Това е от 
изключително значение в съвременното информационно общество”, сподели Красимира 
Каменова, директор на Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия 
„Проф. Арх. Стефан Стефанов”, гр. Монтана. 
Фондация BCause е логистичен партньор на Paysafe в инициативата. „С това дарение 
компанията ще даде възможност на ученици от 11 български училища да използват най-
новото в областта на съвременните компютърни технологии и ще поощри мотивацията на 
повече от 4 000 деца”, изтъкна Елица Баракова, изпълнителен директор на BCause. 
„Paysafe България бе излъчена за най-голямата софтуерна компания в България за 2016 г. и 
ние бихме искали да се отплатим на обществото, което ни даде над 900 таланти за нашия 
екип. Надяваме се, че България ще продължи да инвестира в хората си, за да бъде талантът 
поощряван и да се развива в името на общото благо”, каза Мирослав Божилов, генерален 
директор на Paysafe България. 
Дарението е поредна инвестиция на компанията в младите таланти. Paysafe България 
предлага също шестмесечен платен стаж за начинаещи софтуерни инженери. Програмата е 
насочена към млади хора, които имат желание да се развиват в сферата на технологиите, и 
предлага интензивно обучение за придобиване на необходимите умения. 
София е най-големият офис на глобалната компания и ще продължи да бъде много важен 
развоен, технологичен и оперативен център. Paysafe България бе създадена в резултат от 
придобиването на Skrill от Optimal Payments през 2015 г. Днес компанията е един от най-
големите работодатели у нас, а офисът й заема седем етажа в Capital Fort – София. 
 
Рекорден брой участници се явиха на традиционния турнир по жиу-житцу в Монтана 
ww.bulnews.bg | 15.11.2017  
Рекордните 240 състезатели от три съседни страни България, Сърбия и Македония взеха 
участие в третия международен турнир по бразилско жиу-житцу, който се проведе в 
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монтанската зала „Младост”. В него сили премериха от най-малките 6-годишни момичета и 
момчета до бойци от най-голямата възрастова група – мъже и жени. Срещите се играха 
едновременно на 5 татамита и предложиха много емоции на многобройните зрители по 
трибуните. На първите три места в отборното класиране на BJJ CUP MONTANA OPEN се 
наредиха български отбори, като домакините от Бойни спортове Монтана, които бяха част 
от Zenith се класираха втори със спечелени общо 13 медала, от които 9 златни, 3 сребърни и 
1 бронзов. На трето място се нареди "Bstos BJJ Varna" (4-3-4), а отборен победител стана 
столичният "Twisted JJ" (9-9-6). „Това състезание се превърна в най-мащабно правно до сега 
в България. Искам да поздравя всички състезатели, техните треньори и екипи, а също така 
реферите и съдиите, които спомогнаха за високото ниво на турнира. Поздравления и за 
екипа ми от деца, коитокато част от организаторския екип се справиха чудесно. Специални 
благодарности на всички спонсори и приятели, които подпомогнаха състезанието, на 
община Монтана в лицето на Златко Живков, че за поредна година направиха възможно 
провеждането на това състезание. Благодаря и на всички приятели, които не спират да са до 
нас, и ни подкрепятха през цялата спортно-състезателна година”, заяви треньорът на Бойни 
спортове Монтана Николай Цоков-Колето. Успоредно с турнира в зала „Младост” бе 
проведена и благотворителна кампания „За всяко дете, душа и сърце, подари му щастие и 
усмивка”, която домакините съвместно с Общински детски съвет-Монтана предприеха 
преди седмица. Събраните средства бяха предоставени на председателя на съвета Мария 
Шуманска и ще бъдат дарени на нуждаещи се деца от региона. 
Галерия 
 
Сдружение събира средства за физиотерапевтично отделение 
www.sakarnews.info | 16.11.2017 
Тази година средствата, събрани от Коледно-благотворителна вечер на сдружение 
„Бизнесът за Харманли”, ще бъдат за ремонт на физиотерапевтичното отделение в 
болницата. То предстои да получи нова техника и апаратура, закупена по проект на 
общината, затова помещенията, където ще бъдат инсталирани, трябва да бъдат да бъдат 
обновени. Такава е й идеята на членовете от сдружението, които разбраха, че последните 
ремонти в тази част на болницата са правени през 1991 година. 
Благотворителната вечер се организира за трета поредна година. Тя ще се състои в бар 
„Кристал” на 16 декември, събота, от 19:30 часа. Стойността на куверта ще бъде 50 лева, като 
30 лева от него ще са за благотворителната кауза. Участие в програмата ще вземат младите 
таланти от Града на Белоногата – Изабелла, Тейлър и Гергина. Специалният гост – 
изпълнител ще е Симона Загорова, дъщеря на известната поп фолк певица Глория. 
Програмата, която ще изнесе младата изпълнителка, ще бъде извън стила на поп фолка. 
Благотворителните каузи на известното вече сдружение приемат все по-големи мащаби. 
През 2015-та година от коледната вечер се събраха 7 500 лева. Тогава те бяха дарени на едно 
момиче, което се нуждаеше от трансплантация на бъбрек. 
През следващата, 2016-та година се събраха 12 000 хиляди лева. Сумата бе събрана чрез 
покани, томбола, търг и дарения и бе предоставена за развитието на деца – спортисти от 
Града на Белоногата. 
През тази година амбициите на инициаторите са от благотворителната кауза да бъдат 
облагодетелствани повече хора, които ползват услугите на това отделение на болницата. 
 
Концерт-спектакъл и изложба по повод юбилея на Второ основно училище 
www.dariknews.bg | 16.11.2017  
В навечерието на патронния си празник 17 ноември Второ основно училище „Петко Рачов 
Славейков” в Стара Загора подреди юбилейна фотодокументалнa изложба под наслов 
“Училището днес – с духа на Славейков”. Тя е експонирана в кестеновата алея в парк „Пети 
октомври” и е част от инициативите, посветени на 60-годишнината на Второ основно 
училище и 190 години от рождението на патрона му, които се отбелязват през тази 
година.Тази вечер от 18:00 часа в Държавна опера е кулминацията на честванията по повод 
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60-годишнината на II ОУ и 190-годишнината от рождението на неговия патрон - концерт-
спектакълът “Пътят на светлината”.  Изложбата чрез езика на фотосите разказва за 
емоциите и вълненията на учители и ученици, които създават днешната история на едно от 
най-емблематичните образователни огнища на Стара Загора.Благодарение на усилията и 
вдъхновението на учителският колектив Второ основно е водещо в областта и страната – на 
46-то място в България и на второ в област Стара Загора от 1778 училища."От дълги години 
училището е учебна база за провеждане на практика и държавни изпити на студентите от 
Педагогическия факултет при Тракийския университет”, разясни директорът Милена 
Желязкова. На изложбата могат да се видят фотографиите на ръководителите на училището 
през годините, учителският колектив, както и „златните” ученици, донесли слава не само на 
Второ, но и на Стара Загора.Показани са снимки от изяви на детските формации, които се 
занимават с театрално и песенно изкуство. Има снимки на малките художници от 
специализираните паралелки, представен е училищният вестник „Искрици“, както и 
спортните постижения на възпитаниците на старозагорското училище. В изложбата са 
представени и благотворителни изяви на Второ основно училище, множество инициативи и 
срещи, организирани през 2017 г. по повод годишнините. 
 
Кампания на клуб "Чанове" набира средства за ехограф 
www.bnr.bg | 16.11.2017  
Танцьорите от клуба за народни танци „Чанове” - Пловдив събират средства за закупуването 
на ехограф за изследвания при новородените в отделението по неонатология към УМБАЛ 
„Пловдив”.  Кампанията вече започна и всеки може да подпомогне финансово идеята, като 
съвсем скоро ще има и банкова сметка.  Ръководителят на Чанове Борислав Герговски 
вярва, че любовта към българския фолклор ще запали повече хора да участват в 
благотворителната кауза. Артистите са поставили кутии за набиране на дарения в залите, 
където играят – в Рилон центъра, в Пловдивския културен институт и в ж.к. „Тракия“ във 
фитнес център „Визайн“. Предстои да бъдат сложени кутии и в Окръжна болница.  
Репортаж на Живка Танчева Една нова благотворителна инициатива набира скорост от тази 
есен. Пловдивските изпълнители решили да подкрепят малките пациенти, след като техни 
колеги от Русе помогнали на болно дете, а хореографи от Бургас закупили кувьоз. 
Kачалникът на отделението по неонатологияв УМБАЛ Пловдив д-р Диана Аргирова каза, че 
апаратът ще бъде полезен за трансфонтанелна ехография, с която се установяват мозъчни 
увреждания най-вече на недоносените деца, мозъчни кръвоизливи, хидроцефалия. 
Поставянето на точна диагноза дава възможност на лекарите бързо да се започне адекватно 
лечение.  Художественият ръководител на „Чанове” Борислав Герговски  разказа, че 
ехографът ще струва 17 000 лева. Ако сме ви заинтригували за доброто начало, което 
провеждат танцьорите може да ги откриете в Интернет на тяхната страница chanove.com и 
на office-plovdiv@chanove.com 
 
Половината от сумата за имплантите на Валя вече е събрана, операцията ѝ - насрочена 
parvomai.net | 16.11.2017 
Над 20 000 лв. е сумата по сметката на Калинка Тонева за импланти на дъщеря ѝ 
Валентина. Само 2 седмици бяха нужни, за да помогнем на Валя да направи първата голяма 
крачка към живот без болка. Това даде възможност да бъде определена и дата за операция – 
8 януари. Вече и най-големите скептици са убедени, че до тогава така нужните 40 000 лв. 
ще бъдат събрани. Все още не са отворени огромният брой кутии, поставени в редица 
училища в Пловдив и Първомай. А в събота стартира и поредица благотворителни прояви с 
разнообразна програма за всякакъв вкус – рап, фолклор, рок, театър. Първата ще е в кафе 
„FX“, където на 18 срещу 19 ноември е организирано благотворително парти с черна музика. 
Входът е 5 лв, а началото – малко след полунощ. Следващата изява ще бъде на учениците от 
СУ „Златаров“, които подготвят концерт с вход за желаещите 5 лв., на 22 ноември от 18 часа. 
Мястото на събитието е актовата зала на училището. На 24 ноември от 18.30 часа в салона 
на читалище „Св.св. Кирил и Методий“ ще се проведе голям благотворителен концерт с 
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участието на Росица Пейчева, Здравко Мандаджиев, Ваня Вълкова, Атанаска Тенева, танцов 
клуб „Евридика“ и КСТ „Меджик Степ“ - Чирпан. Цената на билетите е 5 лв. Рок групи ще 
свирят в полза на Валя на 3 декември в Дома на културата „Борис Христов“ в Пловдив от 
10.30 часа На 5 декември, от 19 часа в залата на СУ „Златаров“ ще бъде благотвоителното 
представление на „Неотразима на 50“. Цена на билета – 10 лв. Майката на Валя, Калинка, 
разказа за впечатляващи и трогателни случаи на милосърдие от съученици и приятели на 
дъщеря ѝ. Дете, което е дарило спестените си 260 лв., за да може приятелката му да живее 
нормално. Момичета, които лично са обикаляли търговци от сергия на сергия, за да 
разказват за Валя и да съберат парички за имплантите ѝ. Нека да изпълним оставащите 53 
дни до операцията с още много доброта! Теодора Кирякова 
 
Левски и ЦСКА-София ще участват в благородна кауза 
www.sportal.bg | 16.11.2017  
Левски и ЦСКА-София ще участват в благородна кауза, която да помогне на Кристиян 
Илиев, който е част от Футболна академия "Царско село". Юношески отбори на "сини" и 
"червени" ще се включат в благотворителен турнир, който ще подпомогне лечението на 
таланта. От сайта на ЦСКА-София дадоха повече информаци за турнирите и призоваха 
всички школи у нас да се включат: "Кристиян Георгиев Илиев, който е юноша на Футболна 
академия "Царско село", бе диагностициран с рядко срещано и агресивно заболяване - 
сарком на Юинг (злокачестветн тумор). Диагнозата му беше поставена в края на месец 
октомври и за предстоящото лечение на Криси в чужбина са необходими 100 000 евро. 
Дарителски сметки са открити в Банка ДСК ЕАД на името на Кристиян Георгиев Илиев 
IBAN: BG74STSA93000024851904 - в лева IBAN: BG71STSA93000024851958 – в евро BIC: 
STSABGSF За да докажем, че футболът е много повече от спорт, школите от София, а и не 
само, се обединяваме в името на Криси. През декември ще бъдат организирани три 
благотворителни турнира, в които участие могат да вземат всички желаещи отбори от набор 
2006, 2007 и 2008. Домакин на първия турнир ще бъде стадион "Българска армия". На 2 
декември (събота) отборите от набор 2006 ще поиграят футбол с една цел - да покажат на 
Криси, че не е сам в най-важния мач в живота си. На 2 декември в 9:30 часа ще се проведат 
конференцията и жребият преди старта на първите два мача от Футбол 9 на помощните 
терени на "Армията". Всеки отбор ще изиграе по три двубоя. По време на жребия няма да се 
определят групи, а ще се теглят двойките за всички мачове. Таксата за участие на всяко дете 
е 10 лева, но ще бъдат поставени и урни, в които всеки ще може да дари и още средства за 
Криси. До момента 11 отбора са потвърдили участие в турнира, но до края на седмицата ще 
бъде ясен окончателният им брой. Всички желаещи отбора могат да заявят участие в 
турнира на телефон 0899 100 460. Седмица по-късно - на 9 декември, в комплекс "Царско 
село" ще се проведе турнирът за набора на Криси - 2008. Освен детските двубои, в 
комплекса ще се играе и мач на звездите, а също така ще бъде организиран и 
благотворителен базар. На 10 декември ще се състои третият благотворителен турнир за 
набор 2007, на който домакин ще бъде Левски, а срещите ще се играят на стадион "Виваком 
Арена - Георги Аспарухов". Да помогнем на едно дете да спечели най-важния мач в живота 
си! Заедно можем всичко!" 
 
Студенти помагат на деца в риск 
www.bnr.bg | 16.11.2017  
Студенти от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” се обединяват в 
дните преди Рождество Христово и организират акции за подпомагане на деца в риск. 
Второкурсниците от специалност „Системи за сигурност” във Факултета по технически 
науки приканват всички да участват в инициативата им "Нека да дарим, за да имат една 
вълшебна Коледа”. Те са поставили кутии за дарения в книжарницата и кафенето на Корпус 
1. Събраните средства ще бъдат използвани за купуване на подаръци на деца от Центъра за 
настаняване от семеен тип за деца и младежи „Слънчево детство” в Шумен. Нуждаещите се 
са на възраст от 15 до 25 години и всеки е посочил какъв подарък иска за Коледа. Списъкът е 
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включен в кампанията на сдружение „Операция плюшено мече”, която миналата година 
зарадва с желаните подаръци 7 000 деца в 364 институции. По инициатива на студентите-
второкурсници, специалност „Социални дейности”, катедра „Социална работа” в 
Педагогическия факултет, днес стартира благотворителна кампания за децата в Центровете 
за настаняване от семеен тип в Шумен и Нови пазар. Нужни са им шалове, шапки и 
ръкавици. Те ще се събират до 15 декември в Центъра за кандидатстудентска дейност в 
Корпус 1 и в кафенето в Корпус 2. 
 
Благотворителен бал за децата от дома в Бузовград 
www.presstv.bg | 16.11.2017  
Събитието ще се състои на 28 ноември, вторник, от 19:00 ч. в ресторант „Казанлък“. В 
програмата ще участва група „Грамофон“, зумба инструкторът Гергана Начева и децата от 
Дневния център за деца с увреждания към ДМСГД „Мария Луиза“ с. Бузовград. 
Благотворителната вечер има за цел да срещне възпитаниците на Дневния център с 
благотворители, които да подпомогнат осъществяването на едно ново начинание – 
създаването на първото в Казанлък и региона Монтесори пространство. Монтесори 
материалите са сред най-качествените в света на пособията за работа с деца. Те са 
изработени само от естествени материали, не се прави никакъв компромис с качеството им, 
формата и видът има не е променян повече от 100 години. Те са така сътворени, че да 
следват естествените потребности на детето от учене чрез работа и игра. Контролът на 
грешката е заложен в тях, така, че детето само коригира своята работа. Това възпитава 
малките деца освен в изработването на отлични обучителни навици, но така също в 
естетика, култура, красота. Първоначално Монтесори е създала прословутата подготвена 
среда за деца с дефицити в развитието и те много скоро са показали такива впечатляващи 
резултати, че методиката е била разпространена в цял свят, в работата с всякакви деца. 
 
Доброто е кауза за двайсетте жени от сдружение „Човеколюбие“ в Горна Оряховица 
www.novini.dir.bg | БНР | 16.11.2017  
Човеколюбието е християнска и човешка добродетел, която ни задължава да се отнасяме 
към околните с уважение, да избягваме не... Човеколюбието е християнска и човешка 
добродетел, която ни задължава да се отнасяме към околните с уважение, да избягваме 
несправедливостите, насилието и беззаконието, да уважаваме личността, честта и живота. 
Човеколюбието е да правиш добро, казват жените от Горна Оряховица, които вече 10 
години не спират да организират благотворителни каузи в помощ на нуждаещите се. 
Обединява ги Сдружение „Човеколюбие“, чрез което помагат на самотни възрастни, на 
сираци, на многодетни майки, на приюти и старчески домове, на онкоболни, организирайки 
благотворителни инициативи. За човека се цени по това какво е направил за живота на 
другите. Жените сме призвани да даваме живот и би следвало да се стремим да го запазим, 
независимо по какъв начин, казва от мъдростта на своите 72 години бившата медицинска 
сестра Пепа Лазарова: Аз какво ще оставя след мен? Ще оставя една топлинка, която съм 
предизвикала в техните сърца. Една благодарност, която някой път се изказва с думи, а друг 
път – с поглед. Това е достатъчно да ми облекчи болките, старините и да си отида с чувство 
на спокойствие, че съм дала нещо за живота. Колкото и да сме обезверени, ние имаме 
дълбок корен в нас на доброто. На доброто се е посветила и 69-годишната Стела Тодорова. 
Преди 13 години тя е една от седемте създателки на Асоциацията на онкоболните, а от 
година е част от  сдружение „Човеколюбие“: Някакъв съвет да му дадеш, да го успокоиш 
човека, който страда. Правим събрания, правим базари, правим концерти. Просветна 
дейност – ходим в училищата, на младите момичета говорим за тази лоша болест, за да 
провеждат профилактика за добро здраве.    74-годишната днес Събка Стоянова е създателят 
и идеологът на сдружение „Човеколюбие“ в Горна Оряховица. Доброто започна да изчезва 
от нашия живот, появи се голямо лицемерие, неискреност, омраза, което разедини хората. 
Аз съм дългогодишен ръководител, 25 години, на ученици във водещ техникум в страната и 
това ми беше много непонятно, дори болно на сърцето. И реших, че е мой дълг да възвърна 
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доброто у хората, да подам ръка. Върнахте ли си надеждата в доброто? Върнах я, защото с 
всяка измината година хората, които ни помагат, хората с милосърдни сърца, се увеличават. 
Увеличават се и хората, които имат нужда от вашата помощ. Натъжава ме, защото е 
неправилно в 21 век да има около нас толкова нещастни, толкова обезверени хора, хора, 
които искат да умрат, защото няма кой да им помогне. И това ни възвърна силите да 
помагаме и на онкоболни деца. Едно от тези деца, на които помогнахме преди 10 години, е 
студент в момента, на самотни жени, на многодетни майки. Добродетелните инициативи на 
сдружение „Човеколюбие“ в Горна Оряховица намират и международен отзвук. 
Племенницата на Събка Стоянова създава клуб „Човеколюбие“ сред българската общност в 
британската столица Лондон.Целия репортаж на Здравка Маслянкова за  Сдружение 
„Човеколюбие“ чуйте от звуковия файл.. 
 
МЕЧТАТА ДА ПРОХОДИШ: 16-годишно момиче продава картини, за да се лекува 
www.nova.bg | 16.11.2017  
16-годишно момиче, приковано на инвалидна количка, продава картините си, за да 
подпомогне финансово лечението си. Атаксия на Фридрайх е рядка генетична болест, която 
се среща при един на 50 000 души. Един от тях е Виолета. „В първия момент отказахме да 
повярваме, че толкова рядко заболяване може да се случи на нашата дъщеря”, разказва 
майка ѝ Краси. Преди четири години диагнозата нанася тежък удар на цялото семейство. 
„Бях много тъжна и плачех доста често”, разказва Виолета. Въпреки скъпоструващата 
поддържаща терапия, състоянието на момичето се влошава. Болестта все повече я 
обездвижва. „Поддържа сърцето ѝ, което е засегнато, но за съжаление краката през 
последната година отказаха, ръцете също са засегнати, а и говорът”, разказва майката. 
Въпреки че не движи ръцете си както преди, Вили не се отказва от страстта си към 
рисуването. „Това ми доставя удоволствие, разсейва ме и ще ми е приятно да продължа да 
рисувам”, разказва Вили. Творчеството си талантливото момиче дори превръща в източник 
на средства за лечението си. Сега Вили се нуждае от още по-голяма подкрепа. Клиника в 
Турция дава надежда, че ще я изправи на крака. За лечението обаче са нужни 36 000 
долара. „Деца от цяла Европа с тази терапия са проходили, това е надеждата ни. Това е 
мечтата ни за нея - да може да ходи. Искам да може да ходи на училище”, заявява майката. 
Голяма част от парите вече са събрани, но семейството има нужда от помощ за останалата.  
„Борим се за това лечение. Всички много вярваме, че тя отново ще се вдигне на крака. След 
няколко години искам да я видя една хубава абитуриентка, която ходи с краката си”, заявява 
майката. Новината, че един ден отново ще стъпи на краката си, вдъхва сили и кураж и на 16-
годишната художничка. „В началото ми беше доста трудно и тъжно, но сега, когато вече има 
надежда, съм се фокусирала върху осъществяване на мечтата си”, заявява Вили. А тя е не 
само да си върне предишния живот. „Мечтая си да се оправя и един ден да мога да обиколя 
света”. И разбира се, да претвори в картини всички красоти, които види.  Ако искате да 
помогнете, може да го направите на дарителска сметка: Банка ДСК IBAN: BG 52 STSA 9300 
0022 1350 39 BIC: STSABGSF Титуляр: Виолета Пламенова Димитрова За всеки, който може 
и желае да дари средства за каузата, може да го направи по банков път или чрез всяка от 
касите на Easy Pay. 
 
Нова Броудкастинг Груп дарява апаратура на Медицинския университет в Стара Загора 
www.vesti.bg | 17.11.2017 
Медицинският университет в Стара Загора ще се радва на последно поколение медицинска 
апратура, дарена от Нова Броудкастинг Груп. Тя ще се използва от преподаватели и 
студенти и ще помогне те да правят оценка на риска от сърдечно-съдови заболявания. 
Медицинската система ще служи още за обучение на студентите и за научна работа.  
"Тази апаратура дава възможност за изследване на много млади хора, които все още не са 
наясно до каква степен имат различни отклонения в съдовата функция. Така може чрез 
промяна в начина на живот да се постигнат добри резлутати и да се отдалечи развитието от 
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каквото и да било заболяване", коментира професор Анна Толекова нуждата от подобна 
апаратура. 
 
"Коледно желание" на сдружение "Зачатие" започна 
www.bnr.bg | 17.11.2017 
Държавният „Център за асистирана репродукция“  финансира до три плюс един опита  ин 
витро, но семействата, изчерпали  без успех тези опити, непрекъснато се увеличават.  
Традиционната дарителска инициатива, стартът на която  бе даден тази седмица, е насочена 
към хилядите хора, които в навечерието на Коледа ще си пожелаят най-съкровеното 
желание – да станат родители.  С  вярата, че мечтите се сбъдват, от Сдружение „Зачатие“ 
призовават  хората да се присъединят към дарителската инициатива за подпомагане на 3 
двойки, които не могат да кандидатстват по фонда за асистирана репродукция.  Кампанията 
„Коледно желание“ ще продължи месец, а на 16 декември, когато ще се състои коледният 
бал на Сдружението, ще станат известни  избраните мрез жребий двойки-кандидати. 
Адресът е  http://www.zachatie.org/ С председателя на сдружение „Зачатие“ д-р Мариела 
Даскалова разговаря Веселина Пеева 
 
Благотворителен спектакъл “Омагьосването забранено” в подкрепа на 25-годишната Маги 
www.stz7.com | 17.11.2017  
Сподели 
На 8 декември в Държавен куклен театър–Стара Загора от 18:00 ч. ще се състои 
благотворителния спектакъл на театрална студия А‟парт-Пловдив „ Омагьосването 
забранено”. 
Той ще бъде в подкрепа на Маги, която се нуждае от бъбречна трансплантация. Маги е на 25 
години, а от 11-годишна възраст е диагностицирана с терминална бъбречна недостатъчност. 
Тя е на поддържащо лечение с хемодиализа три пъти в седмицата по 4 часа. През 2005 г. 
претърпява успешна трансплантация от трупен донор в Украйна с гладък постоперативен 
период. Всичко изглежда добре, докато на 27 септември тази година постъпва в болница 
заради вирусна инфекция, която тежко влошава бъбречната функция и това довежда отново 
до хемодиализно лечение. 
Сега момичето се нуждае от 100 000 лв. за нова трансплантация, която е непосилна за 
семейството й. 
Открита е дарителска сметка в лева: IBAN: BG94STSA93000024788106 BIC: STSABGSF 
Титуляр: Маргарита Стоянова Йовчева Организатор на събитието е Сдружение с 
нестопанска цел „Един живот за България” с председател Дина Вълкова. Поканите за 
спектакъла са с цени  8, 10 и 14 лева. Нека заедно да вдъхнем надежда, да подарим обич и да 
спасим живот! 
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