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Новини за членове на БДФ 
 
 
Кампания на Lidl финансира 31 социално значими проекта 
www.arenamedia.net | 15.10.2017 | 09:10 
Проектът е в рамките на инициативата "Tи и Lidl за по-добър живот". Кампанията се 
осъществява в партньорството с фондация "Работилница за граждански 
инициативи" и Българския дарителски форум. Инициативата започна на 1 май и до 
25 юни веригата отделяше по 3 стотинки от всеки касов бон в магазините. 
Шестнадесет от одобрените проекти са в областта на образованието, осем са с фокус 
върху здравословния начин на живот, пет - с грижа за околната среда, а два - към 
историческото и културното наследство. Сред проектите, финансиране получава 
русенско спортно дружество. АРЕНА 
 
Спортисти тичаха в подкрепа на „Жълти стотинки“ 
www.jenatadnes.com | 16.10.2017 
Олимпийският медалист Йордан Йовчев, баскетболисти от БК  „Левски 2014“ и 
младежи от футболния отбор на ПФК „Левски“ набор 2001 г. се включиха в 
Софийския маратон, за да подкрепят Операция „Жълти стотинки“. 
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Легендарният гимнастик е лице на благотворителната кампания на VIVACOM вече 
трета година. Той поведе отбора бегачи на компанията, който надхвърляше 50 
човека. Всички те, заедно със спортистите тичаха с цел да популяризират Операция 
„Жълти стотинки“, която тази година е в помощ на деца с множествени увреждания. 
Даренията от кампанията ще осигурят допълнителни рехабилитатори към „Център 
за надежда“ в София. Това ще облекчи живота на десетки деца и семействата им, 
които често се превръщат в заложници на болестта. 
Кампанията може да бъде подпомогната и със sms на кратък номер 1415 или с 
обаждане на телефон 0-900-5-14-15. Цената е 1 лев за всички абонати на трите 
мобилни оператора в страната и 1,20 лв. за клиентите на предплатени услуги. За по-
големи дарения има осигурена дарителска сметка: IBAN 
BG70TTBB94001528002490. А всеки, който желае, може да вземе една от 
специалните касички на VIVACOM и да я постави на своето работно място за 
събиране на още повече средства в помощ на децата с увреждания. Тя може да бъде 
заявена на имейл адрес kasichka@vivacom.bg 
Facebook Twitter Google+ 
 
Кого и какво подкрепи Billa България? 
www.economynews.bg | 17.10.2017  
BILLA България издаде втория си Доклад по корпоративна отговорност. Той бе 
официално представен на пресконференция, в която се включиха Бойко Сачански, 
Управител на BILLA България, Стоян Тачев, Ръководител отдел „Управление на 
проекти и процеси“ и Координатор корпоративна отговорност, както и Радина 
Велчева, основател на фондация „Искам бебе“, Евелина Милушева, началник отдел 
„Социални дейности и услуги“ на БЧК, и Ивайло Гюров, директор Фондонабиране и 
комуникации, Сдружение „SOS Детски селища“ България, които са ценни партньори 
на търговската верига. Докладът обхваща периода от 1 януари 2015 до 31 декември 
2016 г. и отчита постиженията на компанията по отношение на продуктите, 
околната среда, служителите и обществото като цяло. Той е израз на стремежа на 
търговската верига да направи стратегията си за устойчив бизнес достъпна и 
прозрачна. BILLА е единствената компания от ритейл сектора у нас, която издава 
подобен доклад. Корпоративната стратегия на търговската верига се основава на 
четири стълба за устойчивост: По-устойчиви продукти Основен приоритет за BILLA 
България е да предлага на своите клиенти богато разнообразие от качествени 
продукти с доказан произход. Компанията работи активно с потребителски 
асоциации и акредитирани лаборатории и насърчава своите доставчици да се 
сертифицират по утвърдени стандарти за качество. Дългосрочна цел на търговската 
верига е да подкрепя българските производители и да им дава възможност да 
реализират продукцията си на пазара. BILLA успя да увеличи значително дела в 
оборота на директно закупената от родни производители продукция – от 27% през 
2014 г. до 41% през 2016 г. Търговската верига се стреми непрекъснато да представя 
на потребителите предимствата на българските продукти и затова през 2016 г. 
организира две пътуващи изложения, с които запозна клиентите си с млечните 
храни по БДС и със сурово-сушените месни деликатеси с традиционно-специфичен 
характер. Друг ключов приоритет за BILLA е разширяване на асортимента от 
сертифицирани биопродукти. Към момента 2% от всички артикули в магазините са 
био. Опазване на околната среда BILLA България залага дългосрочни цели, 
свързани с опазването на околната среда. Компанията развива устойчиви във 
времето политики, за да оптимизира въздействието си върху природата. 

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”  

7 

 

Търговската верига въведе система за управление на енергията според 
международния стандарт ISO 50 001, като по този начин значително повиши 
енергийната си ефективност. Освен това, през изминалите 2 години BILLA предаде 
за енергийно оползотворяване близо 28% от биоразградимите си отпадъци. Друго 
значимо постижение е спад с 21% на общите емисии на парникови газове на 
единица търговска площ. Компанията успя да увеличи и количеството на 
рециклираните отпадъци с 31% спрямо 2014 г. и с 57% спрямо базовата година.   
Мотивация и квалификация на служителите BILLA България приема своите 
служители като ценен капитал, който е от ключово значение за устойчивото 
развитие на компанията. Търговската верига работи активно, за да поддържа на 
високо ниво мотивацията и удовлетвореността на кадрите си и в същото време да 
повишава квалификацията им. През 2016 г. BILLA отвори обучителен център 
„Школа за експерти“, където през миналата година бяха обучени 438 служители. 
Компанията успя да сертифицира 271 пекари и 181 представители на отдел „Месо“ 
по програми на МОН. Солидарността и съпричастността са водещи в отношението 
към работещите в BILLA. Компанията е първата търговска верига у нас, която 
учреди Социален фонд за подпомагане на служители в затруднено положение. 
Финансирането в него е от дарения от страна на BILLA и от доброволни вноски на 
персонала. До края на 2016 г. са подпомогнати 61 служители с общо над 81 000 лв.   
Социален корпоративен ангажимент BILLA България се стреми да участва активно в 
разрешаването на наболели социални проблеми и да допринася за положителните 
промени в обществото. От години компанията е ценен партньор на редица 
неправителствени организации у нас, сред които БЧК, фондация „Искам бебе“, Съюз 
на слепите в България, SOS „Детски селища“. BILLA е първата търговска верига у 
нас, въвела практиката за асистирано пазаруване на незрящи хора. Служителите във 
всички магазини преминаха обучение, за да могат да оказват съдействие на клиенти 
с увредено зрение. Друг значим проект е инициативата „За повече деца в България“, 
в рамките на която от продажба на картички с артистични снимки на бебета бяха 
събрани средства за ин витро процедури на 6 двойки с репродуктивни проблеми. 
Ключов приоритет за BILLA е опазването на българското културно-историческо 
наследство. В две поредни години търговската верига организира националната 
кампания „Ние обичаме България“, която цели подпомагането на реставрацията и 
поддръжката на значими паметници на културата. През 2016 г. бяха дарени средства 
за Паметника на свободата на връх Шипка, а през 2017 г. – за Мадарския конник. 
 
Дарителството у нас бележи спад с 11% 
www.bnr.bg | 18.10.2017  
11% спад на дарителството в България отчитат за година от Българския дарителски 
форум. Общата дарена сума от фондации, компании, еднолични търговци и 
физически лица през 2016г. е 96 млн.лв. За сравнение през 2012г. сумата е била 138 
млн.лв. Това съобщи за Радио Стара Загора Красимира Величкова – директор на 
Българския дарителски форум. По думите й спадът се дължи основно на спада от 
дарения от страна на компаниите, като там дарените средства са намалели с 26%.: 
Увеличили са се обаче даренията от физически лица – над 8млн.лв. за 2016г., като 
най-много – над 60% са били дадени за лечение. Традиционно в България най-
много се дарява за образование, деца и млади хора, социални каузи, допълни 
Величкова. Тя е категорична , че са необходими законодателни промени за 
регламентиране на доброволчеството и единни ставки за данъчните облекчения за 
дарителите на различни каузи. Особено демотивиращо за дарителите е честото 
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отсъствие на имената им в медиите, при отразяване на техни програми и проекти в 
полза на обществото. 
 
Сорос прехвърли 18 милиарда на Отворено общество 
www.19min.bg | 18.10.2017  
Легендарният 87-годишен американски финансист Джордж Сорос прехвърли 
голяма част от своето състояние на фондацията си, създадена през 1984 г., за да 
насърчава демокрацията, правата на човека и свободата на печата, предаде АФП. 
Фондация "Отворено общество" (OSF) получи 18 млрд. долара от г-н Сорос, основен 
донор на американската Демократическа партия, заяви говорителка на фондацията 
пред АФП. Прехвърлянето на тази сума отразява процеса по прехвърляне на 
активите на Джордж Сорос, който планира да остави голяма част от състоянието си 
на фондации "Отворено общество, добави говорителката. Това дарение прави 
фондацията "Отворено общество" втората по богатство неправителствена 
организация в САЩ след фондацията "Бил и Мелинда Гейтс", която има 40 млрд. 
долара за популяризиране на проблемите на общественото здраве и развитието по 
света, според Националния филантропски тръст. "Отворено общество" е мрежа от 39 
организации с взаимосвързани операции по целия свят. Първата е открита през 
1984 г. в Унгария, родната страна на Джордж Сорос. Последната бе открита през 
2016 г. в Бирма. Джорд Соросе е президент на фондацията, а синовете му 
Александър и Джонатан са членове на управителния съвет. Други негови деца също 
участват във фондацията. Американският милиардер от унгарски произход, 
известен с рисковите си финансови операции, е дарил досега 12 млрд. долара от 
богатството си за благотворителни цели, добавя АФП. През 1979 г. Сорос направи 
първото си дарение за стипендии на чернокожи ученици в ЮАР по време на 
апартейда, припомня "Отворено общество" в сайта си в интернет.  Източник: 
Гласове 
 
Донорството на органи, подкрепата за бежанци в страната ни и жестовете на 
анонимните дарители са във фокуса на тазгодишното издание „Благотворителността 
през обектива" 2017 
www.ngobg.info | 18.10.2017  
На 17 октомври Български дарителски форум и Фондация BCause съвместно с 
Регионален исторически музей - София откриха фотографската изложба 
"Благотворителността през обектива" 2017 . Фотографиите може да видите в новата 
изложбена зала "Триъгълната кула на Сердика".   Срещите с хора, преминали през 
голямо страдание, оставят белези и в нас. Те ни свързват и често се оказват 
спасителни и за двете страни. Да изпитваш съчувствие и да даваш - това е тънката 
линия, която пронизва тазгодишната изложба.  Тя е видима и в трите спечелили 
проекта през 2017 г.   „Последният дар на човека" на Александър Николов е 
впечатляващ фоторазказ за донорството на органи в България, за дарителите, за 
семействата, за лекарите, за надеждата, за смъртта и живота. „В света на спасените 
души" на Красимира Василева е проект, посветен за дарителите и доброволците, 
чиито имена и лица не познаваме и често остават невидими. Те дават от себе си на 
болни, на деца в институции, на хора в нужда.  Правят го не само заради другите, а 
защото самите те имат необходимост да даряват.   „Очи в очи" на Николай Дойчинов 
е фотопроект за директното общуване като противоотрова срещу предразсъдъците. 
Истории за бежанците и за децата им, които намират в България разбиране, 
топлина и подкрепа, въпреки общите настроения.   „Благотворителността през 
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обектива" е единствена програма в България, която подкрепя фотографи с грантове 
и менторска помощ, за да заснемат свои идейни проекти в документалната 
фотография. Членове на журито са Борис Мисирков, Надежда Павлова, Надежда 
Чипева, Темелко Темелков, Елица Баракова и Красимира Величкова.   Редом с 
документалните фотопроекти тях бяха показани и индивидуалните фотографии, 
отличени в традиционния вече едноименен конкурс. Наградите бяха обявени и 
връчени от д-р Венета Ханджийска, директор на Регионален исторически музей – 
София.   Първа награда бе присъдена на фотоесето „Забравените хора" на Николина 
Караганчева. То представя моменти от дарителска акция в Дом за възрастни жени с 
увреждания. Серията „Направи ме красива“ с автор Ирена Лазарова бе класирана на 
второ място. Тя представя един ден от работата на Help Portrait - световно движение 
на фотографи и доброволци за снимане и подаряване на портрети на хора в 
неравностойно положение. Трета награда получи „Морско приключение" на 
Даниела Садикова – двоен портрет на дете и инструкторката му по sup борд - 
участници в ParaKids - Морски приключения“. Тридесет деца от град Вършец 
дойдоха с учителката си Албена Цветкова  - автор на снимката „Никой не може да 
направи всичко, но всеки може да направи нещо“. Фотографията отразява момент от 
дарителските акции с участието на деца от града и спечели награда на публиката с 5 
709 гласа .   Фотографската изложба „Благотворителността през обектива" 2017 ще 
бъде показана в София от 17 до 30 октомври 2017, на бул. „Княгиня Мария Луиза" 
№16 в новата изложбена зала „Триъгълна кула на Сердика".   След това изложбата 
ще пътува в страната. „Благотворителността през обектива“ е проект на Български 
дарителски форум и Фондация BCause от 2012 г. Неговата цел е да покаже 
различните лица на благотворителността със средствата на фотожурналистиката. 
„Благотворителността през обектива“ е единственият конкурс в България, който 
подкрепя с грантове документална фотография. Жури на „Благотворителността през 
обектива“ 2017: Борис Мисирков, Елица Баракова, Красимира Величкова, Надежда 
Павлова, Надежда Чипева, Темелко Темелков. Осъществява се с подкрепата на 
фондация „Америка за България“. Партньори: Българска фотографска академия 
„Янка Кюркчиева”, Българско фотографско сдружение, Фото Форум, ФотоСинтезис 
Арт Център. Спонсори: Аурубис България, Райфазенбанк, ИКЕА Медийни 
партньори: Vesti.bg, Информационен портал за НПО в България, Offnews. 
blagobektiv.org 
 
Благотворителен концерт в Петрич в помощ на жените болни от рак 
www.pirinnews.com | 19.10.2017  
С думите „Предварително ти благодаря, защото да даряваш е взаимност!“ ще се 
проведе благотворителен концерт в град Петрич. Той е в подкрепа на кампанията 
„От любов към живота“ на Avon. Събитието ще се състои на 21 октомври (събота) от 
18 часа. На сцената  в читалище „Братя Миладинови“ безвъзмездно ще се изявят 
Младежки театър „Маските“, Мария Гогушева, Ванина Калъпсъзова, Танцов състав 
„Пиринска Магия“, Клуб за модерни танци и балет „КРИСТАЛ“ и Моисей. Всеки, 
които желае да се наслади на концерта и да бъде част от кампанията, може да  
закупи покана, към която ще получи розов благотворителен продукт. Стойността на 
поканата е 10 лв и може да се закупи от Гергана Тодорова на телефон 0885682468, 
както и в бутик за цветя „Виоли“, намиращ се на ул. „Цар Борис III“ 40 гр. Петрич. 
100% от печалбата от розовите благотворителни продукти, Avon традиционно 
дарява на партньора си в България – фондацията „Една от 8“. Събраните средства 
отиват в подкрепа на жените, борещи се с рака на гърдата и техните семейства. Те 
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ще продължат да получават безплатна психологическа, юридическа, 
информационна и практическа помощ. В сърцето на тазгодишната кампания „От 
любов към живота“, която се провежа за 16 поредна година, са Посланиците на 
хуманността. 20 дами, които със своята енергия и ентусиазъм допринасят 
посланието на кампанията да достига до повече хора и те да подкрепят каузата с 
поръчката на благотворителен продукт, бяха избрани за Посланици на хуманността. 
Организаторът на концерта в Петрич е един от посланиците – Гергана Тодорова 
(зона Благоевград) със съдействието на Зонален мениджър Снежанка Шалганова. 
Подобни блоготворителни концерти бяха организирани и в Пловдив, Хасково, 
Варна, Казанлък, а още такива предстоят отново във Варна и в Благоевград. 
 
Йордан Иовчев & Белослава връщат не просто ресто, а надежда  
Питаме лицата на Операция "Жълти стотинки" за музиката от звъна на дареното 
ресто и за набиранията, но не в гимнастиката, а в дарителството 
сп. Elle | 20.10.2017  
Вече осма година дарителската кампания Операция "Жълти стотинки", инициирана 
от Vivacom, а сега и с основен партньор - фондация "И Аз Мога", ни убеждават: 
"Твоето ресто връща надежда!". Тази година каузата набира средства в помощ на 
децата с множествени увреждания. Даренията ще бъдат насочени към "Център за 
надежда" в София, чиято цел е осигуряването на дневна грижа и обучение за деца с 
множествени увреждания. Събраните по време на кампанията средства ще бъдат 
инвестирани в осигуряване на допълнителни рехабилитатори към Центъра. 
Кампанията събира средства в редица магазини, където дребните, останали като 
ресто при покупка, могат да бъдат оставени в специална касичка. Всеки, който иска 
да се включи, може да заяви своята касичка на kasichka@vivacom.bg. 
За поредна година сте лица на Операция "Жълти стотинки". Какво научихте 
благодарение на нея? Белослава: Че вярата ми в доброто на българите е факт. 
Продължавам силно да вярвам, че ние сме един топъл, по балкански с топла кръв 
народ. 
Йордан: Доброто го има във всеки от нас. За съжаление, напоследък усещам, че 
затиснати от ежедневието и собствената битка за оцеляване, мнозина се опитват да 
загърбят околния свят. Вярвам, че с инициативи като тази повече хора ще отворят 
сърцата си, защото не е нужно да се прави нещо грандиозно, за да може всеки от нас 
да бъде полезен. 
Тази година даренията са 6 помощ на деца с множествени увреждания. Каква е 
ролята на спорта и на музиката при преодоляването на тези проблеми? 
Б: Каквото и да знаем, сме безсилни когато не сме на мястото на тези семейства. 
Това, което можем да се научим, е да им помагаме. Именно за това е нашата 
кампания. А музиката безусловно е един от най-големите лечители. 
И: Спортът е универсално средство за преодоляването на каквито и да е проблеми. 
Чрез него поне за малко забравяш материалните несгоди, пренасяш се в свят, в 
който има равностойно място за всеки. Много се подценява силата на подобни хора, 
които в един нетолерантен свят трябва да демонстрират способности, каквито не 
притежават дори световни и олимпийски шампиони. Познавате ли лично 
семейство, засегнато от болестта? 
Б: Да. Най-добрата ми приятелка роди преди 17 годни прекрасно дете с 
множествени увреждания, причинени от spina bifida. C нея се возя на този 
тежкотоварен влак през годините и се възхищавам и прекланям пред нейната сила. 
Както и пред силата на всички родители, изправени пред подобен проблем. И 
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големи, и малки търговски обекти могат да се включат в инициативата. На какви 
места виждате касичката на "Жълти стотинки"? 
Б: Много мои приятели с малки семейни бизнеси - от аптеки, през малки модни 
бутици до малки ресторантчета (както и моето), сме почитатели и спътници на 
кампанията от години. Знам, че много хора ни подкрепят в тази благородна 
кампания. Каним всички да се присъединят и вярвам, че ще станем много повече. 
Как тренирате вярата си в доброто и какво ви дава сила да вярвате, че с жълти 
стотинки можем да променяме съдби? 
И: Вярата в доброто сякаш ми е вродена. Сигурен съм, че всеки дълбоко в себе си 
има както способността да е добър, така и потребността да е такъв. Не бива да 
загърбваме поривите да помагаме на нуждаещите се. Белослава, каква е за теб 
мелодията от звъна на стотинките в касичката, на коя песен би я оприличила? На 
коледна, в която виждам картината на топъл и уютен дом, уханието на канелен 
сладкиш с круши и кристален звън на чашите с вино. Виждам само любов. Данчо, 
кое е по-трудно - набирането в спортната гимнастика, или набирането на дарения в 
една такава кампания? 
Няма как да се сравнят двете неща. Тук говорим за бъдещето на нашите деца. 
Надявам се да сме все по-добри, отговорни и да не подминаваме истински 
стойностните инициативи. 
 
Състезание за Димитровден организира Младежка банка – Видин 
www.vidinvest.com | 20.10.2017  
На 26 октомври, когато честваме празника на Видин Димитровден, екипът на 
Младежка банка – Видин организира състезание с благотворителна цел. Под 
наименованието „Съкровищата на Видин“, младите хора предизвикват своите 
връстници на възраст от 14 до 29 години да се впуснат в търсене на съкровищата на 
нашия старопрестолен град и така, забавлявайки се, да подкрепят добра кауза. 
Състезанието ще започне от 11:30 часа пред Художествената галерия, където 
отборите ще се съберат, за да получат своите указания. В рамките на надпреварата те 
не само ще трябва да открият съкровищата на Видин, но и ще бъдат предизвикани 
да тестват своите познания за родния град, като отговарят на различни въпроси. 
Желаещите да участват в състезанието трябва да направят отбори от 3 до 5 души, 
като таксата за участие е 2 лв. на човек. А трите отбора, които завършат първи, ще 
получат награда – еднодневна екскурзия в област Видин. 
Състезанието по случай Димитровден е първото фондонабирателно мероприятие, 
което настоящият екип на Младежка банка – Видин (МК) организира. Събраните 
средства ще бъдат използвани за финансиране на проекти на младежки 
инициативни групи, подадени за кандидатстване пред Младежка банка – Видин. 
„Призоваваме видинските младежи да се включат в състезанието, защото какъв по-
добър начин да отбележим заедно празника на Видин от това да открием 
съкровищата на нашия град, като същевременно се забавляваме и помагаме, за да 
станат реалност идеите и проектите на нашите връстници. Вярваме, че във Видин 
има активни млади хора, млади хора с идеи, млади хора, които обичат своя град – 
именно за тях организираме това състезание и именно за тях е създадена и работи 
Младежка банка – Видин“, коментира Димитър Стоянов, председател на МК – 
Видин. 
Младежите, желаещи да участват в състезанието, могат да се запишат в офиса на 
Сдружение Активно общество. 
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«Дънди» стана общински дарител на Крумовград 
www.novpogled.net | 20.10.2017  
На 16 октомври „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД беше удостоена с почетна 
грамота „Общински дарител“ от Националното сдружение на общините на 
РБългария (НСОРБ). По традиция, през месец октомври сдружението провежда този 
най-голям форум за среща на местните власти. В него участват повече от 900 
общински лидери от цялата страна – кметове, председатели на общински съвети, 
общински съветници, секретари и експерти от общинските администрации. По 
време на пленарната сесия „Партньорството между властите – ключ към успешното 
развитие“ бяха връчени и ежегодните награди на сдружението. „Дънди Прешъс 
Металс Крумовград“ ЕАД беше отличен в категория „Общински дарител средни 
общини” за дарените над 1,6 млн. лв. в подкрепа на проекти и инициативи за 
подобряването на инфраструктурата, здравеопазването, образованието, развитието 
на културата и спорта в община Крумовград. Признанието беше връчено на инж. 
Любомир Хайнов, Oперативен директор. 
 
Отбор на «Аурубис България» спечели благотворителен турнир 
www.novpogled.net | 20.10.2017  
На 14 и 15 октомври се проведе благотворителният турнир „Мисия безопасност“. Той 
имаше за цел да не се демонстрират високи скорости и опасно шофиране, а точно 
обратното -  участниците да опреснят своите теоретични и практически познания в 
своеобразен тийм-билдинг, което е част от програмите за корпоративна социална 
отговорност. Сред участниците в състезанието беше екипът на „Аурубис България”. 
Първият ден от състезанието беше посветен на проверка на теоретичните знания на 
участниците, а вторият – на практическите умения на полигона. В отбора на 
„Аурубис България” се включиха Любен Георгиев, Радослав Делков, Станой Станоев, 
Ирена Пасева и Георги Арнаудов. Благодарение на знанията и уменията за 
безопасно шофиране отборът на компанията успя да пребори конкуренцията и 
спечели състезанието. Заслужено, екипът на компанията се класира на първото 
място както на теоретичната, така и на практическата част. „Мисия безопасност“ е с 
благотворителна цел, като част от таксата участие на всеки отбор ще бъде дарена за 
провеждането на коледната кампания за семейства в нужда. 
 
Компютърни специалисти помагаха на възрастни хора в село Брусен 
www.bnr.bg | 21.10.2017  
19 компютърни специалисти от „SAP България“ помогнаха с доброволен труд на 
възрастни хора в мездренското село Брусен. Инициативата е на Община Мездра и 
Фондация „Проект Северозапад“. Кметът на селото Георги Николов разказа, че за 
първи път доброволците оказват съдействие на жители на населеното място: 
„Доброволците са  разпределени в 4 групи. Това са млади и работливи IT 
специалисти, които цепят дърва, почистват прилежащи около къщите пространства 
и помагат на възрастни хора в затруднено положение, чиито близки са далеч и 
нямат възможност да им окажат съдействие. Една от групите помогна и с полагането 
на оградна мрежа около детската площадка в центъра на селото“, каза Георги 
Николов. Доброволците ще окажат съдействие и на възрастните хора от селата 
Царевец, Старо село и Върбешница. 
 
IT-специалисти цепят дърва на възрастни хора 
www.bgnow.eu | 21.10.2017 |  
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Възрастни хора от мездренското село Брусен получиха помощ на прага на зимата от 
екип умни глави, които се реализират в най-актуалната професия. 20 компютърни 
специалисти от „SAP България“ помогнаха с доброволен труд на бабите и дядовците, 
съобщи кметът Георги Николов. Инициативата се провежда  благодарение на 
съвместната работа между общината в железничарския град и Фондация „Проект 
Северозапад“. По думите на кмета младите и работливи IT-специалисти се 
разпределили в четири групи и се захванали да цепят дърва и да почистват 
дворовете на възрастни хора в затруднено положение, чиито близки са далеч и 
нямат възможност да им окажат съдействие. Една от групите помогнала и с 
полагането на оградна мрежа около детската площадка в центъра на селото, пише 
"Монитор". „Искахме да помогнем на хора, които изпитват затруднения с 
извършването на ежедневните битови дейности, като цепене на дърва и 
прекопаване на градинката около къщата им. Затова се организирахме и дойдохме 
тук“, сподели Христо Христов. Той разказа, че възрастните хора са ги посрещнали 
дружелюбно с присъщото си гостоприемство, доброта и признателност. Николай 
Цолов е сред многото жители на Брусен, които са благодарни на доброволците. 
„Ние, възрастните хора, имаме нужда от помощ, а младите - да се учат на добрина, 
отзивчивост и доброволчество.  Пожелавам на момчетата, които ни помагат  много 
здраве и щастие и нека продължават да помагат на хората в нужда.“, каза той. 
Доброволците от „SAP България“ ще окажат съдействие и на възрастните хора от 
съседните села Царевец, Старо село и Върбешница. 
 
Семеен център за недоносени деца отваря врати в София 
www.vesti.bg | 23.10.2017  
Бояна Петкова и Инна Минкова са част от екипа на Фондация "Нашите недоносени 
деца". 
Те създават семеен център за недоносените деца и техните семейства, който ще 
предоставя индивидуално проследяване на развитието на децата, както и 
психологическа подкрепа за преодоляване на травмата от преждевременното 
раждане и продължителния болничен престой на децата. 
Бояна и Инна са участници в Акселератора на ПРОМЯНАТА през 2017 г., заедно с 
още 12 стартиращи социални предприемачи, които са намерили решение на 
проблеми на децата в България. Акселераторът е двумесечна интензивна 
обучителна програма, която предлага специализирани безплатни обучения и 
индивидуални консултации. Той е част от процеса на селекция в ПРОМЯНАТА и 
дава възможност на участниците да подобрят своите решения и своя бизнес план 
преди да продължат напред в конкурса. 
Две млади учителки създават паралелен свят за децата в болниците 
Бивш инвестиционен банкер се завърна в България със социална кауза 
Фондация „Нашите недоносени деца” е създадена през 2012г. от Нина Николова, 
Надя Дренска и Виолета Бакалова, след като преминават през тежкото изпитание да 
станат родители на недоносени деца, без да могат да получат информация и 
подкрепа. 
Личната болка се превръща в двигател на значима кауза, около която се обединяват 
и редица доброволци. Над четири години фондацията съществува и информира 
родителите по въпроси, с които се сблъскват след преждевременно раждане, оказва 
им подкрепа, подпомага отделенията с жизнено необходима апаратура. 
Инна е психолог, с опит в терапията и подкрепата на деца с различни трудности - 
деца с проблемно поведение, от аутистичния спектър, с увреждания, преживели 
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насилие – както и техните семейства. Инна се присъединява към екипа на 
фондацията, веднага след като разбира за нейното основаване, защото самата тя е 
преминала през хиляди притеснения при преждевременното раждане на дъщеря си. 
Бояна е завършила медицина в Берлин. 9 години работи като лекар в 
Университетската детска болница в София. Специализира педиатрия в 
неонатологичното отделение. През 2012 година тя загубва второто си дете, поради 
липса на адекватна пренатална грижа в България. Вследствие на това преживяване 
основа Фондация „Макове за Мери“, която подкрепя родители, преживели 
перинатална загуба. 
Бояна работи за промяна на болничните практики и правната рамка, като през 2015 
година тя и съмишлениците й постигат промяна на законодателството, позволяващо 
на родителите на мъртвородените деца да ги кремират или погребват. 
Присъединява се към фондация “Нашите недоносени деца” в края на 2016 г. като 
съмишленик и консултант, а наскоро става директор на новосъздадения им Семеен 
център за недоносени деца. 
Това, което обединява Инна, Бояна и целия им екип освен личните истории и 
трудности, през които са преминали като родители, е желанието за подобряване и 
осъвременяване на грижата за недоносените деца и техните семейства в България. 
Цели 10% от всички бременности в страната завършват с преждевременно раждане, 
което означава, че годишно у нас се раждат около 6000 недоносени бебета. Това е 
голяма травма за техните родители и близки, както и за самите бебета, които 
понякога прекарват месеци в неонатологичното отделение, отделени едни от други. 
Тези деца са изложени на риск от редица усложнения, проблеми и затруднения, 
които в някои случаи могат да бележат целия им живот, но често при адекватно 
проследяване и ранна интервенция могат да бъдат минимизирани или дори 
предотвратени. 
Начините, по които фондация “Нашите недоносени деца” им помага са няколко. На 
първо място те предоставят систематизирана информация чрез наръчник, насочен 
към родители и близки. Той е достъпен на earlybaby.info, a скоро предстои и 
неговото второ издание. 
Фондацията обединява екип от специалисти – лекари, психолози, логопеди, 
ерготерапевти - които предлагат подкрепа, проследяване и ранна интервенция на 
проблеми в здравето на раннородените децата. Фондацията се бори за създаване на 
семейни стаи във все повече болници в страната, където семействата да имат 
възможност да са по-близо в грижата за детето си още от болницата. Изработват и 
специални покривала за кувьози и играчки, с помощта на които бебетата се 
успокояват и не дърпат тръбите на животоспосяващата апаратура, към която са 
свързани. 
На 17 ноември - Международния ден на недоносените деца – фондацията ще отвори 
своя нов Семеен център за недоносени деца „Малки чудеса“. Откриването на 
центъра е много важна стъпка в работата им, защото към момента в България няма 
програма за проследяване на състоянието и развитието на недоносените деца след 
изписването им от болниците. 
Децата, родени по-рано, имат многократно по-висок риск от трудности във 
физическото, емоционалното, социалното, езиковото и познавателното си развитие. 
От своя страна, вследствие на трудностите и страха, с които родителите им се 
сблъскват, те често изпадат във влошено емоционалното състояние, сходно на 
посттравматичния стрес. Важно е семейният център да работи, за да даде шанс на 
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родителите да са по-спокойни и да създадат грижовна среда, в която да отгледат 
щастливи и здрави деца. 
Инна споделя, че най-трудното нещо в работата й е да се сблъсква със стереотипите 
в обществото, че трябва да понасяме безкрайно болката и да се справяме сами, 
вместо да търсим помощ. Твърде често родителите на недоносени деца затварят в 
себе си болката, безсилието и вината след преждевременно раждане и така пренасят 
тази тревожност върху физическото състояние и развитие на детето. 
За Бояна като лекар е непоносимо да наблюдава медицински практики и нагласи, 
които са далеч от международните стандарти за грижа. Заради тях на на много от 
недоносените деца в първите години от живота им често им се налага да влизат в 
болница. 
Въпреки трудностите, те вече виждат реален резултат от работата си. Има 
отделения, които преосмислят практиките си за достъп на родителите, прилагат 
кенгуру-грижа, преосмислят храненето на бебетата и се стремят да изградят една по-
щадяща среда. 
Целта им е да започнат работа с Министерството на здравеопазването и с 
професионалните организации на педиатрите и неонатолозите за разработването и 
въвеждането на Национална програма за проследяване и ранна интервенция. 
Знаят, че тази промяна няма да се постигне лесно, а ще е бавна и ще е резултат от 
постепенните и ежедневните усилия на много хора. Но тези усилия наистина си 
заслужават: “Когато родителите ни пишат и ни изпращат снимки как гушкат децата 
си кожа-до-кожа в отделението, това е много голям мотив да продължаваме да 
работим.” – споделя Бояна. 
До скоро фондация “Нашите недоносени деца” е съществувала изцяло на 
доброволен принцип. За да продължат своята работа, да се разрастват и да помагат 
на все повече хора, те имат нужда да развият по-добър финансов модел. Разбират за 
конкурса за социални предприемачи ПРОМЯНАТА и решават, че чрез него могат да 
получат необходимите знания и подкрепа. Кандидатстват и преминават през 
първите четири етапа на селекция, за да станат едни от 13-те социални 
предприемачи, поканени в Акселератора на ПРОМЯНАТА. 
Благодарни са, че имат възможност да участват в Акселератора, защото обученията в 
него им дават знания и гледни точки, които са далече от хуманитарното им 
образование, но са необходими, за да бъдaт успешни. Въпреки конкурентния 
характер на конкурса, в Акселератора те попадат и в среда на единомислещи хора, 
които имат желание да се подкрепят взаимно. Започват съвместни дейности с някои 
от тях като проекта “Маргаритка” и платформите “Майко мила” и “Дневникът на 
мама и татко”. 
В Акселератора те ще преминат през общо 8 обучения до средата на ноември. 
Обученията ще ги подготвят да се явят на интервю с експерти от България и 
Швеция, които ще определят кои ще са петимата нови финалисти в ПРОМЯНАТА 
2017/2018. Те ще получат финансиране, медийно внимание, менторска подкрепа, 
обучения и достъп до международната мрежа на Reach for Change. Публиката отново 
ще има шанс да гласува за своя фаворит сред петимата финалисти през януари 2018 
г. 
ПРОМЯНАТА е най-голямата социално отговорна инициатива на Нова 
Броудкастинг Груп, която се осъществява за четвърта поредна година в 
партньорство с фондация Reach for Change България. Тя цели да подобри трайно 
живота на децата в България, като открива мотивирани социални предприемачи и 
им помага да реализират по устойчив начин идеите си за по-доброто и сигурно 
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бъдеще на българските деца. От 2014 г. досега ПРОМЯНАТА помогна на над 13 000 
деца и младежи от цялата страна. 
 
Изложба ще набира средства за инвитро процедури 
www.dnes.bg | 23.10.2017  
С благотворителна изложба-търг IN VITRO–IN VIVO, обновената галерия "София 
79" открива своя есенен сезон. На 30 октомври, от 18:30 ч., тя ще очаква 
почитателите си за среща със съвременното изкуство в столичния хотел "Арена ди 
Сердика". 
"In vitro" означава "в стъкло" от латински език, а "in vivo"- "живо състояние". Според 
Александра Велева-Туши светът е наситен с достатъчно нередности, негативни 
новини и събития, за да бъдат експонирани и в изкуството. 
"Творците трябва по-скоро да начертават и проправят път към разрешаването на 
проблемите, развивайки и променяйки фокуса на мислене у хората. Затова цикълът 
произведения IN VITRO – IN VIVO цели да предложи нова философия и гледна 
точка, разделена на етапи и търсеща разумни решения", споделя авторката. В 
изложбата основна роля ще има публиката, включвайки се с присъствие и 
участвайки в благотворителния търг, чрез който ще се набират средства за инвитро 
процедури в подкрепа на фондация "Искам бебе" и под надслов "Сплотени за нов 
живот". 
Материалите на творбите са чешки оловен кристал, плоско стъкло, органични 
материали, мрамор, керамика и дърво. Цикълът се състои от 14 разказа, съпътствани 
от творби, разглеждащи създаването на живота – чрез художествени форми от 
стъкло и стихове, в които има и многоточия, предназначени за имената на бъдещите 
родени деца след провеждането на кампанията. Фотографиите в изложбата са дело 
на Иван Дончев. 
 
Общи новини 
 
 
ЕСК "Морски сговор" домакинства международен футболен турнир, помагат на 
Даяна от Куклен 
www.gustonews.bg | Автор: Богомил Генев | 14.10.2017  
Първи международен турнир за Купата на ЕСК "Морски Сговор" провеждат 
отборите на ЕСК "Морски Сговор", "Домачин" (Сърбия), АФА (Турция) и "Старите 
дихатели" (Златоград). На техническата конференция преди днешния турнир те 
решиха да се присъединят към инициативата на Асоциацията на Българските 
Застрахователи (АБЗ) за "Мирен договор за пътищата". "Мирен договор за 
пътищата" е инициатива за повишаване безопасността на пътищата, подкрепена от 
МВР и Европейския Съвет за безопасност на транспорта. 
По време на турнира бе организирана дарителска акция за подпомагане 
възстановяването и рехабилитацията на Даяна Савова - потърпевша при 
автомобилна катастрофа. ЕСК "Морски Сговор и останалите участници призовават 
за толерантност и внимание на пътя. 
Международният футболен турнир се организира от ЕСК "Морски Сговор" послучай 
10-годишните приятелски и бизнес отношения с колегите им от Младеновац, 
Сърбия и по повод 5-годишното им успешно бизнес, спорт и културно партньорство 
с колегите им от Турция. 
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„Разходихме нашите гости из емблематичните за Пловдив места. Останаха 
впечатлени от Античния театър и очаровани от творческия квартал Капана. 
Споделиха, че Пловдив е град с атмосфера и особено гостоприемство”, каза за 
GustoNews.bg д-р Иван Соколов - почетен консул на Чехия и председател на ЕСК 
"Морски Сговор". 
 
С кампания набират средства за училището за незрящи деца „Проф. Д-р Иван 
Шишманов” 
www.bnr.bg | 14.10.2017  
"Моето сърце е съпричастно", инициатива, която цели набиране на средства за 
училището за незрящи деца „Проф. Д-р Иван Шишманов” в кв. Аспарухово ще се 
проведе тази сутрин във Варна. Програмата предвижда екзотични звуци на зумба, а 
стартът ще бъде  в 9:00 часа - в Морската градина до часовника с енергизираща 
загрявка. В 9.30 започва лек крос. Как се е родила идеята за това събитие пред Нина 
Милошевич разказва Ангелина Маркова, инициатор на кампанията: 
[/moduleУчастието е безплатно за всички, а подкрепилите каузата с дарения, ще 
получат стикер-сърце и ще станат част от присъединилите се в различните градове 
из България: Пловдив, Разград, Гоце Делчев и Пазарджик. Мероприятието се 
провежда за трета година във Варна, благодарение на iRun. 
 
Благотворителна прожекция на филми в Младежкия център 
www.dobrich.utre.bg | 14.10.2017  
Благотворителна прожекция на студентски филми ще се състои днес от 18 часа в 
концертната зала на Младежки център – Добрич. Тя е част от кампанията „ Нека 
помогнем на едно българско семейство“, организирана от Сдружение „FUTURE 
LEEWAY MOVIES“. Инициативата се подкрепя от Национално сдружение на 
Общините в Република България и Община град Добрич. Тази година кампанията е 
в подкрепа на Любомир Райков, който е на 5 години от Тетевен. Любомир е с 
диагноза детска церебрална парализа и епилепсия - Синдром на Уест. За лечение, 
път и престой в Турция ще са нужни 30 000 лв. На прожекциите се влиза с дарение 
чрез кутия, билети няма. Дарение можа да се направи и чрез закупуване на артикул 
от Portokal.bg с щампа на благотворителната кампания /дарението е 50% от сумата/, 
с изпращане на DMS LUBOMIR на 17 777 или на банкова сметка с титуляр: Любомир 
Райков Райков Банка: ДСК IBAN: BG14 STSA 9300 0022 1421 25 BIC: STSABGSF 
Благотворителните прожекции ще обиколят 21 български града и 1 сръбски. Нека 
помогнем на Любомир! 
 
Кампанията „Нахрани приятел” продължава до 27 октомври 
www.ruse.utre.bg | 14.10.2017 | 09:05 
Благотворителната кампания „Нахрани приятел” на медиците от Kомплексния 
онкологичен център в Русе се удължава до 25 октомври. В инициативата могат да се 
включат и фирми, организации и дружества. Целта е да бъдат осигурени нормални 
условия на живот през зимните месеци за всички хора, останали без дом. На 27 
октомври събраните продукти ще бъдат доставени и дарени на нуждаещите се. 
Припомняме, че условието е храната да е трайна и добре пакетирана. Поводът е 
денят на благотворителността, който отбелязваме на 19 октомври. От приюта за 
бездомни хора „Добрият самарянин” имат нужда от: боб, леща, ориз, картофи, зеле, 
моркови и други трайни храни. 
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Благотворителен базар на площад Свобода набира средства за болно от рак дете / 
Дана Михайлова 
www.informirash.me | 14.10.2017 
Благотворителен базар се организира днес и утре, 14 и 15 октомври.  Набират се 
средства за лечението на 7 годишния Радослав Дойчев, който е болен от рак на 
меките тъкани. В момента детето е в клиника в Памплона, Италия и за лечението му 
са необходими 135 000 лв., като по-голямата част  вече са събрани, остават още 34 
000 лв., съобщи Ралица Маркова, като допълни, че сумата трябва да е налична до 
края на октомври. На базара ще се предлагат книги, играчки, сувенири, бижута. 
Цялата организация е поета от групата „Благотворителен базар за Гери и други 
каузи”, в която членуват над 20 000 души от цялата страна и от чужбина. В 
продължение на няколко години тези хора събират пари за лечението на различни 
деца, като за тях няма значение от къде е детето, а се съобразяват със спешността на 
заболяването. Базарът в Добрич е на площад Свобода и ще е отворен от 10 до 17 часа.        
 
Благотворителна кампания за малкия Алекс 
www.bnr.bg | 14.10.2017  
Родители от Варна се включват в благотворителната кампания за събиране на 
средства за лечение на малкия Александър от Сливен. До 17 часа на входа на 
Морската градина се провежда базар. Събраните пари ще подпомогнат лечението в 
Италия. Детето има спинална мускулна атрофия. За лечението на Александър са 
необходими  750 хил. долара за първата година и всяка следваща - по 350 хил. 
долара. Ивелина и бебето ще търсят варианти да се установят в Италия, за да може 
да се включат в група за експериментално лечение. В социалните мрежи има 
непрекъснат базар с цел събиране на средства, разказва един от инициаторите на 
кампанията - Доника Иванова от Варна. 
 
Администрацията на Президента облекчи правилата за отпускането на еднократна 
финансова помощ по инициативата „Подкрепи една мечта“ 
www.focus-news.net | 14.10.2017  
София. Администрацията на Президента облекчи правилата за отпускането на 
еднократна финансова помощ по инициативата „Подкрепи една мечта“, съобщиха 
от прессекретариата на държавния глава. Право да получат еднократна стипендия 
ще имат младежите – участници в инициативата „Подкрепи една мечта“ тази 
година, които ще продължат образованието си във висше училище или 
професионален колеж. Кандидатите трябва да попълнят заявления по образец, 
които са публикувани в интернет страницата на Президента, и да ги подадат, лично 
или по пощата, на адреса на Администрацията на Президента. Съществува и 
възможност за подаване на документите по електронен път - на електронния адрес 
на Приемната на президентската институция. Сред новостите в условията и реда на 
правилата е, че Администрацията на Президента ще събира по служебен път 
необходимите документи от други администрации. Идеята е да се облекчат 
максимално младежите в неравностойно положение и да им се спестят средства и 
време. Президентът Румен Радев ще продължи традицията на младежите, които са 
избрали да учат във висше училище или професионален колеж, да бъде оказана 
финансова подкрепа. В последните пет години размерът на еднократната финансова 
помощ не е надхвърлял сумата от 2000 лева. Тази година стипендията ще бъде по-
голяма, защото сумата на даренията, които постъпиха в подкрепа на инициативата, 
е най-голямата събирана до момента – 62 730 лева, като 51 386 лева от тях ще бъдат 
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разпределени за еднократни стипендии. Новите правила предвиждат размера на 
еднократната финансова помощ да се определя ежегодно със заповед на главния 
секретар на Президента и да зависи от броя на одобрените кандидати и наличната 
за разпределение сума. 124 младежи, завършващи средно или професионално 
образование, са получили консултация и подкрепа за своето професионално 
развитие или образование, благодарение на дейностите по инициативата през 
учебната 2016/2017 година. Усилията на партньорите от Министерството на труда и 
социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството 
на младежта и спорта, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията по 
заетостта и Агенцията за социално подпомагане са насочени изцяло към създаване 
на умения за справяне с предизвикателствата на живота извън специализираните 
институции. 15 младежи са приети да учат във висши училища. Сред тях са Милко 
Георгиев от Велинград и Вики Калинкова от Бургас. Милко, който милее за гората, 
вече е студент в специалността „Лесовъдство“ в Лесотехническия университет в 
София. Вики, която обича да танцува, е студентка в специалността „Начална и 
предучилищна педагогика“ в университета „Проф. д-р Асен Златаров“. Правилата за 
получаване на еднократна финансова помощ по инициативата „подкрепи една 
мечта“ са следните: I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тези правила определят 
условията и реда за получаване на еднократна финансова помощ по инициативата 
на Президента на Републиката „Подкрепи една мечта“. Чл. 2. Финансовите средства 
по инициативата „Подкрепи една мечта“ се набират ежегодно чрез дарения, които се 
разходват в същата календарна година. Чл. 3. Събраните средства чрез дарения по 
инициативата „Подкрепи една мечта“ се използват за: 1. финансиране на 
абитуриентския бал на младежи в неравностойно положение, организиран от 
Администрацията на Президента; 2. еднократна финансова помощ за младежите, 
които отговарят на условията на тези правила. II.УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА 
ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ Чл. 4. Право да получат еднократна 
финансова помощ имат кандидати, за които са изпълнени едновременно следните 
изисквания: 1. кандидатствали са във висше училище или професионален колеж в 
годината на завършване на средното си образование и са приети в същата 
календарна година; 2. записани са за обучение в първи курс във висше училище или 
в професионален колеж в годината на завършване на средното си образование; 3. 
напускат, в годината на записването си във висше училище или професионален 
колеж, специализираната институция за деца, център за настаняване от семеен тип, 
преходно жилище или приемно семейство или са завършили средно 
общообразователно училище за деца с нарушено зрение, средно специализирано 
училище за деца с увреден слух, възпитателно училище интернат (ВУИ) или 
социално-педагогически интернат (СПИ); 4. отговарят на условията на чл. 9, ал. 1 от 
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане към момента на 
кандидатстване или са с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто. III.РЕД ЗА 
ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ Чл. 5. (1) Кандидатът 
предоставя следните документи: 1. заявление за кандидатстване за получаване на 
еднократна финансова помощ – по образец (Приложение № 1); 2. уверение от 
съответното висше училище или професионален колеж, че кандидатът е записан за 
обучение в първи курс; 3. копие на личната карта; 4. заявление-декларация - по 
образец (Приложение № 2); 5. копие на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; 6. 
декларация, че е съгласен личните му данни да бъдат обработвани за целите на 
инициативата „Подкрепи една мечта“ и оповестени във връзка с отчитане на 
резултатите от инициативата – по образец (Приложение № 3). (2) Крайният срок за 

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


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

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

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

С подкрепата на фондация „Америка за България”  

20 

 

подаване на документите е до 31 октомври в годината на кандидатстването. 
Документите се подават лично или по пощата в Администрацията на Президента на 
адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ 2 или се изпращат по електронен път на e-
mail: priemna@president.bg Чл. 6. Администрацията на Президента изпраща искане 
за получаване на следната информация за кандидата: 1. до специализираната 
институция, в която е бил настанен - за потвърждение каква социална услуга е 
използвал и за какъв период от време; 2. до Агенцията за социално подпомагане - за 
получаване на удостоверение от дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ 
адрес, че кандидатът отговаря на условията за подпомагане по чл. 9, ал.1 от 
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане във връзка с 
условията на чл. 48, ал. 1, т. 3 от Закона за местните данъци и такси (съгласно 
образец на заявление-декларация – Приложение № 2). IV. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 
СРЕДСТВАТА ЗА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ И ПУБЛИЧНОСТ Чл. 7. 
След изтичане на срока по чл. 5, ал. 2 главният секретар на Президента със заповед 
назначава междуведомствена комисия, която да разгледа подадените заявления и 
придружаващите ги документи и да определи кандидатите, които отговарят на 
условията по чл. 4. Комисията предлага на главния секретар одобрените кандидати, 
с които да се сключи договор за финансова помощ. Чл. 8. (1) Общият размер на 
средствата за еднократните финансови помощи съставлява разликата между 
събраните дарения по инициативата „Подкрепи една мечта“ и разходваните 
средства за организиране на абитуриентския бал на младежи в неравностойно 
положение. (2) Размерът на еднократната финансова помощ се определя ежегодно 
със заповед на главния секретар на Президента в зависимост от разполагаемите 
средства по ал. 1 и броя на одобрените кандидати. Чл. 9. Еднократната финансова 
помощ се превежда по банков път по сметката на студента след подписването на 
договор. Чл. 10. Администрацията на Президента оповестява резултатите от 
инициативата „Подкрепи една мечта“, като ги публикува на интернет страницата на 
Президента на Република България, в едномесечен срок от изплащане на 
средствата. Документите за кандидатстване се подават до 31 октомври 2017 година в 
сградата на Администрацията на Президента. По пощенски път изпращайте 
документите на адрес: Администрация на Президента За инициативата „Подкрепи 
една мечта“ Гр.София 1000 Бул. „Дондуков“ 2 По електронен път изпращайте 
документите на адрес: priemna@president.bg За инициативата „Подкрепи една 
мечта“ За контакти и допълнителна информация: Тел: 02/ 92 39 174 Нина Колева – 
e-mail: n.koleva@president.bg Правилата за условията и реда за получаване на 
еднократна финансова помощ по инициативата „Подкрепи една мечта“, както и 
образец на заявленията за кандидатстване ще намерите на интернет страницата на 
Президента. 
 
Журналистката Ваня Данева дари записи на музея в Димитровград 
www.sbj-bg.eu | 14.10.2017  
Дарение на Дома-музей „Пеньо Пенев“ в Димитровград направи журналистката 
Ваня Данева, член на СБЖ. По повод 70-годишнината от основаването на 
Димитровград колежката подари уникални аудиозаписи от интервюта с носители на 
Националната литературна награда„Пеньо Пенев“. С наградата се отличават творци 
за национален принос в развитието на българската поезия. В записите на 
интервютата звучат гласовете на Павел Матев, Иван Динков, Петър Караангов, 
Николай Христозов. През последните години Ваня Данева е предоставила на дома-
музей също  дипляни, брошури, кратки антологии с участието на димитровградски 
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поети и други печатни материали, съхранили факти и събития от културния живот. 
Всичко това е част от паметта на града и трябва да се пази за идните поколения, 
казва журналистката. Ваня Данева е работила в различни печатни и електронни 
медии в Димитровград. Авторка е на стихосбирки и на публицистичния сборник „В 
епицентъра на прехода”. Свързани:   Димитровградска журналистка с нова книга В 
Градската библиотека „Пеньо Пенев” в Димитровград снощи бе представена новата 
книга на журналистката Ваня Данева. Дата: 07.03.2014    
 
В Плевен организираха благотворителна изложба за лечението на служителка от 
полицията 
www.bta.bg | 14.10.2017  
В Плевен организираха благотворителна изложба за лечението на служителка от 
полицията 
Плевен, 14 октомври /Малин Решовски, БТА/ 
В Плевен е организирана благотворителна изложба за набиране на финансови 
средства за лечението на Искра Николова - служителка на Областната дирекция на 
полицията в града. Това съобщи за БТА нейният колега Христо Иванов. 
По думите му тя се бори от години със заболяването. Вече са изчерпани всякакви 
финансови възможности на семейството и на нейните близки. Затова приятели и 
колеги са започнали тази кампания в нейна подкрепа под мотото "Нека отворим 
сърцата си и да помогнем на Искра", поясни Иванов. Той уточни, че за поредната й 
терапия в клиника в Швеция са нужни 8000 лева, а до момента са събрали над 3000 
лева. Чрез страница във Фейсбук вече продават дарените от художниците творби - 
картини, бронзови пластики, керамика. 
А даренията са много. Със свои творби са подкрепили благотворителната кауза доста 
художници, предимно от голямата група в Плевен - Огнян Кузманов, Валентин 
Асенов - Хъкъла, Илиян Ангелов, Петър Мичев - Педро. Участват също Росен 
Поптомов от Бургас, Александър Асенов от София, Кунка Бакалова от Карлово. С 
акварели се представя Боряна Петкова, също Галя Буковска от Божурище. 
Полицаят, който е сред организаторите на кампанията - Христо Иванов, също е 
дарил свои картини. 
Очакваме на откриването на изложбата сумата да бъде събрана окончателно и да 
приключим успешно в рамките на 24 часа, каза той. 
Вернисажът е в понеделник - 16 октомври, от 18.00 часа, в Първа зала на 
Регионалния исторически музей в Плевен /етаж две/. 
/ММ/ 
 
Диабетът не е пречка: Mомиче покорява върхове в бойните спортове 
www.news.bnt.bg | 14.10.2017  
Асоциация "Докосни дъгата" и футболен клуб "Левски" от миналата година работят 
заедно в подкрепа на децата с диабет. Две деца на седемгодишна възраст тренират 
безплатно на Герена, отборът предоставя и безплатни билети за домакинствата си за 
деца с диабет на различна възраст. Вече втора година д-р Денислава Ангелова 
обединява около каузата на децата с диабет изтъкнати спортисти, музиканти, лекари 
и популярни лица, с които прави лагери за децата. На каузата съдействат и 
предприемачи с дарения от дейността си. БНТ показа откриването на лагера в 
сутрешния блок с водещ Иво Никодимов, в новините бяха показани деца, получили 
подкрепа в лечението си със съдействието на асоциация "Докосни дъгата". Вижте 
във видеото как спортът може да осигури бъдеще на децата с диабет. 
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Община Твърдица продължава с кампанията за консервирането и реставрирането на 
"Потопената църква" 
www.bnr.bg | 14.10.2017  
Община Твърдица продължава с кампанията за консервирането и реставрирането на 
храма на някогашното село Запалня. Това съобщи за Радио Стара Загора секретарят 
на общината Пламен Курумилев. Както е известно, храмът се намира в чашката на 
язовир „Жребчево“ и е популярен като "Потопената църква". През последните 
месецина два пъти 14-годишният ученик от спортното училище в Стара Загора 
Благовест Стоилов преплува благотворително язовира, за да бъдат събрани средства 
за възстановяването църквата „Св. Иван Рилски“. В социалната мрежа пък бяха 
създадени няколко групи, усилията подкрепи и фондация Пчелен кошер. Вече е 
обявен и конкурс за изработване на план за изграждането на цялостен Кулурно-
информационен център. Срокът е до 30 ноември, наградния фонд е 1800 лева, 
разказа Пламен Курумилев. 
 
Треньорът на Хофенхайм ще дарява 1% от заплатата си 
www.novsport.com | 14.10.2017  
Треньорът на Хофенхайм Юлиан Нагелсман ще дарява 1% от заплатата си за 
благотворителни каузи.   Това ще става чрез проекта „Обща цел“ (Common Goal), 
който събира пари за различни благотворителни акции по цял свят.   Както е 
известно, Хофенхайм е съперник на Лудогорец в Лига Европа. Само преди броени 
дни и нападателят на германския тим Серж Гнабри се включи в „Обща цел“.   
Кампанията беше подета от испанския халф на Манчестър Юнайтед Хуан Мата. До 
момента в благотворителната кауза са се включили още Матс Хумелс (Байерн), 
Джорджо Киелини (Ювентус), Денис Аого (Щутгарт), Алекс Броск (ФК Сидни) и 
футболистките Алекс Морган (Орландо Прайд) и Меган Рапиноу (Сиатъл Рейн). 
 
Телевизия "Алма Матер" започна кампания за изграждането на културен център в 
Студентски град 
www.sbj-bg.eu | 14.10.2017 
Националната университетска телевизия „Алма Матер“, която се излъчва на 
честотите на Българската национална телевизия, стана един от инициаторите за 
преобразяване на Студентски град и изграждането на културен център. Началото на 
кампанията беше дадено в петък вечер с грандиозен благотворителен концерт пред 
зала “Христо Ботев“ в Студентски град. Кампанията получи широка подкрепа лично 
от министъра на образованието и науката д-р Красимир Вълчев, както и Столична 
община в лицето на кмета на район Студентски Димитър Дилчев, Националното 
представителство на студентските съвети и Съвета на ректорите. И, разбира се, с 
подкрепата на националните медии БНТ и БНР. Грандиозният благотворителен  
концерт пред зала „Христо Ботев “  даде летящ старт на инициативата за изграждане 
на културен център в студентското градче , където живеят над 20 000 студенти от 
цялата страна. Младите участници и студенти по поп и джаз пеене от Национална 
музикална академия бяха само част от прекрасната програма. На сцената излязоха 
участници от  „Гласът на България“, Теди Кацарова и Уош МС. Концертът ще бъде 
излъчен на 1 ноември – Деня на будителите, от телевизия „Алма Матер“ по БНТ2. 
Мотото на концерта беше „Нека тук и сега #ЗaЕдно обединим усилията си в общата 
кауза!“ Идеята за изграждането на културен дом в Студентски град беше дадена в 
едно от предаванията „НИЕ“ на Националната университетска телевизия „Алма 
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Матер“. Тогава в студиото водещите млади колеги от Факултета по журналистика и 
гостите – от Националното представителство на студентските съвети, както кметът 
на район Студентски Димитър Дилчев се обединиха около идеята, че е необходима 
коренна промяна на средата в градчето, където учат и живеят хиляди студенти. 
Изграждането на този  център е изключително необходим, защото сега сме 
свидетели на липсата  на пространство за осъществяване на културни и творчески 
дейности, за сметка на неизброимите дискотеки и нощни заведения. С концерта 
беше сложено началото, което надяваме се, ще видим реализирано в скоро време.      
 
Благотворителeн базар за набиране на средства за бездомни животни се провежда в 
Пазарджик 
www.focus-radio.net | 15.10.2017  
В Пазарджик  се провежда Благотворителен базар за набиране на средства за 
бездомни животни, съобщи за Радио „Фокус“ – Пазарджик Галина Банкова-
Медарова от организаторите на проявата. Базарът ще се състои в района на старата 
автогара в Пазарджик в заведението под Бялата къща. Събраните средства ще бъдат 
използвани за лечение и кастрации на бездомните животинки. Началото на 
събитието е днес в 9.00 часа и ще продължи до 16.00 часа. Приканват се всички 
хора, които са загрижени за съдбата на безпризорните животни и имат възможност 
да помогнат, да присъстват и да дадат своя принос към благородната кауза. Тези, 
които нямат възможност да дойдат на базара лично, могат да дарят средства чрез 
сметката в  Общинска банка, BIC:SOMBBGSF IBAN:BG49 SOMB 9130 1043 2013 01 и 
PayPal:annnet@abv.bg. Благотворителният базар е иницииран от Фейсбук групата 
PAW- Pazardjik Animal Welfare с помощта на две бизнесдами от Пазарджик Елис 
Грозданова и Дани Пеева. 
Албена ЖИЛЕКОВА 
 
Фондация „За Нашите Деца” организира Вечер на добродетелите 
www.classa.bg | Автор:  Елиана Митова | 15.10.2017  
Фондация „За Нашите Деца" има удоволствието да покани Вас, Вашите колеги, 
бизнес партньори и приятели на осмото специално издание на благотворителното 
събитиe „Вечер на добродетелите" 2017, посветено на 25-годишнината на 
организацията.     Събитието ще се проведе на 23.10.2017 г. от 19:30 ч. в Sofia Event 
Center, Paradise Center.Дипломатически партньор е Н. Пр. Ставрос Августидис, 
посланик на Република Кипър в България.     Каузата на Вечер на добродетелите 
2017 е играта – защото играта не е привилегия. Тя трябва да бъде част от детството 
на всяко дете, за да му покаже света, да развива неговите способности и да му дава 
възможност за силна връзка с най-близките за него хора.   С набраните средства 
фондация „За Нашите Деца" ще реализира прграмата „Аз играя и мечтая". 
Програмата ще насърчи развитието на 720 деца, живеещи в институции или в 
рискова семейна среда, и ще укрепи връзката им с възрастните, които се грижат за 
тях.     Бъдете наши специални гости и се насладете на ексклузивното участие и 
виртуозното изпълнение на Марио Хосен, наричан „българският Паганини". 
Докоснете се до магията на илюзиониста Валери Иванов-Жокера, потопете се в 
харизматичния и дълбок глас на Миро и бъдете музикални звезди, като се включите 
в създаването на една специална песен – песента за детските мечти!         Игор 
Марковски отново ще даде възможност на гостите на Вечер на добродетелите 2017 
да наддават за стойностни произведения на изкуството и предмети със специална 
история, като картина на Петър Мичев, плоча с автографите на EUROPE, броеница, 
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подарена от Вселенски Патриарх Вартоломей I на нашия дипломатически партньор.   
Не пропускайте да дарявате като наддавате за специални преживявания, 
предоставени от наши приятели и партньори на събитието. 
 
Да помогнем на Ива! 
www.dariknews.bg | 15.10.2017  
Ива е на 28 години. Тя живее в русенското село Тръстеник заедно с майка си. Общят 
доход и на двете едва стига 500 лева месечно. Но не липсата на пари за нормален 
живот прави тази обикновена до тук история необикновена. Всъщност, в нея няма 
нищо друго освен мечтатата на една млада жена. А тя е да стане от инвалидния стол, 
към който е прикована вече 10 години. Катастрофа променя живота й, но не успява 
да сломи психиката й, да отнеме вярата и надеждата за промяна. Докато това се 
случи Ива пише за списание „Амбиция”, има публикуван текст в книга, изработва 
мартеници, прави декупаж, плете, помага на работното място на майка си...   Всичко 
това научихме от Моника Маринова, която успя да надвие болестта, да осъди 
системата, да прояви воля и инат за живот, да се радва на децата и съпруга си. 
„Мислех, че аз съм борбена, но Ива е много по-силна от мен. Тя има огромно и добро 
сърце”, разказва Моника, но не крие притесненията си за здравето на младата жена-
започнала да слабее, трудно се храни и използва инхалатор. И въпреки, че тялото й 
отказва, духът е силен, категорична е Моника. Тя започва кампания в помощ на 
Ива-предстоят пет базара, създаден е сайт и две групи. Мнозина изпращат колети на 
Ива, а върху неин текст за небето и розата, дете й подарява своя картина-жест, който 
трогва силно и  Ива, и Моника.     
„Аз съм Ивелина! Родена съм в град Русе през 1989 година. На 18 годишна възраст 
(2007-ма година) претърпях тежка катастрофа на пътя Бургас- Созопол. Шофьорът 
на лекия автомобил, в който аз се возех, загина на място, а аз вече 10-та година съм в 
инвалидна количка борейки се за своя живот. Травмите от катастрофата по тялото 
ми бяха десетки, но най- голямата травма, която получих в следствие от ПТП беше 
на гръбначния ми стълб. ТХ-6 и ТХ-7 бяха счупени, направиха ми операция в 
бургаската болница, но се подиграха с живота ми, като ми поставиха фалшиви 
импланти в гръбначния ми стълб,които след 2 години се наложи оперативно да се 
отстранят от тялото ми, тъй като организма ми не ги приемаше. Извървях много 
дълъг и тежък път на лишения и болки, за да открия, че има решение за моят 
проблем”, спомня си Ива. Решението идва от болница в Кипър, която е готова да 
приеме Ива в началото на месец ноември, за да бъде оперирана. Офертата е за 65 
хиляди евро. За операцията на Ива обаче не достигат 16 000 лева. След болничната 
интервенция Ива ще се нуждае и от дълга и също скъпоструваща рехабилитация, 
лекарства. Събраните до момента пари са 113 000 лева и 843 долара.   
Ето как може да помогнете на Ива: Дарителски DMS на номер 17 777 с текст IVELINA 
на цената от 1лв . Дарителската сметка в лева : Титуляр Ивелина Руменова 
Димитрова IBAN:BG18BPBI88981030007946 BIC: BPBIBGSF Postbank ,Пощенска 
банка Paypal :https://www.paypal.me/helpivelina Paypal: 
ivelinadimitrova89@gmail.com Това е групата в която се провежда благотворителен 
онлайн базар за Ива: https://www.facebook.com/groups/1420244608274817/ Тук 
можете да „продадете“ или да закупите в полза на Ива. Това е групата за книги 
„продадени“,закупени или търсени в полза на Ива : 
https://www.facebook.com/groups/501886143494051/ Това е страничката на Ива в 
голям международен дарителски сайт. Тук също можете да помогнете на Ива : 
https://www.justgiving.com/crowdfunding/ivelina-dimitrova Това е личният сайт на 
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Ива, в който можете да намерите цялото инфо за нея-документи,епикризи, новини 
от медиите, салдо… https://helpforivelina.wordpress.com/ Transfer Money : За хората 
от чужбина ,които желаят да помогнат на Ива и нямат PayPal давам линк към 
Transferwise. Платформата е от създателите на PayPal,защитена от Английска 
банка,не изисква регистрация от получателя,няма такси за получателя и превеждате 
директно по дарителската сметка на Ива. За преводите с Transferwise, на екрана за 
въвеждане на данните на получателя, записваме IBAN на сметката, имената на Ива 
на латиница (Ivelina Rumenova Dimitrova) и имейл , на който Transferwise ще праща 
инфо за трансфера (ivelinadimitrova89@gmail.com) Това са данните, които ви 
трябват за да изпратите пари по Transferwise : IBAN:BG18BPBI88981030007946 BIC: 
BPBIBGSF Postbank Ivelina Rumenova Dimitrova ivelinadimitrova89@gmail.com 
https://transferwise.com/de 
 
Холивудски звезди в подкрепа на изследванията на СПИН 
www.tvevropa.com | 15.10.2017  
Част от елита на Холивуд се събра на благотворителна гала вечер на фондация 
АМФАР в Бевърли Хилс, за да подкрепи изследванията в областта на СПИН. Този 
път за звездите бе разпънат черен килим, а не традиционния червен, може би 
препратка към скандала с обвиненията в изнасилване и сексуален тормоз срещу 
филмовия продуцент Харви Уайнстийн. Джулия Робъртс бе отличена за 
дълготрайния ѝ ангажимент към борбата срещу СПИН. Организацията АМФАР 
набра 480 милиона долара, които ще бъдат предназначени за откриване на 
лекарство за коварната болест до 2020 г. 
Джулия Робъртс – актриса: 
„Чувствам се сякаш епидемията от СПИН е свършила. Надявам се да мога да вдъхна 
сила и кураж на хората, които се нуждаят от тях в своята битка с болестта. Чувствам 
се специална тази вечер.“ 
Разбира се, скандалът с обвиненията срещу Харви Уайнстийн беляза и това светско 
събитие. 
Фърги – певица : 
„Това е злоупотреба с власт, използване на хората за секс. Тези действия определено 
трябва да спрат.“ 
Мишел Родригес – актриса: 
„Вместо да отиват в стаята му и да си мислят, че това е единственият начин да 
пробият – да продадат душите си на дявола – жените могат да се противопоставят и 
да кажат: „Не, загубеняк. Ще тръгна по друг път“.“ 
След Британската академия за кино и телевизия, и Американската академия за 
киноизкуство и науки изключи Харви Уайнстийн от редиците си. Мярката последва 
лавината от оплаквания на жени за сексуален тормоз и изнасилване срещу 
влиятелния продуцент. Уайнстийн вече се подложи на лечение на сексуалната си 
зависимост, но последните разкрития само повдигнаха завесата за начина, по който 
са третирани жените в Холивуд. 
Над 4 800 лева от благотворителния базар в помощ на Боби 
www.gramofona.com | Автор : Gramofona.com | 15.10.2017  
4 821 лева са събраните средства от благотворителния базар, който бе в подкрепа на 
7-годишния Божидар от Камено. В момента Бобчо е на тежко и животоспасяващо 
лечение в Испания. Съпричастност към благотворителната инициатива оказаха 
стотици бургазлии, които вчера посетиха базара на Флората. В каузата се включиха 
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различни фирми, които предоставиха храни и напитки. Деца и възрастни закупиха 
много сувенири, книжки за оцветяване, дрехи, красиви бижута, картички и 
плюшени играчки. Сред дарителите бяха бургаски народни представители от БСП и 
ГЕРБ, общински съветници, журналисти, Областна управа-Бургас. 900 лева дари и 
младо семейство, което наскоро сключи граждански брак. Двойката помолила 
гостите да не им подаряват цветя, а парите да постъпят по банковата сметка в помощ 
на Бобчо. Пълна подкрепа оказа и известната гримьорка Теди Калчева, която 
организира грим семинар, а парите от таксите на участниците постъпиха за болното 
момченце.  В събраната от базара сума не влизат парите, които ще са от продажбата 
на хилядите пластмасови капачки, които ОУ „Найден Геров”-Бургас дари в 
кампанията, както и частните дарителски преводи от бургаски фирми. Благодарим 
на всички бургазлии за съпричастността! 
 
Иванка Тръмп подкрепи фонд за жените на Световната банка 
www.24chasa.bg | 15.10.2017 
Иванка Тръмп, дъщерята на президента на САЩ Доналд Тръмп, участва в събота във 
Вашингтон в популяризирането на фонд, иницииран от Световната банка, за да бъде 
насърчено създаването на бизнес сред жените в развиващите се страни, предаде 
Франс прес, цитиран от БТА. Начинанието, наречено "Инициатива за финансиране 
на жените предприемачи" (We-Fi), има за цел да стимулира достъпа до капитал на 
бизнес дамите в развиващия се свят. "Пълното освобождаване на силата на жените в 
нашата икономика ще създаде огромно богатство, но и ще донесе мир, стабилност и 
благоденствие в много региони, които се нуждаят от това", заяви Иванка Тръмп на 
събитието, което бе част от годишните срещи на Световната банка (СБ) и 
Международния валутен фонд (МВФ). Компаниите, притежавани от жени в 
развиващите се страни, страдат от недостиг на финансиране в размер на 300 
милиарда долара годишно, било то защото не са в състояние да взимат заеми, или 
защото получават само твърде скъпи или краткосрочни оферти, констатира г-жа 
Тръмп. Президентът на СБ Джим Йон Ким представи Иванка Тръмп като 
"двигателя" на тази нова инициатива, получила обещания за дарения в размер на 
350 милиона долара. Дъщерята на американския президент представи 
инициативата на Г-20 в Хамбург и получи подкрепа от Германия, Русия, Китай, 
Япония, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, припомня АФП. 
 
САЩ, Великобритания и Холандия - първенци по унищожаване на годна храна 
www.24chasa.bg | 15.10.2017  
САЩ, Великобритания и Холандия са на първо място в света по унищожаване на 
годна храна. Това каза изпълнителният директор на Българската хранителна банка 
Цанка Миланова за „Фокус“. „За щастие, в тази класация България не е на челни 
позиции. Но пък 670 хил. тона годна храна се разпиляват у нас само за една година. 
Представете си това на фона на 1,5 млн. българи, които живеят под прага на 
бедността. Ако само половината от цялата тази храна бъде спасена, на същите тези 
хора могат да бъдат осигурени поне по две ястия на ден“, каза още тя и обясни, че в 
световен мащаб съществуват множество организации като Българска хранителна 
банка, които полагат ежедневни усилия за справянето с този проблем. „При нас и 
през 2017 г. се запазва тенденцията за спасяване на същите количества храна, както 
и предходни години – спасяваме около 300 тона годна храна. Имахме очаквания, че 
с падане на ДДС върху даренията на храните с кратък срок на годност ще имаме по-
големи количества, до които да достигнем, но на този етап няма такава тенденция. 

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”  

27 

 

Може би бизнесът има нужда от повече информация, за да вземе това решение. Или 
пък да се помисли върху това още по-оптимално да е прилагането на законовите 
разпоредби“, обясни Миланова. По думите й в момента законът предполага всяка 
потребителска опаковка и всяко отделно дарение да получава стикер „Дарение не 
подлежи на продажба“, което е допълнителен разход за дарителя. „И някои от 
фирмите изхвърлят храна, за да не плащат този разход. Получава се така, че за тях 
той почти замества ДДС и ситуацията не изглежда много променена“, обясни тя. 
 
Община Козлодуй отличи дарители и доброволци 
www.vratzadnes.com | 15.10.2017  
АЕЦ, ДП РАО и Русатом Сервиз с плакети за бизнес подкрепа   За втора поредна 
година Община Козлодуй отличи доброволци, партньори и дарители. 
Тържествената церемония се проведе на пл. Христо Ботев. Поводът е 
професионалния празник на служителите в администрацията 12 октомври, който е и 
Ден на българската община. В словото си кметът Маринела Николова подчерта, че е 
особено радостна, че в деня на отворени врати общината е била посетена от над 200 
ученици, които са се запознали отблизо с нелеката работа на администрацията. Тя 
не спести и решените проблеми, оставени от управлението на Румен Маноев- 
изплатени над 75 000 лв. дългове на кметство Бутан, отпадане на запора на сметката 
на община Козлодуй, издаден по искане на фирмата-изпълнител на стадиона и 
споразумение с министерствата на финансите и на околната среда за корекции по 
водния цикъл за 4.3 млн. лв. „Искам да благодаря на всеотдайния екип в общината и 
на всички вас и вашите семейства, които ни разбирате и подкрепяте, защото 
виждате и сте убедени, че Козлодуй се променя и става по-хубав.“, заяви Маринела 
Николова. След това с грамоти и сувенири бяха наградени десетки жители на 
общината, участвали в инициативи по почистване и благоустрояване на населените 
места. Те им бяха връчени от заместник-кмета Юрик Мартинов. Сред тях са и ДГ 
„Звънче“ и център „Галекса“. За първа година в Козлодуй ще бъдат поставени над 
200 пейки и 214 кошчета, като всички те са по искане на домоуправители, съобщи 
Мартинов и представи всички проекти по които работи общината. В категорията 
„Гражданска активност“ бяха отличени най-големите критици на местната власт в 
града, подаващи сигнали или пишещи в социалните мрежи. От името на 
наградените Лидия Димитрова и Росен Попов споделиха, че макар да са определяни 
като „черни овце“ те смятат, че чрез критиката си допринасят да се видят и решат 
много проблеми и са доволни, че общинското ръководство се вслушва в забележките 
им.   Много бизнесмени и управители на фирми бяха отличени в категорията 
„Бизнес подкрепа“ за щедрата им дарителска помощ към община Козлодуй. Със 
специални плакети бяха наградени АЕЦ Козлодуй в лицето на Янчо Янков- 
директор „Производство“ и ДП РАО в лицето на зам. изпълнителния директор 
Георги Разложки, както и Русатом сервиз, Атоменергоремонт, Енергоремонт 
Козлодуй. Поздравителен адрес към община Козлодуй от името на АЕЦ Козлодуй и 
изп.директор Иван Андреев прочете Янчо Янков.  Поздрав за всички присъстващи 
бе концертът на обичания Орлин Горанов, а кулминация на празника- красива заря. 
Всичко за наградените очаквайте в броя на вестник "Враца днес" във вторник. Иво 
ЙОРДАНОВ 
 
Младеж дари част от парите за лечението си на болно момиче 
www.petel.bg | 15.10.2017  
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Болно момче дари част от парите за лечението си на 3-годишно момиченце, което се 
бори за живота си. Малката Мартина от Банско пострада нелепо. Детето се задави от 
хапче и заради остра дихателна недостатъчност получи сериозни поражения на 
мозъка. До момента за лечението на Мартина са събрани 90 хиляди лева. Хората в 
Банско и региона се обединиха, за да помогнат на детето . Кутии за дарения на пари 
са поставени навсякъде, съобщава Tvplus. 
Георги: "По няколко пъти минават хората, оставят, дори не си купуват нищо, само 
оставят парички. В целият град се събират кутиите. Цялата улица Пирин, цялата 
улица Цар Симеон, тая , която е площада из цяло Банско , хранителни , за дрехи 
навсякъде."   Власи Власева: "Много тъжна история и да помогнем, с каквото можем 
всеки едни от нас и товае. Поне с хубава цел. Познават я повече, малко дете, трябва 
да се даде шанс." Историята на малката Мартина докосна сърцето на 22 – 
годишният Никифор от котелското село Кипилово. Цял живот момчето се бори с 
тежката диагноза хидроцефалия. Две седмици след като ви разказахме ,че 
семейството му няма пари дори за лекарства , той получи като дарение повече от 
необходимата сума за лечение. За това решил да дари останалата сума. Младежът 
разбрал за случая от репортажа на ТВ+ и веднага се свърза с екипа ни. СНХ: 
Никифор Атанасов „Сега й е времето да живее, да расте и да се радва на живота. 
Искам да кажа, че надеждата последна умира и да пожелая на нея и на семейството 
й да вярват и всичко се сбъдва с търпение и с вяра!“ Никифор днес отново има 
надежда за живот. Убеден е , че доброто трябва да се предава . Никифор Атанасов: 
„Не съм вярвал, че доброто съществува, бях се откзал от живота. Искрено благодаря 
не всички, които и морално и финансово ми помогнаха!“ Ники вярва, че освен 
парите, ще успее да изпрати на Мартина и цялата надежда, която добрите хора му 
подариха.    
 
Родопчанин следва завета на дедите си,дарява водопровод на земляците си 
www.haskovo.net | 16.10.2017  
Родопчанин следва завета на дедите си и осигурява вода на земляците си в 
нужда.Роденият в джебелското село Църквица предприемач и общественик 
Себахатин Гьокче поднови със собствени средства водопровода за село 
Мишевско.Доброто дело е продължение на хаира на дедите му.Родът на Себахатин 
имал четири водоисточника.През 1956 г.баща му Сали направил чешма в памет на 
прадядо му Азис.По –късно водоизточникът бил отстъпен за водоснабдяване на 
земляците.Семейството имало в своите имоти три каптажа,които през 1976 г. също 
били отстъпени за водохващане и снабдяване на Мишевско.От направата на 
водопровода до днес тръбите не са почиствани от В и К.Те са етернитови и са 
задръстени с коренища.Авариите са ежедневие.В резултат преминаващата през 
дебит е спаднал драстично.Жителите на Мишевско изпитвали хроничен недостиг на 
вода.През последните две години положението станало нетърпимо.  Дебитът рязко 
намаля.Миналата година бяхме на режим.За Нова година нямаше капка 
вода,споделя кметът на Мишевско Асри Адем.Той разказва,че първо искали 
съдействие от общината,после писали до областна администрация.Представители 
на петдесет семейства се озовали на протест пред сградата на общинска 
администрация.Цялото село събрало подписка.Отговорът бил,че са нужни поне 200 
000 лева за подновяване на водопровода. Ружди Яшар негодува,че властите остават 
безмълвни.Той разказва,че горните къщи по цели месеци са без вода.Жените 
недоволстват,защото не могат да въртят домакинствата. Вехби Сюлейман е още по 
категоричен:Търсят ни само за избори.От 27 години обещават да се реши проблемът 
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с водоснабдяването и нищо.Болката е на всички.И на тези които живеем постоянно 
тук и на идващите през лятото.   Видях,че хората изнемогват.Реших да 
помогна.Докарах техника.Купих тръби.Обърнах се към В и К-Кърджали за 
помощ.От там помогнаха със специалисти.Доставиха още тръби.От месец 
работим.,това споделя Себахатин Гьокче.   Подновяването на водопровода среща 
трудности.Работниците едва намират тръбите.Себахатин Гьокче е от тези които сочи 
трасето.Влиза в изкопите с ботушите.Работи наравно със земляците си. 
Водопроводът се обновява на сектори,за да може да се пуска вода на хората от 
Мишевко. Първият етап на реконструкцията на водопровода обхваща почистването 
на водоизточниците и подновяването на тръбите до помпената станция,който е 
около километър.Той е напълно завършен.Правени са изкопи с дълбочина до 3 
м.Вторият етап включва полагането на тръбите до селото.Участъкът е около 3 
км.Налага се по инициатива на Себахатин Гьокче да бъде докарана верижна машина 
за прокарване на просека в гората.Гьокче поема всички разходи по заплащане на 
труда на хората,храната ,осигуряването на техника. Преди ремонтните работи 
дебита е бил около 15 куб.м.на ден.Сега е около 45 куб.м.При приключването им ще 
достигне до 65 куб.м.Това количество ще е напълно достатъчно за нуждите на 
местните жители и ще сложи край на летния режим. Себахатин Гьокче е 
категоричен ,че до седмица строителните работи ще приключат и проблемът на 
земляците му ще бъде решен. Георги Кулов 
 
 
3272 лв. събраха добричлии за болно от рак дете 
www.dobrudjabg.com | 16.10.2017  
3272 лв. бяха събрани в събота и н неделя в Добрич по време на благотворителния 
базар на площад „Свобода”. Над 500 добри хора се отзоваха на поканата на групата 
„Благотворителен базар за Гери и други каузи”, която регулярно набира средства за 
лечение на деца от цялата страна. Този път средствата ще отидат в сметката на 
Радослав Дойчев от Бургас, който в момента е на лечение в клиника в Памплона. 7-
годишното дете е болно от рак на меките тъкани и за престоя му в Италия са 
необходими 135 000 лв. Преди Добрич събраната сума бе 101 000. 
Благотворителните акции продължават и в други градове на страната. 
Организаторите изказват благодарност на жителите на Добрич за проявената 
съпричастност и на  радио Добруджа за оказаната подкрепа.   
 
Благотворителна изложба в полза на Отец Иван и неговите деца 
www.ngobg.info | 16.10.2017  
От събота - 14.10.2017 19 ч. до 24.10.2017 ще се проведе благотворителна изложба в 
полза на децата от с. Нови Хан и с. Якимово. Адрес: София, ул. Дякон Игнатий 19 
(10метра от Пл.Славейков ). В присъствие на Отец Иван ще бъде показан 
документален филм на Джеки Стоев 2Отец Иван и неговите деца", както ще бъдат 
предложени 24 графики и произведения на изкуството на видни български автори. 
Част от колекцията на Др. Юде, ще бъде продадена заедно със сертификат за 
дарение изцяло в полза на Отец Иван и неговите деца. Заповядайте и моля 
разпространявайте тази информация! 
 
Откриха модерен център за точни науки в добричко училище 
www.dobrich.utre.bg | 16.10.2017  
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Нов модерен център за природоматематически дисциплини беше открит днес в 
Средно училище „Св. Климент Охридски” в Добрич. Той е финансиран със 150 000 
лева от програма „Училище на бъдещето” на Фондация „Америка за България”, 30 
000 лева от Община Добрич и 25 000 лева от дарения.  Не, това не е час по музика, 
нито по цирково изкуство. Това е час по физика, в който се изучава 
електропровидомстта на течностите, чрез затворена електрическа верига. 
Необичайният урок се случва в един от кабинетите на новия интерактивен център 
по точни науки в у-ще „Св. Климент Охридски”. Училището се преборва за 
финансиране в конкуренция с други 280 учебни заведения в страната. Центърът е 
изграден за 2 години и вече разполага с 5 модерни кабинета по математика, 
биология, химия и физика, 2 хранилища и нови фоайета, с подобаващо обзавеждане 
и техническо оборудване. Гостите – представители на местната власт, регионалния 
образователен инспекторат и фондацията, лично се включиха в някои от уроците по 
математика, проследиха част от експерименталната и практическа работа в 
кабинета по химия и дори лично демонстрираха музикалните си умения. Източник: 
РТ Добрич 
 
„МБАЛ-Велинград” с дарение от френската асоциация „Сервир сан фронтиер” 
www.vip-velingrad.com | 16.10.2017  
Френската асоциация „Сервир сан фронтиер”/Услуги без граници/ дари на „МБАЛ-
Велинград” 11 инвалидни колички, 4 ортопедични легла, 32 матрака, 22 фотьойла, 3 
проходилки, 44 бастуни и патерици, 3 тоалетни стола и 111 кашона различни 
медицински материали. Асоциацията прави дарение на общинската болница не за 
първи път. 
Кметът на община Велинград д-р Костадин Коев посрещна в кабинета си президента 
на асоциацията Яник Валет, за да изкаже своята благодарност за направеното 
дарение. Д-р Жеко Чешмеджиев- управител на МБАЛ-Велинград също изрази 
задоволството  и благодарността си за получените материали. 
Сподели:Натиснете, за да споделите в Twitter(Отваря се в нов прозорец)Споделяне 
във Facebook(Отваря се в нов прозорец)Натиснете, за да споделите в Google+(Отваря 
се в нов прозорец)Споделяне в Skype(Отваря се в нов прозорец)Щракнете за 
споделяне в WhatsApp (Отваря се в нов прозорец) 
Свързани 
 
„Били и минпините“ – последният шедьовър за деца от Разказвач №1 Роалд Дал 
вече и на български 
www.az-deteto.bg | 16.10.2017  
Издателство „Ентусиаст“ подарява на малките читатели поредния роман на 
Разказвач №1: „Били и минпините“. 10 процента от авторското възнаграждение от 
продажбата на всеки екземпляр на „Били и минпините“, както и на другите заглавия 
на писателя, се даряват на фондацията „Роалд Дал“, която подпомага 
специализирани детски клиники и благотворителни организации във 
Великобритания, посветени в грижата за детското здраве. „Били и минпините“ е 
последната книга на Роалд Дал. За първи път творбата е публикувана през 1991 г. със 
заглавието „Минпините“ и е единственият негов роман, който до този момент не е 
илюстрован от любимия му художник Куентин Блейк. 20 години по-късно книгата 
се преиздава с емблематичните рисунки на Блейк и с обновеното заглавие. Според 
наследниците на Роалд Дал по този начин Били заема заслуженото си място сред 
Матилда, Чарли, Джеймс, Софи и останалите герои на Разказвача, които децата 
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познават и обичат. Историята в книгата проследява храбрите подвизи на Малкия 
Били, който въпреки АБСОЛЮТНАТА ЗАБРАНА на майка си, не устоява на 
любопитството си и отива в Гората на греха. Защото всички позволени неща са 
скучни, а всичко забранено изключително интересно. В Гората на греха има 
всякакви ужасяващи същества като трясъкозъбите, подмолните рогачи, 
кръвожадните слузести червеи и Страховитият Кръвопиещ Огнедишащ 
Костотрошач. Там се намира домът на малки дружелюбни същества, наречени 
минпини. Чудатите минпини са високи колкото кибритена клечка и живеят по 
клоните на дърветата, като се прикрепват с вакуумните си ботуши. След като се 
сприятелява с тях, Били се заема с мисията да им помогне в битката с най-
страшното от всички страшни чудовища – Огненият Бълващ Пушек Лапач, който е 
излапал хиляди минпини. И скоро ще похапне и самия Били, ако той не успее да 
победи гладния звяр веднъж завинаги. Малки хора, които живеят в света на 
големите, борба с демони и чудовища, величествени полети високо в небето, 
героични дела – в „Били и минпините“ присъстват всички теми, които превръщат 
Роалд Дал в един от най-любимите детски писатели на всички времена. Чрез 
книгата Разказвачът отправя последното си важно послание към малките читатели: 
„Наблюдавайте с широко отворени очи света около себе си, защото най-големите 
тайни винаги се крият на най-неочакваните места. Онези, които не вярват във 
вълшебства, никога няма да ги разгадаят.“ 
 
 
Благотворителен турнир по футбол 
www.bnr.bg | 16.10.2017  
90 деца от социални заведения и SOS-Детски селища участваха в 21-вия 
благотворителен турнир по футбол на малки врати „Да помогнем на децата да 
спортуват и общуват помежду си - Разград 2017” . Извън класирането участваха и 
отбори на Училищен спортен клуб Основно училище "Васил Левски“, на Футболен 
клуб „Лудогорец“ и сборен отбор Разград. Към всеки отбор имаха право на участие 
по две деца от училището. Всички участници получиха футболни екипи, а отборите 
купи и футболни топки. 
 
ЦМИР - Асеновград подема "Дари книга - сподели свят" 
www.parvomai.net | 16.10.2017  
"Виждали ли сте кашони със стари книги, оставени до контейнерите за отпадъци? 
Ние видяхме. „Трима другари“ на Ерих Мария Ремарк до „Нощем с белите коне“ на 
Павел Вежинов до „Съкровището в сребърното езеро“ на Карл Май до Речник на 
чуждите думи в българския език до Достоевски... Тъжна гледка, накара ни да се 
замислим. А вие какво правите с изданията, които вече не са ви нужни? Предлагаме 
ви да удължите живота им!" Затова призовават асеновградчани от Центъра за 
местни инициативи и развитие. От там са се свързали се с няколко от малките 
читалища и библиотеки в общината (Долни Воден, Тополово, Избегли и др.) и са 
разбрали, че най-търсените категории книги са ученическа литература, 
специализирана литература (за земеделие, пчеларство, лозарство и други 
характерни за селата в района дейности), а също и любовните романи. Ето защо от 
днес, 16 октомври, до 8 декември всеки, който иска да дари книги от личната си 
библиотека на културните средища в малките населени места на общината, може да 
го направим със съдействието на Центъра. Тъй като читалищата разполагат с 
ограничено пространство и струпването на книги извън търсените ще ги затрудни, 
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предпочитанията са само за посочената горе литература. Книжните дарения ще се 
събират в Градска библиотека „Паисий Хилендарски” в работното й време. От 
Центъра ще се погрижат за по-нататъшните действия, които ще гарантират че 
книгите ще заживеят втори живот в нов дом, където ще са нужни и желани. 
Източник: asenovgrad.ne 
 
Благотворителен футболен турнир в подкрепа на клиниката по детска онкология 
www.dariknews.bg | 16.10.2017  
Сдружение„Ветрило“, фондация „Лъки Хънт“ и Български Обединен Киноложки 
Съюз канят всички желаещи да участват с отбор и/или дарение в благотворителен 
футболен турнир на малки вратички под надслов:  здрава детска усмивка“    
Инициативата цели да подкрепи клиниката по детска онкология и хематология към 
УМБАЛ „Света Марина“ Варна и се провежда с любезната подкрепа на Община 
Варна, Варненска и Великопреславска Света митрополия, Зонален Съвет на БФС –
Варна,Фестивален и конгресен център Варна и Агрополихим АД.   Регламент за 
участие на отборите: Право на участие имат всички отбори, заплатили минималната 
такса за участие в размер на 100/сто/ лева по следната дарителска сметка: банкова 
сметка IBAN BG61STSA93000023572805 БАНКА ДСК-Клиника по детска онкология 
и хематология към УМБАЛ „Св.Марина“ Варна основание за плащане-такса за 
участие в турнир Срок за записване за участие в турнира и превод до 25 октомври – 
17.00 часа.   Техническата конференция и теглене на жребия за турнира ще се 
състоят в сградата на база „Младежки дом – Орбита” – Зала №17, ет.2 на 25.10.2017г. 
от 17.00ч. Капитаните и/или представителите на отборите трябва да представят 
бордеро за платена такса за участие и пълен списък на състезателите на отборите, 
заверен от медицинска служба. 
Правилата, схемата и часовете за участие на отборите в турнира, ще се уточнят на 
конференцията. Турнирът ще се проведе на Общинските игрища, намиращи се в 
двора на Технически Университет – Варна на 28 октомври, за времето от 08.30 часа 
до 19.00 часа. В духа на кампанията са организирани и: Благотворителен концерт–
спектакъл-21.10.2017год. 18.30 ч., Зала 1 Фестивален и конгресен център Варна. 
Основните приходи за благотворителната кампания ще са таксите за участията на 
отборите и кучетата на горепосочените мероприятия, концерта и дарения на 
физически и юридически лица. Като по желание на дарителите, дарените от тях 
средства ще бъдат оформени съгласно Закона за счетоводството.Повече 
информация може да намерите на фейсбук страницата: Телефони за връзка с 
организаторите на кампанията: Анатоли Атанасов,организатор кампания -0896/71-
30-66 Бойко Косев,експерт към ЗС на БФС и съорганизатор  -0896/75-11-77 
Цветомир Цолов,съорганизатор футболен турнир– 0899/96-89-56 Ива 
Танкова,организатор кампания- Лили Караджова,БОКС за киноложката изложба –
0877/17-78-81 Драгомир Шуманов,БОКС за киноложката изложба-0897/37-02-94 
 
 
Велико Търново: Доброволци от младежката структура на БЧК раздава безплатна 
храна за най-нуждаещите в центъра на града 
www.focus-news.net | 16.10.2017  
Велико Търново. Безплатна храна за най-нуждаещите се раздават в центъра на 
Велико Търново. Акцията се осъществява от Младежката структура на БЧК – Велико 
Търново, а поводът е Световният ден за борба с глада – 16 октомври, предаде 
репортер на Радио „Фокус“ – Велико Търново. Около 30 доброволци раздават боб 
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яхния и хляб в района на Съдебната палата. "До момента от помощта са се 
възползвали над 100 граждани, като има храна за още около 60 души", каза 
Димитър Панов, координатор на БМЧК. „Имахме четири казана с боб, от които два 
са раздадени, а третият е на половина. Освен това по обяд раздавахме пилешка супа 
и макарони в Социалната трапезария, която се намира в сградата на Регионалната 
здравна инспекция. Там нахранихме над 60 човека“, обясни Димитър Панов. 
Доброволците ще останат в центъра на града докато храната свърши. Подобна акция 
се организира в много от българските градове по инициатива на Младежките 
структури на БЧК. Луиза ТРАНЧЕВА 
 
Да помогнем на малкия Дениз да оздравее 
www.novavarna.net | 16.10.2017  
Аз съм Дениз името ми значи море, имам голямо сърце и искам да порасна. Някога 
имах брат – брат близнак. Той се отказа. Тръгна си от мен и ме остави сам. 
реклама 
“Аз останах..заради мама. Мъчно ми беше за моето братче, но не можах да оставя 
мама сама. Не съм виждал очите и,защото не виждам, имам атрофия на зрителния 
нерв, но съм усещал топлината и. 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”. 
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. 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. Тогава Дениз е на 3 
месеца. Майката си прибира детето и до ден днешен се грижи за него всеки ден с 
търпение и обич, както може само една истинска майка. Днес малкото съкровище е 
на две годинки. 
Има шанс за лечение. С рехабилитация в Турция детето може да проходи, а с 
операция в Германия Дениз има шанс да прогледне и да ходи стабилно. За целта са 
необходими 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. 
Никой не заслужава такава съдба, но само най силните могат да я понесат. Има 
надежда за това семейство от с. Езерово, област Варна, така както има и много добри 
сърца по тази земя. 
Не разказваме за болката, шока и ужаса, които е сковал сърцето на тези родители, 
защото са неописуеми. Не досаждаме с историята, но искаме да се борим, защото 
сумата не е невъзможна, но на този етап е непосилна за младото семейство, което 
има още две момченца, за които се грижи. 
Седят си скромно в тихия си дом и съществуват, приели съдбата си да бъдат 
родители на един малък герой, останал на този свят заради тях, за да усети 
топлината на мама, за да чуе гласът на тати на живо, а ние можем да опитаме да 
помогнем. 
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Повече може да разберете от фейсбук групата “Да дадем шанс на Дениз да проходи” 
IBAN: BG34UNCR70001523082885 
Титуляр на сметката: Дениз Турхан Амди 
Банка: УниКредит Булбанк 
 
За втора поредна година Училищното настоятелство при ОУ „П. Р. Славейков“ – 
Бургас организира благотворително бягане 
www.focus-radio.net | 16.10.2017 
За втора поредна година Училищното настоятелство при ОУ „П. Р. Славейков“ – 
Бургас организира благотворително бягане с трасе от Морското казино до 
Паметника на Пушкин и обратно, съобщиха от пресцентъра на Община Бургас. Тази 
година стартът на вече традиционния „маратон“ ще бъде даден на 21 октомври, 
събота, от 10.30 ч. на площадката пред Казиното. Бягането отново ще бъде по 
двойки – дете заедно с възрастен (родител или учител), като се допуска 
разстоянието да се пробяга или извърви, според желанието и възможността на 
двойката. 
Събитието, неформално наречено „есенен маратон“, беше проведено за първи път 
миналата година при голям интерес от страна на училищната общност и бургазлии. 
Освен послание за здравословно отношение към тялото и ума, то представлява 
ценен урок по филантропия и дарителство в гражданското общество, като таксата за 
участие е пожелателна и е с благотворителна цел. Първата кауза, за която ще се 
използват дарените средства, е ученическият проект „Щастието е цветно“. Ученици, 
родители и учители заедно ще изработят 20 м. цветни пана, стъклописи и 3Д 
фигури, които ще бъдат монтирани в коридорите на третия училищен етаж. Втората 
кауза ще бъде подпомагане на тежко болен родител на дете от училището. 
Подобни инициативи са чудесен повод училищната общност да бъде обединена и 
всички страни да получат удовлетворение от едновременното постигане на общата 
цел, утвърждавайки партньорския модел на взаимодействие между родители и 
учители, като ефективен начин за подкрепа на личностното развитие на учениците 
и постигане целите на обучението. За следващия месец ОУ „П. Р. Славейков“ 
планира благотворителна изложба-базар в деня на Патронния празник на 
училището – 17-ти ноември. 
Училищното настоятелство отправя покана към всички бивши и настоящи ученици, 
учители и родители на деца от Славейковото училище, както и към гражданите на 
Бургас, да опитат отново вълшебството на бягането и да прочистят тялото, ума и 
съзнанието си поне за един ден. 
 
Пътеводител на социалния предприемач 
www.dnes.dir.bg | 16.10.2017  
Като всяка история, и тази започва с идея. Как да разрешим обществен или 
екологичен проблем, с който държавата не се справя и това да бъде успешен бизнес 
модел. Що е то социална икономика За социална икономика се заговаря за пръв път 
през 1830 г., когато френският икономист Шарл Дънауер публикува своя „Treatise on 
social economy”, в който се обявява в защита на един по-морален подход към 
икономиката. Социалното предприемачество, популярно още като „бизнес с мисия“, 
пък навлиза като термин активно в последните 30-40 години. Темата е актуална 
вече и у нас, след като преди седмици стана ясно, че Българска банка за развитие 
стартира свой фонд за инвестиции в социални предприятия. Това е логичен и 
очакван ход на държавната банка, която от две години е инвеститор в инициативата 
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на ЕИФ SIA (Social Impact Accelerator). Подобни фондове вече съществуват в 
повечето европейски държави, като те обичайно се допълват от пакет държавни 
мерки – правна рамка за функциониране на предприятията от този сектор, данъчни 
и осигурителни облекчения. Съществува и още един феномен: в много развити 
европейски страни, в които държавата решава достатъчно успешно социалните 
проблеми, социално предприемачество или не се развива, или работи съвместно и 
буквално се е сляло с институциите. Как го правят в Стара Европа В Германия 
например съществуват по-малко социални предприятия, отколкото в САЩ и 
Великобритания. Немската система за социално подпомагане и силният социален 
сектор, включващ центрове за дневни грижи, хосписи за възрастни хора и шест 
огромни благотворителни организации (сред тях и Caritas, която дава работа на 600 
000 души), работят отчасти като социални предприятия и получават финансиране 
от държавата, обвързано с резултатите, които постигат. Нека погледнем какви са 
условията за развитие на т.нар. бизнес с кауза в различните европейски страни? 
Бърз поглед към пазара на социални предприятия показва ясно, че на местата, в 
които има специално законодателство за този тип бизнес, той се развива 
изключително активно, без правната рамка да е задължително условие за 
функционирането на социалните предприятия. В Холандия, Ирландия и 
Люксембург например, където няма специален закон, също има отлични примери за 
социално предприемачество, макар и в по-ограничен обем. Според официалната 
статистика, броят на тези предприятия в посочените държави е съответно 5 000, 3 
000 и 300. Спокойно се развива бизнес с кауза без специален закон и в повечето 
страни от Централна Европа. В Германия има регистрирани около 70 000 бизнеса с 
кауза. Нещо повече, според проучване на научноизследователската програма на ЕК 
SEFORÏS немските социални предприятия са едни от най-иновативните в ЕС, като се 
нареждат на трето място след Швеция и Дания, като 88% от тях са създали нов 
продукт, услуга или процес. "Музеят на диалога" във Франкфурт е място, което 
разкрива нови перспективи за хората в неравностойно положение. Експозициите в 
музея са изложени в пълна тъмнина, а посетителите са с превръзки на очите и са 
водени от незрящи хора. Така хората с увредено зрение могат да развият своите 
умения и да се подготвят за адаптация в реална среда, докато останалите за кратко 
влизат в ролята на незрящи и изострят всичките си сетива. За люлка на социалното 
предприемачество на Стария континент се смята Обединеното кралство. Там 
бизнесът с кауза е определен като национален приоритет още през 2001 г. 
Социалните предприятия в страната са над 180 хил. и са 15% от общия брой на 
компаниите на Острова. Гордън Родик и съпругата му Анита създават списанието 
The Big Issue, което се разпространява от бездомници. Мотото на инициативата е 
"Помогнете им да си помогнат сами“, като основната цел е да се преодолеят 
стереотипите към хората, които обществото упорито игнорира. Франция също 
активно изгражда пазар за социални инвестиции. С характерната си солидарност 
французите са перфектни социални предприемачи, без самите да се припознават 
като такива. Bazile Telecom например е първият доставчик на дистанционни услуги 
за възрастни хора чрез мобилен телефон – асистент, портиер или здравен 
консултант. Проектът действа от началото на 2013 г. и към момента има над 15 хил. 
абонати, регистриращи над 1 500 обаждания дневно. В Южна Европа, предвид 
тежкото състояние, в което изпадат част от държавите след финансовата и 
икономическа криза, социалното предприемачество се съсредоточава върху 
създаването на работни места, трудовата интеграция на уязвими групи, превенцията 
и социалните грижи. Пример за социално предприятие в Испания са магазините за 
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дрехи Massimo Dutti от веригата Moltacte (в превод брандът означава "да се 
грижиш"). В него персоналът е съставен от хора с психологически проблеми. Повече 
от половината от продавач-консултантите страдат от тежки психични разстройства 
и като такива се смятат за неспособни да работят на много места. Комуникацията, 
чувството за отговорност и успеха на работното място обаче значително подобряват 
състоянието им и способстват за тяхната интеграция в обществото. Всеки от 
работниците има постоянен контакт с психолог, който работи в тясно 
сътрудничество с всички служители в магазините. В Испания в момента има над 45 
000 социални предприятия, в които работят над 2,4 млн. души. В Италия те са над 
85 000 с акцент върху социалните грижи и уязвимите групи. Le Mat например е 
верига от места за настаняване в различни италиански региони, управлявани от 
социални предприемачи. Туристите се срещат с хората, живеещи в районите, в които 
те пътуват. Отсядат в домовете им, запознават се с културата, традициите, храната и 
езика им. Потапят се изцяло в атмосферата на града и се превръщат в социални 
туристи. Le Mat улеснява пътуването на хората със специални нужди, възрастните 
хора, семействата с малки деца и изобщо всички, за които пътешествията са 
предизвикателство. Що се отнася до силния социален модел, държавите от Северна 
Европа са лидер в това отношение. Особено скандинавските страни, където се 
предоставят широки обществени услуги като безплатно образование, 
здравеопазване, жилищно настаняване и високо равнище на социална сигурност за 
всички граждани. Там, логично, социалното предприемачество не е особено развито 
в традиционната си форма. Нещо повече, съществува дебат дали това понятие 
изобщо е необходимо. Малкото на брой скандинавски социални предприятия се 
стремят да осигурят трудова заетост на различни уязвими групи, каквото е 
например дизайнерското ателие Mifuko, произвеждащо чанти, бижута и обувки от 
рециклиран материал в Кения. Преодолявайки разстоянието между Хелзинки и 
Найроби, дизайнерите проектират вдъхновени от Африка екологични продукти, 
изработващи се в художествените ателиета в Кения. В тях работят самотни майки и 
хора в неравностойно положение при редовен доход и добри условия на труд. Много 
жени от селските райони на Мачакос намират в инициативата източник на 
допълнителен доход във времената на слаба земеделска реколта или 
продължителна суша. Така те успяват да си осигурят средства за образование, 
лекарства и храна. Популярни във Финландия са техните кошници Kiondo, чието 
търсене надхвърля доставките от Кения. С широко одобрение може да се похвали 
през последните години платформата Mattecentrum, предоставяща безплатна 
онлайн помощ на деца, които искат да подобрят уменията си по математика. 
Платформата е от изключителна полза за семействата, които не могат да си 
позволят частни уроци за своите деца. Mattecentrum е и успешен интеграционен 
проект, тъй като над 35% от подкрепените деца са емигранти. Очаквайте Част 2: 
Социалното преприемачество в Източна Европа и на Балканите 
 
Истински сървайвъри – децата с онкохематологични заболявания и семействата им 
www.actualno.com | 16.10.2017  
Единственият Дневен център за деца с онкохематологични заболявания у нас се 
намира в София, в Специализираната болница за активно лечение на деца с 
онкохематологични заболявания. Всяка година между 150-200 деца се разболяват от 
рак, а годишно у нас се лекуват 1300. Между вливанията, прегледите и лечението, 
Дневният център е единственото място, където децата може да се срещнат със свои 
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връстници, да творят и играят. Центърът е създаден от "Сдружение на родители с 
онкохематологични заболявания." 
"Запознахме се в болницата. Основите активисти сме три майки с такива лекувани 
деца и болничен учител. Идеята беше с каквото може да помагаме за подобряване на 
условията за лечение на тези деца в България. Цялото семейството е в 
изключително тежко състояние. Правим усилени опити вече три години да получим 
минимално държавно финансиране, но засега нямаме резултат. Досега не е имало 
такова финансиране за онкоболни деца", разказва Симона Караиванова, един от 
създателите на сдружението. 
Сдружението се финансира изцяло от доброволческа дейност. В Дневния център 
работят психолог, педагог и администратор, също изцяло на доброволни начала. 
"Най-голямата трудност е да убедим дарителите, че това е най-важно за нас като 
дарение, защото когато идват, всички искат да купят нещо и да видят физическо 
изразяване на дарението и питат от какво имате нужда. Но центърът е оборудван, 
имаме телевизор, два компютъра. Това, от което имат нужда децата, е центърът да е 
отворен. Много е трудно да убедиш дарителите, че това е най-значимата помощ, 
която бихме могли да получим - да плащаме сметките и заплати. Има усещане, че не 
ги даваме за децата тези пари. Какво могат да направя тези пари в пространството 
без човешкия ресурс", допълва Теодора Арменкова от сдружението. Кои са 
основните предизвикателства Лекарят в Германия може да извади от шкафчето 
каквото лекарство му трябва в дадения момент, за да бъде адекватен за лечението. У 
нас основни медикаменти не липсват, но когато става въпрос за иновативни 
лекарства и такива, които не са в позитивния списък и нямат регистрация в 
България, тогава нещата стоят по друг начин. Лекарите пишат писмо до Фонда за 
лечение на деца за определено дете, то е поименно, родителят също трябва да 
напише искане за средства. Режимът за закупуване не е толкова елементарен. Не 
може да се купи от днес за утре. В тази насока има още доста какво да се желае, 
разказват родителите. Симона Караиванова е категорична, че "имаме прекрасни 
лекари, които въпреки тежката ситуация спасяват децата, но има много държавни 
механизми, които трябва да се задействат и да се променят нещата в наредбите. 
Най-лошото е, че няма воля за промяна. Направили сме пътека в министерството..." 
Тя обяснява още, че "процедурата е сложна. Дадена фармацевтична фирма трябва да 
регистрира лекарството - тя може да няма интерес, защото няма да се продава често, 
не са хиляди ползвателите. Процедурите са тежки, Министерството на 
здравеопазването има други приоритети. От създаването на Сдружението не може 
да вкараме някои лекарства в позитивния списък, а те са в основните протоколи за 
лечение на левкемия", допълват още от организация. Когато едно дете бъде 
диагностицирано с левкемия, на седмия ден трябва да започне апликация и в 
момента се заплаща от Фонда това лекарство. Преди това е било закупувано от 
сдружението, а по-рано от родителите. "Лекарите се превръщат в едни 
администратори, които трябва да пишат документи за лекарството за всяко отделно 
дете. На тези лекарства трябва да се направи служебна регистрация, за да влезнат в 
позитивен списък. Не може да се каже, че децата получават най-съвременните 
медикаменти. Сдружението ни е ориентирано към децата, които се лекуват у нас. Те 
остават скрити, а се борят ежедневно тук и имат не по-малко нужда от помощ и 
подкрепа", напомнят от още от "Сдружение за деца с онкохематологични 
заболявания". "Най-много ни помагат частни лица, те са ни верни приятели или по-
малки фирми, които приемат каузата и тихо, без да се шуми, ни помагат. Рязко с 
големи фирми имаме такъв опит. Обикновено сме на минимума", допълва Теодора 
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Арменкова. Сървайвари Всяка година в Москва се организира международен 
празник на излекуваните деца. Тази година са заминали 15 деца от цяла България. 
"Това е едно невероятно преживяване за тях - връщат се неузнаваеми, с много 
медали. Това са деца, които не са тренирали нещо, но са много мотивирани. Всички 
споделят, че им липсва тази общност. Те не обичат да споделят това, което са 
преживели, хората ги гледат съжалително, не искат да ги слушат и децата слагат 
бариера, а когато се събират помежду си, те си споделят кой къде го боли, на кой 
кога му е опадала косата и помежду си се разбират и нямат бариери, защото знаят че 
срещу тях стои човек, който е преживял същото, имат и своя черен хумор... Затова 
лагерите са им любимата част, наистина са емоционално разтърсващи, да ги 
наблюдаваш как играят... Истинско тържество на живота! Имаме една постоянна 
група от 30-40 деца, които години наред участват в сдружението и може да кажем, 
че основната му цел е изпълнена и настина сме общество," споделят още от 
организацията. Не искат съжаление, а адекватна помощ Всяка година правим все 
повече и повече неща, не стават по-лесно, но ние сме много мотивирани. Има дни, в 
които се качваме в болницата. Във вторник правим арт-среща, в сряда се срещаме с 
децата и родители, там правим връзката с хората, които после започват да идва тук. 
Много е важно да те видят, да те пипнат, да видят, че има такъв човек, който е минал 
по същия път, свършило е, минало е и е приключило. Защото когато те приемат и ти 
чуеш тази диагноза, спираш да чуваш каквото и да било друго и си в паника, 
разказва Маргарита Борисова. Всъщност трябва да си достатъчно адекватен, за да се 
грижиш за детето - нямаш време да тъгуваш, да се отдаваш на мъката. Трябва да се 
събереш, защото децата усещат напрежението, а ти трябва да си максимално 
адекватен, за да си в помощ и на детето, и на лекарите. Майките имат нужда от 
сериозна подкрепа и след края на лечението, защото нещата не приключват със 
завършването му. Продължаваме да поддържаме връзка с порасналите деца. С 
течение на времето децата, които по едно и също са се лекували стават приятели, 
дори да не се виждат често връзката им е много силна, обясняват от сдружението. Не 
искаме хората да ги подкрепят от съжаление, а защото са борбени и силни и колкото 
и да им е трудно се справят с това, което ги е сполетяло. Нито детето, нито 
семейството има нужда от това да се драматизира, повече хората имат нужда от 
смислена подкрепа. Децата не заслужават да ги съжаляват. Те толкова бързо 
порастват. И разбира се много от тях искат да станат лекари и някои стават.... 
Надежда, оптимизъм и вяра, няма смисъл да леем сълзи, категорична е Маргарита 
Борисова. Според нея трябва да се мисли за подобряване на предлаганите здравни 
грижи за тези деца, за да може да стигнем Европа: "И отделението ни е малко, като 
навсякъде има малко пари, условията са такива, но нашите доктори правят всичко, 
което е по силите им." Късни ефекти Друг проблем е, че заради токсичността на 
прилаганите лекарства се появяват т. нар. късни ефекти. Децата оцеляват, живеят 
години наред, но тези ефекти се появяват, а у нас те малко се следят и слабо се 
говори за тях. В България няма кой да следи късните ефекти. В Европа и САЩ има 
центрове, в които се наблюдават. Те може да се проявят след 10-15 години. В Европа 
в момента се развива кампания сървайварите да имат свой електронен паспорт с 
информация какви лекарства е приемало детето, как е протекло лечението. Когато 
станеш възрастен, всеки лекар трябва да знае какво се е случвало с теб, за да 
получиш най-добрата грижа. Често оцелелите след рак деца се шегували, че в 
България късни ефекти няма - истината е, че за тях не се говори. Образованието на 
децата с онкохематологични заболявания През януари т.г. е закрито и последното 
болнично училище. Преди децата, които са подложени на лечение, са имали 
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възможност да продължат образованието си в моменти, в които се чувстват добре. 
Сега децата се явяват на изпити между химиотерапиите. Майката трябва 
своевременно да сигнализира в РУО, че детето е прието за лечение в болница и ще 
лежи повече от 30 дни. Има вариант учител от близко училище да посещава децата в 
болницата, но той трудно би се адаптирал в средата, а и не може всеки да влиза в 
болничното заведение. От сдружението поясниха, че в подобно положение са децата 
с изгаряния, които също дълго време лежат болница, както и тези с детска 
церебрална парализа. Може да подкрепите  Сдружението "Деца с 
онкохематологични заболявания" IBAN:BG13FINV91501014721936 BIC: FINVBGSF; 
ПИБ АД 
 
Над 300 са членовете на Младежката организация на БЧК – Велико Търново 
www.focus-radio.net | 16.10.2017 
Велико Търново. Над 300 са членовете на Младежката организация на БЧК – 
Велико Търново. Доброволците са от различни населени места в областта и 
дейността им е изключително активна. Това обобщи за Радио „Фокус“- Велико 
Търново областният координатор на структурата Димитър Панов. Той уточни, че 
постоянно се правят различни благотворителни акции, при които се набират 
средства, дрехи и храна за най-нуждаещите се от региона. „Следващата мащабна 
акция, която предвиждаме, вероятно ще се проведе преди Коледа. По това време на 
годината ние винаги провеждаме фондонабирателни акции за социално – слаби. 
Подготвяме сухи пакети с храна, които раздаваме на социално – слаби семейства, 
Дневни центрове и помощни училища“, разказа още Димитър Панов. 
Той уточни, че все още се обмисля как точно да протече кампанията през тази 
година, но увери, че такава ще има. 
Луиза ТРАНЧЕВА 
 
300 закуски, 200 вафли и 100 кисели млека бяха раздадени на социално слаби и 
самотно живеещи хора от балканските села и махали в община Велико Търново 
www.focus-radio.net | 16.10.2017  
Велико Търново. 300 закуски, 200 вафли и 100 кисели млека бяха раздадени на 
социално слаби и самотно живеещи хора от балканските села и махали в община 
Велико Търново. Това съобщи за Радио „Фокус“ – Велико Търново Благовеста 
Факирова, председател на Дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“. Инициативата 
се провежда всяка година от Сдружението по повод Световния ден за борба с глада – 
16 октомври. Днес екипите са посетили селата Габровци, Нацовци, Въглевци, 
Велчево и Балван. Благовеста Факирова посочи, че с тях са били и две доброволки от 
Филиала на Медицинския университет във Варна, които са мерили кръвното 
налягане и кръвната захар на общо 50 жители от тези села. Раздадени са 80 торби, 
както и светлоотразителни емблеми с надпис „Спаси ме“, които възрастните хора да 
поставят върху чантите си или върху бастуните си, за да бъдат забелязвани по-лесно 
от шофьорите в тъмната част от денонощието. Благовеста Факирова допълни, че по 
време на посещенията си в балканските села и махали днес, те са разяснили на 
хората какъв ден е днес и защо отбелязваме Световен ден за борба с глада. 
Надежда КРЪСТЕВА 
 
В Шумен представят книги на Дечко Лечев 
www.novinata.bg | 16.10.2017  
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Книгите на д-р Дечко Лечев „Салманово. Материали и бележки за историята на 
селото” и „Шумлян, град великий под Балкана” – второ допълнено издание ще бъдат 
представени на 17 октомври, вторник, от 17.30 часа в Регионалния исторически 
музей в Шумен. 
Дечко Лечев е доктор по философия и старши научен сътрудник по история. Повече 
от 20 години е директор на Регионалния исторически музей в Шумен. Автор е на 
монографии и на няколко десетки статии и научни издания, както и на учебник за 
студенти по музейно дело. За неговата „Златна книга на дарителството в Шуменския 
край” му е присъдена „Награда на Шумен” за научни изследвания. 
„Салманово. Материали и бележки за историята на селото” е второто му проучване с 
краеведски характер и е резултат на няколкогодишен труд. Благодарение на своята 
опитност на историк-изследовател той е събрал и анализирал голям брой източници 
за историята на селото. 
Първото издание на монографията „Шумлян, град великий под Балкана” е 
отпечатано през 2004 г. и представя изследванията на автора върху пътеписите за 
града през възрожденската епоха. 
 
Дорис – милосърдните! 
www.sl-news.sliven.net | 16.10.2017  
Собственичката на транспортна фирма Тодорка Енева е носител на наградата 
„Милосърдие” за 2017 година. Отличието се връчва от община Сливен на изявена 
личност в областта на здравеопазването и социалната политика. Решението е на 
Обществената комисия за избор на носител на награда „Милосърдие” за мандат 
2015-2019 година. Две са били номинациите за тазгодишния носител на наградата - 
на Тодорка Енева и д-р Мария Никова. Съобразно регламента по избор и след 
проведено тайно гласуване Комисията удостои с отличието Тодорка Енева. От 
учредяването на сдружение „Онкологично болни и приятели” - Сливен досега тя 
дава ежедневна, безвъзмездна подкрепа за него. Енева осигурява безплатно 
пътуване с автобусите на „Дорис” на онкологично болни хора от Сливен до Стара 
Загора и обратно. Извън благотворителността си в социалната сфера тя е изпълнила 
и няколко безвъзмездни проекта в полза на децата и образованието в Сливен. 
Награда „Милосърдие” се връчва на тържествена церемония в навечерието на 
празника на Сливен - Димитровден. 
 
Емоционална изложба подреди Вяра Савова по повод 30-годишнината на 
художествените й школи 
www.pleven.utre.bg | 16.10.2017  
Колоритна  изложба детски творби, изпълнени с бои, молив и глина, подреди Вяра 
Савова в залите на „ХГ „Илия Бешков” по повод 30-годишнината на ръководените от 
нея школи по изобразително изкуство при Центъра за работа с деца. В изложбата 
участват над 850 млади автори на възраст от 3 до 18 год. с близо 3000 произведения, 
много от които с награди от национални и международни конкурси. Имената на 
младите художници от различни поколения са изписани на специално пано. 
Откриването на събитието събра много настоящи и бивши възпитаници на школите, 
родители, почитатели. Всички те са мои деца, вече имам и внуци от тях, сподели 
развълнувана Вяра Савова, с благодарност към стотиците момичета и момчета   за 
доверието и прекрасните творчески моменти заедно. Изложбата има и 
благотворителната цел да помогне за операцията на 13-годишната Валерия 
Романова от Плевен. Всеки съпричастен към съдбата на момичето може да дари 
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средства в поставената на входа на галерията урна. Изложбата ще остане в залите на 
ХГ „Ил. Бешков” до края на м. октомври, информираха от пресцентъра на Община 
Плевен. 
 
От БЧК-Бургас раздадоха 746 кг. храни от дарения 
www.e-burgas.com | 16.10.2017  
48 души са получили 746 кг храни и 85 л олио от кампания на БЧК-Бургас, съобщи 
за Радио „Фокус“ директорът на червенокръстката организация Виолета Радева. По 
думите й БЧК-Бургас има сключен договор с една от големите хранителни вериги в 
Бургас и в страната. Целогодишно се подпомагат най-уязвимите хора с хранителни 
пакети. В  магазините са поставени кошнички, като всеки, който желае да помогне, 
може да остави пакетиран продукт- олио, ориз, брашно, сладки продукти. „През 
тази седмица ни предстои да съберем храни и се надяваме, че хората ще подкрепят 
кампанията и ще дарят своя хранителен пакет в кошничките, поставени в 
магазините“, каза още Радева. По думите й пакетите се събират регулярно. Хората се 
подбират, съгласно вътрешния правилник за хуманитарно подпомагане. „Има 
изисквания. Едното е 80 % от минималната работна заплата за страната да им е 
доходът. Другите са възрастни хора, самотно живеещи, многодетни семейства, 
трайно безработни, хора със заболявания“, каза още Радева. Тя допълни, че всеки 
ден в социалната трапезария на ул. „Оборище“ 95 100 души получават топъл обяд 
целогодишно. 
 
Областният координатор на ГЕРБ-Силистра с плакет и почетна грамота за общински 
дарител от НСОРБ 
www.kvorum-silistra.info | 16.10.2017 
С плакет и почетна грамота за общински дарител Националното сдружение на 
Общините в Република България (НСОРБ) награди Тодор Стаматов Тодоров за 
направени 200 000 лв. дарения, предназначени за инициативи в полза на общините 
в област Силистра. Бизнесменът и областен координатор на партия ГЕРБ в Силистра 
Тодор Тодоров е приел като своя лична мисия в живота и е сътворил много добри 
дела. Наградата за дарител в категорията "Голяма община" бе връчена от 
председателя на Общински съвет - София Елен Герджиков и председателят на 
управителния съвет на неправителствената организация Даниел Панов. 
Церемонията се състоя във ваканционно селище Албена, което беше домакин на XII-
та Годишна среща на местните власти, организирана от НСОРБ. 
 
Тест драйв от Hyundai за кампанията „Алкохолът е лош шофьор“ 
www.autoclub.bg | 17.10.2017  
Още по темата∞ За 4-и път благотворително рали от фонданция "Хора, пътища, 
автомобили" ∞ Лятото носи награди от Honda и Ромпетрол ∞ Потресаващо видео от 
аварийната лента на магистрала "Тракия" ∞ Столична полиция пусна шокиращо 
видео с катастрофи в София ∞ Грандиозни премиери на "Бензин" във Варна и София 
(+ трейлър) Иновативна тест драйв симулация на шофиране в нетрезво състояние 
даде началото на десетото юбилейно издание на кампанията „Алкохолът е лош 
шофьор“. Автомобилът на Hyundai, предвиден за целта, бе управляван лично от 
известния български пилот и професионален рали инструктор Петър Гьошев. 
Първите, които се осмелиха да се потопят в интересното изживяване, бяха 
журналисти и посетители на Автомобилен салон София 2017. Инициативата 
„Алкохолът е лош шофьор“ е част от дългосрочната корпоративна политика за 
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социална отговорност на „Каменица“ АД и тази година провокира с директния 
въпрос „Пиеш или караш“. „Пиеш или караш. Изборът трябва да е един и няма 
алтернатива. Никой не бива да сяда зад волана след употреба на алкохол, дори след 
консумация на просто една бира. От началото на годината до момента 484 души са 
загубили живота си по пътищата у нас. И това е необратимо. Но статистиката е. Ние 
като общество, както и всеки един от нас като личност, може да допринесем тези 
цифри да се стопят. Затова и тази година решихме да поставим хората максимално 
близо до ситуация на шофиране в нетрезво състояние, като буквално дадем 
възможност на участниците да се возят и изпитат това чувство, без разбира се да 
застрашаваме здравето или живота им“, заяви Антон Карлов, директор „Правни и 
корпоративни въпроси“ и изпълнителен директор на „Каменица“ АД по време на 
откриването на кампанията. „Шофирането не е игра и затова трябва да бъдем 
отговорни на пътя“, сподели известният пилот Петър Гьошев: „Безразсъдството и 
карането след употреба на алкохол дори и в минимални количества е недопустимо. 
Нужно е да бъдем категорични и да кажем „не“ на порочната практика да се сяда зад 
волана с алкохол в кръвта. Ето защо аз заставам зад тази благородна инициатива на 
„Каменица“. От началото на годината до момента са регистрирани общо 342 
произшествия, при които водачът или спътниците му са употребили алкохол. При 
тези пътни инциденти загиналите са 29, а броят на ранените е 433. Това показват 
оперативните данни на Главна дирекция „Национална полиция“. За първи път в 
рамките на кампанията всеки, който желае, ще има възможността по безопасен 
начин да изживее реално шофиране симулиращо нетрезво състояние. 
Автомобилните симулации с Hyundai ще се провеждат в рамките на Автомобилен 
салон София 2017 в уикенда на 21 и 22 октомври на специално обособена за целта 
зона. Всеки тест драйв ще бъде провеждан от рали инструктори на Hyundai 
Motorsport Academy, а возещите се ще носят „алкохолни“ очила, които симулират 
консумация на алкохол. Целта на тест драйва и симулациите с „алкохолните” очила 
е да се даде възможност на всеки участник да разбере как съответното количество 
алкохол въздейства върху реакциите и преценката му и го прави на практика 
неспособен да шофира. 
 
Днес е Международният ден за изкореняване на бедността 
www.chernomore.bg | 17.10.2017 
Отбелязва се от 1993 г. по инициатива на бившия генерален секретар на ООН 
Хавиер Перес де Куеляр и на френската благотворителна организация "АТД - Кар 
Монд", одобрена с резолюция 47/196 на Общото събрание на ООН от 22 декември 
1992 г. Основната му цел е да осведомява и насърчава хората да предприемат 
различни действия, с които да бъде изкоренявана бедността и нищета в световен 
мащаб. Това е много важно за  развиващите се страни и онези държави, чиито 
природни, климатични и политически дадености не създават благоприятни условия 
за развитие на занаяти, индустрия, туризъм, от които хората да печелят и да си 
осигурят един добър и обезпечен живот. 
 
Благотворителен концерт и базар в подкрепа на Ники от Хасково 
www.asenovgradnews.com | 17.10.2017 
На 19 октомври 2017 г. (четвъртък) от 19.00 часа в НЧ „Родолюбие-1873” ще се 
състои благотворителен концерт и базар в подкрепа на 18-годишната Ники от 
Хасково, която  се бори вече втора година с тежкото заболяване Сарком на Юинг 
(рак на костите).. В благородното начинание ще участват: Пепи Христозова, Димана, 
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Ави Бенеди, Клубът по танцово изкуство „Везеница“, Музикалната школа 
„Стамимака“, денс формация „Косара“, Полина Стефанова и Галин Ангелов, Невена 
Момнева, фолкорната сюита – ІV група към ДГ „Асенова крепост“, вокалната група 
към СУ „Св. княз Борис 1“, класът по поп и джаз пеене към Музейната музикална 
школа, Борислав Ангелов, ВФ „Калина Малина“, КТС „Асеновец“, гайдарският състав 
„Големите гайди“, Ина Паришева, ДФГ „Надежда Хвойнева“, денс формация 
„Индиго“, Детска танцова школа „Пловдивъ“, Севджан Рамадан, Радостина Стоянова 
и Стела Мандева. В базара ще се включат: Дневният център за деца с увреждания – 
Асеновград, ДГ „Дружба“, ПГ „Цар Иван Асен II”, ДГ „Асенова крепост”, Билети за 
концерта на цена 4 лв. може да закупите в сватбената агенция „Фиона” и НЧ 
„Родолюбие-1873”. За повече информация: 0888 652 840. Ето и сметката в Пощенска 
банка: BG66BPBI 7926 106 4334 801, BIC: BPBIBGSF, Росица Вълкова Ленкова. 
 
Вечер на добродетелите 2017 с благотворително наддаване, което ще насърчи 
развитието на 720 деца в риск 
www.ngobg.info | 17.10.2017  
На 23 октомври в Sofia Event Center, Paradise Center от 19.30 часа фондация „За 
Нашите Деца“ ще проведе най-голямото си благотворително събитие за годината  – 
„Вечер на добродетелите 2017“. Вече 8 години то събира представители на 
държавната и местни власти, на социално – отговорния бизнес, на 
неправителствения сектор и на културните среди, лидери в нашето общество, които 
знаят, че инвестирането в развитието на децата още от раждането, е основа за 
постигането на развито и цивилизовано общество в България.   Един от ключовите 
моменти на Вечерта е благотворителното наддаване, водено от неподражаемия Игор 
Марковски. Под светлините на прожекторите ще влязат стойностни произведения 
на изкуството и предмети със специална история. Сред уникалните предмети тази 
година са:   картина „Изгубени в нежността" на Петър Мичев; плоча „The Final 
Countdown" с автографите на членове на групата EUROPE; боксови ръкавици от 
Кубрат Пулев; броеница, подарена от Вселенски Патриарх Вартоломей I на Н.Пр. 
посланика на Кипър в България Ставрос Августидис; тениска на Антони Марсиал от 
френския национален отбор по футбол; картина „Мечтата на гълъба“ нарисувана от 
Н.Пр. Ставрос Августидис; първият Kindle на Максим Бехар с над 300 книги и 
колекция от музика; тенис ракета Head от Сесил Каратанчева. Каузата на 
тазгодишното издание на Вечер на добродетелите е играта, защото след любовта и 
сигурността, тя е най-добрият стимул за развитието на едно дете.   С набраните 
средства фондация „За Нашите Деца“ ще реализира програмата „Аз играя и мечтая“, 
с която ще насърчим развитието на 720 деца, живеещи в институции или в рискова 
семейна среда, и ще укрепим връзката с възрастните, които се грижат за тях.   
Вярваме, че заедно с гостите на „Вечер на добродетелите 2017“, ще успеем да 
укрепим връзката на стотици деца с най-близките за тях хора и да създадем 
мечтатели, които да дръзнат да променят света, така че да стане по-приветливо 
място за всяко дете! Можете да заявите Вашето присъствие като дарите сумата от 150 
лв. (€77) на интернет страницата на фондацията. 
 
Зов за помощ! Дарете надежда на малката Сияна от Мездра 
www.petel.bg | 17.10.2017  
Зов за помощ! Дарете надежда на малката Сияна от Мездра Отчаяни родители от 
Врачанско се обръщат за помощ към добрите хора, за да спасят дъщеричката си, 
научи BulNew.bg. 3-годишната Сияна Маньовска от Мездра се нуждае спешно от 
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скъпоструващо лечение със стволови клетки, за да продължи да живее и да се радва 
на живота. Терапията струва 32 000 долара, които са непосилни за семейството й. 
„Нашето детенце има нужда от вашата помощ!“, призовават родителите на Сияна. 
Малката красавица е родена на 23.04.2014г., два месеца по-рано от предвиденото, 
„благодарение“ на вродено запушване на дванадесетопръстника – дуоденална 
атрезия. На третия ден от раждането си тя претърпяла 3-часова животоспасяваща 
операция в болница „Пирогов“. След 11 дни в очакване дали пасажът ще тръгне по 
червата, Сиянка се преборила. След това лечението и продължило в неонатологията 
на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“ в София. Периодично се правела 
трансфонтанелна ехография заради хематомите, които получила Сиянка по време 
на преждевременното раждане. Уж всичко с главичката било наред, докато 8 месеца 
след раждането си тя не отключила епилепсия, а малко по-късно централното 
кординационно смущение, споделят родителите й. „В такива моменти човек се пита 
„Защо на мен?“, „Какво лошо направих?“ Но всъщност знаехме, че правилният път 
за спасението на Сиянка е не самосъжалението, а вярата и непрекъснатата борба в 
търсене на пътища за нейно лечение. Така стигнахме до информацията за лечението 
със стволови клетки. С посредничеството на „Медикъл Караджъ“ успяхме да се 
свържем Лив хоспитъл в Истанбул и с проф. Ердал Карайоз, който дава надежда, че 
след присаждането на стволовите клетки, състоянието на Сиянка значително ще се 
подобри“, разказват родителите. Нужната сума за 4 вливания е 32 000 долара, за 
жалост непосилна за семейството, а в същото време това лечение не се финансира в 
България. Надеждата на семейството на Сияна са всички – приятели, близки, 
далечни, непознати, да застанат до тях и да помогнат усмихнатата Сияна да расте 
самостоятелна и щастлива. Дарителска сметка в Райфайзенбанк (България) ЕАД: 
ТИТУЛЯР: SIANA STANISLAVOVA MANIOVSKA  / СИЯНА СТАНИСЛАВОВА 
МАНЬОВСКА IBAN : BG05RZBB91551008596670  – BGN IBAN : 
BG30RZBB91551OO8596705  – USD BIC : RZBBBGSF Paypal за дарение: 
sianamanyovska@gmail.com https://www.paypal.me/maniovska 
  Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - 
такива, каквито са, от Света, България и Варна! Изпращайте вашите снимки на 
info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор! За реклама виж - 
https://petel.bg/advertising-rates.html 
 
 
Над 3 000 лв. бяха събрани за болно дете  
www.ndt1.com | 17.10.2017  
3272 лв. бяха събрани в 
събота и  неделя в Добрич по време на благотворителния базар на площад 
„Свобода”. Инициативата бе организирана от на групата „Благотворителен 
базар за Гери и други каузи”, като на призива за помощ се отзоваха над 
500 добричлии. Набраните средства ще отидат в сметката на Радослав Дойчев от 
Бургас, който се лекува в клиника в Памплона. 7-годишното дете е болно от рак на 
меките тъкани и за престоя му в Италия са необходими 135 000 лв. Преди Добрич 
събраната сума бе 101 000. Благотворителните акции продължават и в други градове 
на страната. Организаторите изказват благодарност на жителите на Добрич за 
проявената съпричастност. НДТ 
 
Зов за помощ! Да помогнем на г-жа Митка Георгиева в тежката битка с левкемията! 
www.news.data.bg | 17.10.2017  
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Г-жа Митка Георгиева е обичана и уважавана от колегите си и учениците си 
българска учителка, която сега се нуждае от нашата помощ. Тя е дългогодишен 
преподавател по немски език в първото българско училище - Национална 
Априловска гимназия, гр. Габрово. Г-жа Георгиева се бори с остра миелоидна 
левкемия, като към момента е подложена на лечение със скъпоструващ медикамент, 
закупуването на който не е по силите на нея и нейното семейство. 
Историята на заболяването на г-жа Георгиева датира от 2008-ма година. След 
проведено лечение и химиотерапия, левкемията изпада в ремисия. В края на 2016-та 
година, обаче, при контролен преглед, се установява, че болестта се е завърнала. 
Проведен е нов курс на 
химиотерапия, който, за съжаление, е неуспешен - патологичните бели кръвни 
телца в костния мозък са станали резистентни към химиотерапията. Ето защо г-жа 
Георгиева се обръща към немска болница, където ѝ препоръчват лечение с 
лекарството Sorafenib, което в България не се предписва за лечение на остра 
левкемия и съответно не се покрива от Здравната каса. След проведен първи курс на 
лечение, се установява значително подобрение в показателите, но за съжаление, за 
семейството е непосилно да закупува медикамента, тъй като стойността му е около 
7000 лв. на месец. 
Стартира спешна кампания за набиране на средства за лечението на г-жа Георгиева. 
Създадена е Фейсбук страницата Да подадем ръка на любимата учителка – г-жа 
Митка Георгиева с информация за нейното състояние, документи, експертизи, 
дарителска сметка. На този етап страницата се популяризира чрез близки, колеги и 
ученици на г-жа Георгиева и постепенно набира повече последователи, но се нуждае 
от повече гласност. 
Създадена е и Фейсбук група, Да помогнем на г-жа Митка Георгиева, в която се 
провежда благотворителен базар и всеки желаещ може да се включи. 
Обръщаме се към вас с молба и надежда да споделите този апел и да помогнете 
повече хора да научат историята на г-жа Георгиева. Нека покажем съпричастност и 
дадем надежда за възстановяване на един прекрасен човек, който днес се нуждае от 
нашата подкрепа! 
Доказали сме неведнъж, че когато сме единни, всичко е възможно! Благодарим ви! 
Допълнителна информация : 
1. Дарителска сметка: 
UniCredit Bulbank – клон Габрово: 
- в BGN - BG02UNCR7000152029626 
- в EUR - BG72UNCR70001520444965, BIC – UNCRBGSF 
2. PayPal: Eliza_georgieva@yahoo.com 
3. Митка Георгиева - https://www.facebook.com/mitka.georgieva.90/ 
4. ФБ Страница - Да подадем ръка на любимата учителка – г-жа Митка Георгиева: 
https://www.facebook.com/helpmgeorgieva/ 
5. ФБ Базар – Да помогнем на г-жа Митка Георгиева: 
https://www.facebook.com/groups/172302043320220/ 
 
 
Дарение за Исторически музей-гр. Разлог 
www.struma.com | 17.10.2017  
В навечерието на празника на град Разлог-24 октомври, Историческият музей в 
града увеличи експонатите си от ценни вещи. Иван Костадинов Парапунов от гр. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.facebook.com/groups/172302043320220/


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”  

46 

 

Разлог дари ценна старопечатна книга, два писани сандъка за чеиз и кърпа за дар. 
Вещите са принадлежали на неговата баба Мария Витанова Парапунова /1899-1990 
г./, която често му разказвала историята за старата книга. По време на събитията от 
Кръстовден /1903 г./, когато е била опожарена Крапата махала, всички жители от 
квартала отиват на хълма Голак да пренощуват. Мария Парапунова е носела книгата 
у себе си и по този начин тя е запазена до днес. Интерес представляват и твърдите 
корици на книгата, които са облепени с кожа и имат метални закопчалки. От 
вътрешната страна на кориците са запазени приписки с молив. Сандъците се 
отличават с богата флорална украса и мотиви. Дарението прие директорът на музея 
Христина Манова, която благодари за дарението. То ще бъде включено в новата 
експозиция на музея. 
 
Българските фенове на Манчестър Юнайтед помагат на деца с увреждания в 
маратон 
www.news.data.bg | 17.10.2017  
Фенклубът на Манчестър Юнайтед се включи в първото благотворително състезание 
под наслов „Можем да бягаме заедно“, което беше част от тазгодишното издание на 
Софийския маратон и се проведе на 15 октомври, пред Националния стадион „Васил 
Левски“. Част от маратона станаха деца в неравностойно положение, а специална 
подкрепа получиха от Официалния фен клуб на Манчестър Юнайтед за България. 
Малчуганите Йоана, Ивета, Любомир, които са с церебрална парализа, и  незрящият 
Боги успяха да усетят тръпката на спортното постижение с помощта на 
професионални бегачи, като им помогнаха да изминат разстоянието от 10 550 м. 
Официалният фен клуб на „Червените дяволи“ пък награди малките шампиони с 
подаръци – сувенири на любимия отбор.   Инициатор на включването на дечицата в 
инициативата, е благотворителната организация ParaKids, която се старае да 
подобри качеството на живот на деца с увреждания чрез масови спортни занимания 
и набира средства за закупуване на спортна екипировка на малчугани със зрителни 
увреждания, церебрална парализа и аутизъм.   Представител на фен клуба и един от 
най-верните привърженици на английския тийм -  Манол Манолов, се включи и в 
друга активност по време на маратона – в научни експерименти, проведени от Явор 
Денчев, основател на Детски Научен Клас Kids Science.  В импровизираната 
лаборатория имаше фонтани от фоерверки, летяща тоалетна хартия и вулканни 
изригвания от огън, лед и пушек.   Това е само една от многобройните акции, на 
които фен клубът на „Червените дяволи“ партнира. Българските фенове следват 
стриктно традициите на любимия си отбор, чиято фондация Manchester United 
Foundation непрекъснато провежда благотворителни програми за деца. Сред най-
известните инициативи на английския тийм са „Dream Days” за организация на 
срещи на деца със специални нужди с любимите им футболни герои, както и „United 
For Unicef” – партньорство с Уницеф, което за последните няколко години набра 
жизненоважни средства за най-уязвимите малчугани на Бангладеш и Виетнам.   По 
стъпките на своите идоли, почитателите на „Червените дяволи“ в България 
организираха сътрудничество с редица благотворителни организации тази година, 
сред които ParaKids и фондация „Дечица“. Верните запалянковци организираха и 
благотворителен футболен турнир за деца, лишени от родителки грижи, във Велико 
Търново на 28 и 29 април. С тези и много други постижения, Официалният фен клуб 
на Манчестър Юнайтед заслужено спечели трето място в борбата за най-добър фен 
клуб на „Червените дяволи“ през 2017г. 
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2,5 млн долара събраха на търг в Лондон за оцелелите от пожара в Гренфел тауър 
www.24chasa.bg | 17.10.2017 
На благотворителен търг в Лондон за произведения на изкуството, дарени от някои 
от най-успешните съвременни творци на Великобритания, бяха събрани 2,5 
милиона долара в полза на оцелелите от пожара в Гренфел тауър през юни, отнел 
живота на около 80 души, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Всички 31 лота, сред 
които творби на Волфганг Тилманс, Антъни Гормли, Трейси Емин, Сара Лукас, 
Марк Уолингър и Рейчъл Уайтред, намериха купувачи. Събраната сума надхвърля 
двойно предварителните очаквания на аукционерите от "Сотбис". Средствата ще 
бъдат разделени поравно между 158-те оцелели семейства, които ще ги получат 
преди Коледа. Най-висока единична цена - около 520 000 долара, беше платена за 
произведението "Freischwimmer 193" на базирания в Лондон германски творец 
Волфганг Тилманс. 
 
Учителката Диана се бори с левкемията. Нека й помогнем! 
www.marica.bg | Автор: Екип на Марица | 17.10.2017  
Втори благотворителен базар в подкрепа на 49-годишната Диана Тонева, която се 
бори с левкемията, ще се проведе в Пловдив. Всеки, който иска, може да се включи в 
инициативата на  28 и 29 октомври/ събота и неделя/ в Тотал Спорт на ул. "Екзарх 
Йосиф" 13 от 10:00 ч . Диана Тонева е от Русе, учител по образование, будител по 
призвание. Усмихната и лъчезарна въпреки трудностите, през които преминава. 
През 2014 г. ,след дълго препращане от болница на болница, ѝ е поставена диагноза 
,,Т-клетъчна левкемия”. Преминала е химиотерапевтичен курс и лъчетерапия. Радва 
се на ремисия почти година, но коварното заболяване рецидивира. Започват тежки 
химиотерапии. В края на 2016 г. отново влиза в ремисия. Сега Диди се нуждае от 
спешна трансплантация на стволови клетки, за да се намали възможността от нов 
рецидив и организмът ѝ да успее да се пребори. Има оферта за лечение от Турция на 
стойност 100 000 долара. Сумата събрана до момента наближава 40 000 $ Може да 
подпомогнете Диана в борбата й с болестта, като преведете сума по дарителска 
сметка: IBAN: BG45UNCR70001522882576 BIC: UNCRBGSF Титуляр: Диана Енчева 
Тонева, град Русе Pay Pal: dtoneva13@abv.bg ; Или, като изпратите смс с текст DMS 
DIANA на номер 17777 на цена 1 лев. 
 
Благотворителен Vambo-Тео турнир 
www.vsichkinovini.com | 17.10.2017  
Да помогнем на малкия Тео! С тази цел са се заели ентусиастите от платформата за 
организиране на спортни събития в повече от шест държави Vambos.bg. Идеята им е 
да организират благотворителен аматьорски турнир, с който да наберат средства за 
лечението на малкото детенце. Турнирът ще се проведе на 4-ти ноември на 
комплекс “Царско село”, като символичната такса от 100 лева на отбор ще се дари за 
лечението на Тео след покриването на разходите за наем на терена. Отделно ще има 
разположени каси, в които всеки желаещ ще има възможност да дари сума за детето. 
Повече информация за благотворителния турнир може да намерите по-долу: 
Формат на турнира: - турнирът ще се проведе на 4 ноември в комплекс “Царско 
село” - ще се играе в групова фаза и елиминации, като всеки отбор ще има поне два 
изиграни мача. Отборите ще са 5+1 играчи, като всеки може да има общо 15 човека - 
една седмица преди започването на турнира ще бъдат разяснени подробности за 
графика и основните правила, като всичко е в зависимост от броя на участниците - 
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към каузата на организаторите ще се присъединят и отбори на деца от 161 ДГ 
“Ласка” и столични училища под мотото “Деца помагат на деца”, които ще играят 
турнирите си на собствен терен - ще се публикува допълнителна информация 
относно датите и часовете, които ще бъдат съобразени с програмата на 
образователните институции и атмосферните условия Такса на турнира: - ще има 
задължителна символична входна такса в размер от 100 лева за всеки отбор, като 
всичко ще се дари за лечението на Тео след покриване на разходите за терен. 
Съдиите ще са от екипа на Vambos и ще бъдат безплатни! Ще има отделни каси, 
където всеки ще може да дари нещо повече при желание. - в случай, че набраните 
средства надхвърлят необходимата сума за лечението на Тео, остатъкът ще бъде 
дарен за друго дете в нужда - набраните средства ще бъдат изброени от сформирана 
комисия с представител от семейството на Тео и ще бъдат преведени по банковата 
му сметка 
 
Продължава записването за Балканския 1000-километров ултрамаратон 
www.dnevnik.bg | 18.10.2017 | 
Едно от най-продължителните и изискващи спортни събития в страната - 
Балканският 1000-километров ултрамаратон, наближава, а записването все още е 
отворено. До момента общо около 30-35 души са се записали, обявиха 
организаторите пред "Дневник". От тях трима българи са заявили участие в пълния 
маршрут. Те ще стартират на 28 октомври в Букурещ, ще преминат през София на 1 
ноември и ще се върнат в румънската столица на 7 ноември. Маршрутът е 1040 км, 
като 620 км ще бъдат изминати с колело за четири дни, а останалите 420 ще бъдат 
пробягани за седмица. И тази година е предвидено по време на събитието групи 
желаещи да се присъединяват за частично изминаване на трасето. 
По традиция благотворителността е залегнала в основата на ултрамаратона. Всеки 
от участниците посочва кауза, за която събира средства. За първите пет години на 
ултрамаратона са събрани и дарени над 160 хил. евро за каузи в България и 
Румъния. 
 
Мисис Бургас помага за лечението на деца в барокамера 
www.e-burgas.com | 18.10.2017  
Мисис Бургас Надя Недялкова и „Барокамера Бургас“ започват своя кампания за 
подпомагане на деца с редки заболявания. Красавицата е решила да инициира 
дарение, за да осигури средства за лечението на малчугани с аутизъм, забавяне в 
развитието,  детска церебрална парализа и синдром на Даун. Идеята за 
инициативата дошла, след като Надя е посетила бургаската „Окси клиник“, за да 
направи там поредица от общо укрепващи процедури в барокамера и разбрала, че в 
центъра се лекуват много малки пациенти с такива заболявания. След разговор с 
екипа на „Барокамера Бургас“, най-красивата омъжена бургазлийка срещнала 
подкрепа за идеята си да се помогне, като се дарят процедури на нуждаещи се деца. 
„Разбрах, че за голяма част от родителите е доста трудно да си позволят това 
лечение. Искам да помогна с каквото мога поне на някои от тях“, коментира 
решението си Надя Недялкова. Кампанията на Мисис Бургас Надя Недялкова 
започва от 20.10.2017г. По нейно предложение, „Барокамера Бургас“ дарява 
петнадесет  процедури, които ще бъдат разпределени точно по пет броя на трима 
нуждаещи се. Печелившите пациенти  ще бъдат  изтеглени в томбола на 20.11.2017г. 
лично от красавицата. Желаещите да спечелят процедури  трябва  действително да 
се нуждаят от тях, да не са посещавали до момента „Барокамера Бургас“  и да пуснат 
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своята заявка за участие в кампанията на електронната поща на Барокамера Бургас  
(barokamerabs@gmail.com) с кратко описание защо се налага да провеждат лечение. 
Хипербарната оксигенация (ХБО) представлява терапия с кислород под повишено 
налягане. С много силен положителен ефект при деца с аутизъм, хиперактивност, 
забавяне в развитието, аграматичен говор, забавяне в речевото развитие, синдром 
на Даун. 
 
Земеделският производител Ганчо Ламбев получи наградата „Общински дарител“ 
от НСОРБ 
www.regnews.net | 18.10.2017  
Председателят на ППОК „Изгрев-93“ с. Царевец Ганчо Ламбев получи Наградата за 
„Общински дарител“ по време на XII-та Годишна среща на Националното 
сдружение на общините на Република България, която се проведе на 16 октомври, в 
к. к. Албена. Номинацията за това отличие бе направена от Община Свищов поради 
значимите дарителски актове и жестове, направени за хората, в продължение на 
повече от 25 години. В номинацията изпратена до изпълнителния директор на 
НСОРБ се казва: „Социалната отговорност към обществото е част от политиката на 
ППОК „Изгрев-93“ с. Царевец и нейният председател г-н Ганчо Ламбев. Част от 
целите на социалната отговорност са: повишаване на заетостта сред местното 
население, подкрепа на значимите и полезни за обществото инициативи, ефективно 
подпомагане на местните образователни, културни, социални и други институции, а 
основните обществени каузи са насочени към грижа за хората и социално слабите, 
помощ на хората в неравностойно положение, грижа за здравето и спорта, 
благотворителност, култура и др.“ В мотивите за номинацията се казва още: „ 
Благотворителните инициативи и обществено-полезната дейност на Ганчо Ламбев 
стартират още в далечната 1991 г., когато той става председател на земеделската 
кооперация и оказва неимоверна помощ и подкрепа на кметството, и общината. Да 
влагаш парите си и да помагаш на едно българско село е начинът да покажеш 
обичта и уважението към своето родно място. Примерът, който дава г-н Ламбев е 
безценен, защото да направиш добро не винаги е свързано с много пари, но винаги 
означава, че си направил едно добро дело, подал си ръка, когато си почувствал, че 
трябва и си го направил от сърце.“ 
 
 
Продължава дарителската кампания за 41-годишния Петър Иванов 
www.radiovelikotarnovo.com | 18.10.2017  
Продължава дарителската кампания по събиране на средства за лечението на 41-
годишния великотърновец Петър Иванов, пострадал при автомобилна катастрофа 
преди 11 години. Професор от клиника в Турция е поел ангажимент да извърши 
сложната операция по присаждане на стволови клетки и обещал мъжът да проходи. 
За нея и рехабилитацията след това са нужни 78 000 лева. Досега са събрани над 10 
000 лева. 
Петър Иванов има гръбначно нараняване следствие на катастрофа и остава 
неподвижен от кръста надолу. Шумна кампания за неговото лечение предприе 
преди няколко месеца неговата социална асистентка Мариянка Бузева. Тя постави 
дарителски кутии на различни места във Велико Търново. Потърси и щедри 
дарители. Един от тях всеки месец предоставя по 200 лева по сметката на 41-
годишния мъж. 
Петър се надява операцията да е успешна и един ден да проходи. 
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UniCredit Bulbank: 
IBAN: BG81 UNCR 7000 1523 0146 24 
BIC: UNCRBGSF, за Петър Господинов Иванов 
Кремена Крумова – Попова 
 
„Събери отбора за каузата...“ продължава с турнир по тенис 
www.haskovo.net | 18.10.2017  
Инициативата за събиране на средства за болни деца „Събери отбора за каузата...“ 
продължава с турнир по тенис на 21 октомври 2017 година, съобщиха от община 
Хасково. Срещите ще се проведат на кортовете на площадка „Юнак“ от 13 часа. 
Турнирът е организиран от община Хасково съвместно с тенис клуб “Хасково 2015“. 
Записването за участие ще става на място, от 12 часа до 13 часа. Задължително 
условие е участниците да са навършили 18 години. Досега за „Събери отбора за 
каузата...“ се проведе турнир по футбол и състезание по спортно ориентиране. За 
следващата седмица /28 и 29 октомври/ се предвижда турнир по тенис на маса. След 
него събраните средства ще бъдат преброени и внесени по сметките на четири деца 
от Хасково, които се нуждаят от лечение. „Събери отбора за каузата“ се провежда с 
цел набиране на средства за лечението на: 17 годишната Николета Корондилева, 3-
годишната Иванина Иванова, 4-годишния Кристиян Милчев и Дани на 11 години. 
Николета Корондилева е с диагоза Сарком на Юинг, претърпяла множество 
операции, продължава терапията. Средства може да се даряват и по сметката на 
майката Росица Вълкова Ленкова - Пощенска банка BG66BPBI 7926 106 4334 801, 
BIC: BPBIBGSF   Иванина Иванова има тумор в мозъка, оперирана е успешно, но 
терапията продължава и средства могат да се внасят по сметката на баща й Иван 
Демирев Иванов - Банка ЦКБ, IBAN: BG14CECB979040C1845200, BIC: CECBBGSF   
Кристиян Милчев е с прогресивна мускулна дистрофия тип Дюшен. За лечението му 
в Турция са необходими 32 000 долара. Сметка за набиране на средства - BIC: 
UNCRBGSF, IBAN: BG65UNCR70001522974851. Титуляр: Кристиян Милчев   Дани е с 
диагноза прогресивна мускулна дистрофия тип Дюшен, нуждае се от средства за 
лечение в клиника в Турция. Средства се събират в сметката на майка му Милена 
Димитрова Бялкова-Иванова - банка ЦКБ АД, Клон Хасково, IBAN: BG59 CECB 9790 
40D4 7095 00, BIC: CECBBGSF 
 
Започва 9-ата благотворителна инициатива "Изкуството за деца в нужда" 
www.varna24.bg | Източник: Varna24.bg | 18.10.2017  
В името на по-доброто бъдеще за деца, младежи и девойки в неравностойно 
положение, Фондация "Св. Св. Константин и Елена" започва новата кампания на 
благотворителната инициатива "Изкуството за деца в нужда", чието начало по 
традиция е в Деня на покровителя на художниците Св. Лука - 18 октомври. Каузата 
за подпомагане на децата се провежда за 9-а поредна година под формата на 
продажба на произведения на изкуството от каталога на Фондацията. Целта е 
събирането на средства, които да обезпечат необходимостите на подрастващите през 
следващата календарна година. Събраните дарения са в полза на 112 деца лишени от 
родителска грижа, в неравностойно положение и със специални потребности от 
ЦНСТ "Изгрев", ЦНСТ "Другарче" и Дом за деца "Княгиня Надежда" във Варна, 
както и за възпитаниците на помощното училище с интернат "Св. Св. Кирил и 
Методий" в с. Кривня. Повече от 200 творби на български и чуждестранни автори 
участват със свои творби в настоящия каталог на Фондацията. С всяка изминала 
година каузата за подпомагане на децата набира все по-голяма популярност - 
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участват все повече автори и галерии, които правят дарения на картини, нараства 
броят и на дарителите, които чрез откупки на творби подпомагат децата в 
неравностойно положение, увеличават се партньорите на Фондацията в лицето на 
големи компании, с които се реализират допълнителни съвместни дарителски 
акции.  През 9-те години от съществуването на инициативата, дарителските средства 
се изразходват целево за образованието, възпитанието и развитието на децата, за 
включването им в различни творчески проекти, уъркшопи и експедиции, за курсове 
и летни лагери, за подобряване на личния комфорт на децата, за разнообразяване 
на свободното им време, ежедневие и социална среда. Инициативата "Изкуството за 
деца в нужда" подпомага и студенти с отличен успех чрез стипендиантските 
програми "Туризъм", "Здраве чрез СПА" и "Изкуства". Кампанията за продажба на 
произведения на изкуството тази година ще премине през следните етапи - от 18 
октомври до 4 декември произведенията от каталога на Фондацията могат да бъдат 
откупени чрез интернет-кампания в www.foundation.bg и във Facebook на 
https://www.facebook.com/foundation.bg.  На 5 декември в Галерия Графит е 
ежегодния Благотворителен коктейл, на който всички творби участват в групова 
изложба и също могат да бъдат откупени в полза на децата. Пълната информация за 
целите на благотворителната инициатива "Изкуството за деца в нужда" ще намерите 
в сайта на фондацията http://www.foundation.bg/activities/bg и във Фейсбук 
страницата http://bit.ly/2fa6ZGq 
 
Благотворителен турнир за купа „Емил Шарков“ 
www.novinata.bg | 18.10.2017 
На 19 и 20 октомври ще се играят срещите от градското първенство на София по 
мини футбол за служители на МВР за купа „Емил Шарков“. В благотворителния 
турнир участие ще вземат отбори от различни подразделения на МВР и отбор с 
приятели на командоса, загинал при изпълнение на служебния дълг. 
Официалното откриване на първенството е от 9.00 часа на 19 октомври, когато ще 
бъде изтеглен и жребият с ръководителите на отборите. Тази година организатор на 
събитието е Спортната асоциация на МВР. 
Благотворителният футболен турнир за купа „Емил Шарков“ се провежда за трета 
поредна година. Каузата е в подкрепа на децата на загинали и пострадали при 
изпълнение на служебните задължения служители от системата на МВР. Със 
средствата, събрани през 2015 г., миналата година беше подпомогнат летен лагер за 
20 деца от Националната благотворителна кампания на МВР. За лечението на Ники 
Корондилева – дъщеря на полицай, загинал по време на служба, която се бори с 
коварно заболяване – бяха предназначени средствата от турнира през 2016 г. 
 
Българин е сред най-успешните и значими млади предприемачи в Европа 
www.mediapool.bg | 18.10.2017  
Млади предприемачи от 6 страни, сред които и българинът Борис Колев, са 
включени във FERD‟s List, съобщиха от новата инициатива за отличаване на 
изключителен предприемачески принос в Европа.. Първите вписани имена в 
класацията на норвежкия инвестиционен фонд FERD и Junior Achievement Europe 
като най-успешните млади предприемачи, иноватори и лидери, със значителен 
принос към обществото, са малиецът Дейвид Дарманин, датчанинът Кристиан 
Ерфурт, шведът Ерик Фьолборг, британецът Крис Слейтър, румънката Клаудия 
Сухов и българинът Борис Колев. Всички те са движени от желание за успех и нужда 
да дават обратно на обществата си. Преминали са обучение за предприемачество в 
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училищна възраст, което е повлияло върху успешното им развитие им по-нататък. 
Въпреки различните сектори, в които развиват бизнесите си – финансови услуги, 
управление на хора, уеб анализи, софтуерни приложения, социално 
предприемачество и образование - те са единодушни, че ученето на 
предприемачески умения е в основата на успеха, посочват организаторите на 
класацията. "Награждаваме тези европейци за техните устойчиви ценности и ясен 
отпечатък“, заяви Йохан Андерсен, председател на FERD, по време на официална 
церемония в Брюксел миналата седмица, цитиран в собъщението. Борис Колев е 
номиниран и награден заради богатия си опит като предприемач и мениджър на 
иновативни технологични, маркетингови и най-вече общественозначими проекти. 
Отличителна черта на всеки бизнес проект, който Борис създава и развива, е 
активният социален компонент и мисията за подкрепа и развитие на средата, 
природата и обществото в България. 
Първата си компания той стартира, когато е само на 18 години, а в момента е 
управляващ партньор на една от най-бързоразвиващите се компании в ИТ сектора у 
нас, както и на новосъздаден рисков фонд за инвестиции в Български технологични 
стартъпи. Генерален директор и основател е на JT International Group – българска 
група от компании в сферата на маркетинговите и технологични иновации. 
Съосновател е на DigiMark, компания за разработката на мобилен софтуер с най-
голям ръст сред ИТ сектора в България за 2014 година. От 2015 година е управляващ 
директор в DigiMark Ventures, която е технологичен инвеститор в серия от български 
стартъпи, сред които Doglar, Regico, MedicHome, Gen1, Dermico, eMEDy и др. Сред 
първите начинания на Борис още от 2007г. е компанията JT Design, която и до днес 
е сред водещите уеб студиа в страната, а последната му инвестиция е в стартъпа за 
генетични изследвания и нутригеномика - NutriGen. Борис е почетен президент е на 
"Българската Форумна Лига“ и е член в борда на директорите на “CSR Bulgaria” – 
Българската мрежа за корпоративна социална отговорност, фондация „Mastermind 
Bulgaria” и още няколко нестопански организации в България. Извън бизнеса, той 
активно подкрепя различни каузи и участва в управителните съвети на няколко 
нестопански организации, включително CSR Bulgaria – Българската мрежа за 
корпоративна социална отговорност. През 2007 година световното бизнес издание 
"Бизнес Уик Уърлдуайд" (Business Week Worldwide) позиционира Борис на второ 
място сред "Най-успешните млади предприемачи в Европа". През 2011 г. печели 
второ място за наградата "Най-добър млад мениджър на България". През 2013 г. 
Колев попада в първата класация "30 под 30“ на младите лидери с най-голям 
потенциал в страната според списание "Форбс". 
 
Новоучредена фондация подкрепя децата в отборните спортове 
www.bgnes.com | 18.10.2017  
Новоучредената благотворителна фондация "Играй с развитие" ще подкрепя детско-
юношеските направления в петте най-популярни отборни спорта - футбол, 
баскетбол, волейбол, водна топка и хандбал. Концепцията и плановете на 
фондацията бяха представени на пресконференция днес, предаде репортер на 
БГНЕС. 
Инициатори на учредяването на "Играй с развитие" и председател на Управителния 
съвет на фондацията са главният мениджър на корпорация "Развитие" Александър 
Александров и спортният журналист Николай Кръстев. "Защо колективните 
спортове? Защото те са солта и пипера на спорта, най-голямата емоция и привличат 
най-много децата. Избрахме тези пет спорта, защото те са най-големите в 
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програмата на Летните олимпийски игри. Има и много други, които също 
заслужават подкрепа, но ние преценихме, че това, което ще правим занапред, ще 
бъде центрирано около тези пет колективни спорта. Фондацията си поставя доста 
амбициозната цел да подкрепя клубовете специално и само в детско-юношеското 
направление. Един клуб, когато развива колективен спорт, има много сериозни 
проблеми в няколко отсека на своята дейност - набавянето на екипировка, 
осъществяването на тренировъчни лагери и участието в международни турнири. 
Разбира се, ако се налага и ако имаме тази възможност, ще подкрепим и 
националния отбори в съответното направление. Бихме подкрепили и някое 
състезание, но основният принцип на работа ще бъде не фондацията да финансира 
сама определени проекти, а да съфинансира. Убеден съм, че това е един много добър 
проект и че в българския спорт точно такъв тип организация липсва", обясни 
Кръстев пред медиите днес. 
"Знаете, че в бизнеса се печелят пари, а във фондациите благотворително се събират 
пари. Тук ще трябва да събираме пари, защото каквито и програми да планираме 
прекрасни и чудесни, трябва някаква сума да бъде събрана, защото да може да 
тръгне колата, да бъде финансирана в началото. Фирмите и по-големите 
корпорации трябва да изпълняват социална отговорност към обществото. Където 
печелят пари, те трябва и да дарителстват, тоест да връщат част от печалбата на 
хората. Така е прието в напредналите държави на запад. Аз тук се опитвам да го 
правя и много други колеги го правят", коментира председателят на УС Александър 
Александров. 
Клубовете ще могат да кандидатстват за финансиране с проекти, които ще бъдат 
оценявани от комисии от специалисти по съответните спортове. Крайното и 
окончателно решение кои проекти получават финансиране ще се взима от 
Управителния съвет на фондацията. Подробности и необходимите документи за 
кандидатстване ще бъдат достъпни на сайта на фондацията, който е в процес на 
финална изработка - www.igraisrazvitie.bg. 
Една от първите цели на фондацията е да помогне на 12-годишния баскетболист от 
Сливен Стилиян Колев, който страда от рядка форма на рак и в момента се лекува в 
Истанбул. Александров разкри, че ще бъде организиран търг с екипи и други вещи 
на известни спортисти и събраните средства ще отидат по дарителската сметка на 
Стилиян. "Нужната сума е 80 хиляди евро, което е непосилно за семейството. Много 
хора даряват, той вече прави втора процедура, но трябва да продължи докрай, това е 
надежда за него и за семейството му", обясни Александров. 
Дарителска сметка на името на детето е: 
IBAN: BG62STSA93000024715835 
Bic: STSABGSF 
Титуляр: Стилиян Николаев Колев. /БГНЕС 
 
Модерен ехограф за 57 000 лева получи като дарение болницата в Асеновград 
www.bnr.bg | 18.10.2017  
Ултразвуков ехограф от най-ново поколение получи като дарение многопрофилната 
болница в Асеновград. От днес високотехнологичната апаратура е на разположение 
на Първо вътрешно отделение на лечебното заведение.  
Съвременният ехокардиограф дава възможност за много по-прецизна диагностика и 
лечение на сърдечно-съдовите заболявания, каза управителят на болницата д-р 
Иван Червенков. Той определи новата придобивка като изключително ценна, тъй 
като с модерното оборудване асеновградската болница вече е на европейско ниво.  
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Новата техника е снабдена и с допълнителен тъканен доплер, чрез който се измерва 
скоростта на движение на сърдечните стени. Така лекарят може да открие още в 
начален стадий симптомите на сърдечна недостатъчност.  Апаратът е на стойност 57 
хиляди лева. 
 
Държавата се ангажира да насърчава донорството на стволови клетки 
www.banker.bg | 18.10.2017  
За разлика от донорството на органи, където е трудно и тежко да бъдат убедени 
близките на пострадал, че той вече е донор и че, дарявайки, ще помогне на 
непознати хора, ще спаси живот и ще промени съдбите на цели семейства, по-
постижимо и по-лесно е да убедим хората да дарят част от своята кръв, от своя 
костен мозък или да позволят взимането на кръв от пъпната връв. Пътят е 
информираност и публичност. Това каза заместник-министърът на 
здравеопазването д-р Мирослав Ненков на кръгла маса за донорството на стволови 
клетки. Форумът беше проведен по инициатива на Националната публична донорна 
банка за стволови клетки и костен мозък в УМБАЛ „Александровска“, 
Изпълнителната агенция по трансплантация и Българския червен кръст, под 
патронажа на Министерството на здравеопазването. 
Националният консултант по имунология и началник на Клиника по клинична 
имунология с банка за стволови клетки в УМБАЛ „Александровска“ проф. Елисавета 
Наумова обясни, че Националната донорна публична банка в България е създадена 
през 2009 година със заповед на министъра на здравеопазването и че именно тя 
дава тласък за развитието на алогенната трансплантация от неродствени донори в 
страната ни. 
„Броят на донорите в българския регистър е под 3000, което е недостатъчно, за да 
може нашите пациенти да намерят донор сред българските доброволци. Ако се 
съобразим с особеностите на генофонда на нашата страна, този регистър трябва да 
наброява минимум 10 хил. души, а за да имаме успех и по-често да намираме донори 
трябва регистърът да бъде десетки пъти по-голям. По този начин ще бъде улеснен 
достъпът на българските пациенти до високоефективния и съвременен начин на 
лечение, какъвто е клетъчната трансплантация“, стана ясно още от думите на проф. 
Наумова. 
Д-р  Ненков коментира, че държавата ще участва активно в процеса по насърчаване 
донорството на стволови клетки, като целта е броят на донорите да достигне 10 хил. 
души. „Пътят за постигане на тази цел е да стигне информацията до потенциалните 
донори и те да разберат, че процедурата за взимане на кръв е минимално инвазивна 
и минимално болезнена, че при процедурата за костен мозък практически също не 
съществува риск за здравето на човека, че при взимането на кръв от пъпна връв се 
иска само съгласие, а по този начин могат да бъдат спасени човешки животи“, 
посочи още заместник-министърът. 
 
Национален ден на благотворителността 
www.varnautre.bg | 19.10.2017  
В България почитаме и Националния ден на лекаря 
Днес отбелязваме Националния ден на благотворителността. Той се отбелязва в 
България за първи път на 19 октомври 2002 година по инициатива на фондация 
“Щедро сърце”. Тя е учредена в обществена полза с основен предмет на дейност 
ежегодно провеждане на национална кампания за набиране на средства “Щедро 
сърце – Национален ден на благотворителността”. 
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Датата отбелязва значението на благотворителността в борбата с бедността – една 
социална епидемия, която дори и днес, в 21. век, продължава да разяжда всички 
държави по света, без значение какво е цялостното им икономическо и културно 
положение. 
Този ден не е единственият в годината, в който трябва да се сетим, че можем да 
помогнем на друго човешко същество – той е просто повод да си напомним колко 
голям късмет имаме в сравнение с други, не толкова облагодетелствани от съдбата, и 
колко е важно да им подадем ръка в трудните моменти. 
 
Фондация ще подкрепя Народния 
в. Стандарт | 20.10.2017  
Фондация, която ще подпомага дейността на Народния и други национални 
институти в областта на културата, стартира дейността си от вчера. Тя се нарича 
"Основата" - на името на едноименния дъсчен театър, на чието място през 1904 г. се 
издига най-красивата сграда в България. Академик Стефан Воденичаров е 
председател, а сред учредителите са професорите Огнян Герджиков, Анастас 
Герджиков, Павлина Молдова, Христо Бонджолов, академик Дамян Дамянов, 
Виолина Маринова. 
"Вярвам в нашата кауза и че ще намерим още много съмишленици, защото тя е за 
въздигането на духовността в България", каза академик Воденичаров. Директорът 
на Народния Мариус Донкин сподели, че от години мечтае да се мисли "заедно" за 
бъдещето на Народния и въобще на културата. Първият проект е дигитализация на 
архива и възстановяване на музея на Народния. В театъра са съхранени повече от 13 
000 архивни единици - снимки, записки, резюмета, сценографии, афиши. 
Междувременно стана ясно, че Народният прави изключителен жест - на голямата 
му сцена на 30 октомври ще се случи спектакълът "Сянката на моята душа" с автор и 
режисьор Велимир Велев. Това е визуална импресия, в която незрящи актьори от 
Невиждан театър играят със сенки и светлина. 
Те рисуват разноцветни картини, създават и оживяват образи чрез движението на 
телата и ръцете си, разчитайки на вътрешния си "поглед" и интуиция. Казват, че 
"помагат на зрящите да прогледнат". Представлението е с благотворителна цел в 
подкрепа на хората с нарушено зрение и Национална програма за борба със 
слепотата. 
 
Разследват анонимно дарение от Турция за ДОСТ 
www.webcafe.bg | 20.10.2017  
Главният прокурор Сотир Цацаров е поискал заличаването на фондация, 
регистирана в Кърджали, за която има данни, че е подпомагала незаконно 
предизборната кампания на ДОСТ на Лютви Местан. От прокуратурата посочват, че 
на 14 март 2017 г. сдружението "Асоциация Бату Платформ" е получило паричен 
превод от 100 000 евро през турската банка "Turkkiye Vakiflar Bankasi", без данни за 
субекта на преведената сума. Сдружението е използвало парите, за да закупи 
хранителни продукти - захар, брашно, ориз, макарони и др., които са разпределени 
в пакети с индивидуална стойност по 30 лв. Тези пакети са разпределени в няколко 
града в страната (гр. Пловдив, гр. Гоце Делчев, гр. Търговище, гр. Силистра, гр. 
Добрич, гр. Бургас, гр. Смолян, гр. Хасково, гр. Шумен, гр. Павел баня, гр. Сливен, 
гр. Дулово, гр. Русе, гр. Омуртаг и гр. Ботевград), като огранизацията по транспорта, 
приемането и складирането им е осъществена "с активното съдействие на членове и 
симпатизанти на политическа партия ДОСТ". Държавното обвинение твърди, че 
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пакетите са раздавани безплатно на български граждани - мюсюлмани, "за да бъдат 
мотивирани да гласуват за ДОСТ на парламентарните избори". Партията на Лютви 
Местан не успя да събере нужните гласове, за да влезе в 44 Народно събрание. 
"Дейността на Сдружение „Асоциация Бату платформ" гр. Кърджали е несъответна и 
на императивната забрана в чл. 168 ал.1 от Изборния кодекс. Чрез нея е осигурено 
финансиране на предизборната кампания на ПП ДОСТ с анонимно дарени средства 
с неустановен произход, което е нарушение на чл. 162 ал. 1 от Изборния кодекс. Тази 
дейност отговаря и на признаците от обективна страна на престъпния състав на чл. 
167 от Наказателния кодекс", се казва в мотивите на Цацаров за искането на 
заличаването на фондацията. От партия ДОСТ излязоха с позиция, в която твърдят, 
че "нямат никакво отношение с фондация "Асоциация Бату платформ". 
"Единствените хранителни продукти, чието раздаване бе спряно от полицията в 
Кърджали по време на предизборната кампания, са закупени със средства на ПП 
ДОСТ и са на стойност 8431,20 лева", се казва в съобщението на партията. Пакетите с 
храни са осигурени от доставчик ЛУКС 87 ЕООД Кърджали, казват още от 
централата на ДОСТ. "Ако въпросната фондация е имала някаква дейност в 
България, то тази дейност няма отношение към ДОСТ", се посочва още в писмото. 
 
125 000 дървета ще бъдат засадени в София 
www.novini.bg | 20.10.2017  
Нова градска гора ще се появи скоро край София – за първи път от над 40 години 
насам. Тя ще се намира в землището на столичния квартал „Суходол“. Залесяването, 
през този сезон, ще започне, тази събота, на 21 октомври и ще продължи в повечето 
почивни дни до края на ноември. Новият горски масив ще е с площ от над 250 000 
квадратни метра. На тази територия ще бъдат засадени 125 000 ароматни дървета – 
най-вече акации и липи. Пълното залесяване ще се извърши в рамките на три 
залесителни сезона, до края на 2018 г. Идеята е на инициативата „Когато станем 100 
000 ще посадим гора“, известна и като Гората.БГ и е подкрепена от Столична 
община. От инициативата осигуряват дърветата, инструментите, организират 
доброволците, а теренът е предоставен от Столична община, с ангажимент земята да 
се използва дългосрочно за гора. Вдъхновяващо е, че дърветата ще се засаждат с 
доброволци организирани от инициативата, сред които много деца и млади хора. 
Всички столичани и гости на столицата са добре дошли да се включат в първото 
засаждане на градски горски масив от над четиридесет десетилетия насам. Новото 
насаждение е първата градска гора след създаването на Северен парк и Южен парк 
през 70-те години на миналия век. “Предвид големия брой дървета, които 
планираме за този сезон, засаждането ще продължи в множество събития в 
почивните дни – дотогава, докато времето е благосклонно към нас и ни позволява да 
залесяваме,“ обясни Никола Рахнев, създател на инициативата за залесяване 
„Когато станем 100 000 ще посадим гора“, или накратко Гората.БГ. В рамките на 
тази доброволческа инициатива в България, чрез провежданата от тях „Национална 
залесителна кампания“, са засадени вече над 225 000 дръвчета – само с 
доброволчески усилия. През пролетта на 2017 г. тя привлече стотици столичани за 
засаждането на над 3 000 дървета в Западен парк, който пострада от нелегална сеч 
последната зима. Всички събития са от 10:00 ч., като вече са потвърдени, с 
очаквания за хубаво време, датите 21, 22, 28, 29 октомври, а периодично ще се 
обявяват и следващите. Актуална информация и точната локация в кв. Суходол, 
както и начините на предвижване до там, вижте във Фейсбук събитието тук. 
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11 родолюбиви дупничани обогатиха фонда на Историческия музей с лични дарения 
www.dennews.bg | 20.10.2017 | 
11 родолюбиви дупничани обоготиха фонда на Историческия музей в града с лични 
дарения. 16 предмета и повече от 50 документа (свидетелства, дипломи, 
фотографии, пощенски картички) в хронологичен порядък от края на ХІХ до 80-те 
год. на ХХ век, остават за идните поколения. Това стана ясно при откриването на 
изложба с дарения, на която уредникът на музея Анелия Геренска връчи грамотите 
"Дарител на МУЗЕЯ" на:  Красимир Лазов, Иван Хаджийски, Лилия Николова и 
Емилия Радева, Славчо Павлов, Елка Косовска, Трендафила Фалина, Рангел Иванов, 
д-р Данаилов, Асен Зебеков и Марио Атанасов. Благодарим им от сърце! В 
празничния ден всички бяха поздравени поздрав от учениците от ІІІ клас на 
училище "Св. Климент Охридски" и техните учителки г-жа Антоанета Димитрова и 
г-жа Гергана Лазова. 
 
"Кашон с кауза" 
сп. Моето дете | 21.10.2017 |  
Така се казва кампанията, която стартира "Хармоника" в подкрепа на фондация "За 
Нашите Деца". Кампанията цели да помогне на малки деца, които са лишени от 
истински дом и семейство, като им даде шанс за пъстро детство в нашата Детска 
къща. До 19-ти декември можете направите дарение чрез интернет сайта на 
"Хармоника" или при доставката на техния Кашон. Harmonica ше дари толкова, 
колкото вие сте дарили, за да може да мултиплицира ефекта! Фондация "За Нашите 
Деца" създава Детска къща през 2016 год. с изключителната подкрепа на 
корпоративни и индивидуални дарители. Тя е истински дом, в който екип, 
подкрепян от доброволци и различни специалисти, се грижи за до 6 бебета, които 
очакват да бъдат осиновени, върнати в родното си семейство или настанени в 
приемно семейство. За да бъде обезпечено функционирането на Детска къща, 
фондацията разчита на помощта на дарители. Освен от средства, Къщата има нужда 
от детски пелени, адаптирано мляко, пюрета, каши, козметика. 
 
Кампанията "Направи го за България" ще продължи и за в бъдеще да насърчава 
раждаемостта в страната ни 
www.pleven.utre.bg | 21.10.2017  
Нa 22 октомври 1000 новородени български бебета ще получат Свето Кръщение и 
ще станат православни християни. Инициативата е на кампанията в подкрепа на 
раждаемостта "Направи го за България“ и се осъществява под патронажа на 
Светейшия патриарх Неофит и Българската православна църква, която освобождава 
участниците в кръщенето от задължителната такса за ритуала и дарява 
безвъзмездно кръщелните свидетелства. Кампанията стартира с благословението на 
Негово Светейшество Българския патриарх Неофит, който на 22 октомври лично ще 
даде своя патриаршески благослов на новокръстените, техните кръстници и близки 
в столичния храм "Св. София - Премъдрост Божия". Списъкът с кръщелници е 
съставен по обявения от организаторите на кампанията ред за регистрацията. 
Кръщенето ще се извърши в големите градове на България – София, Пловдив, 
Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Враца и Плевен. Началният час 
на събитието в Плевен е 11:00 часа, а мястото - храм "Света Параскева".  Както вече 
писахме, родителите-участници от Плевен получиха възможността да избират за 
кръстници популярни лица на инициативата - моделката Златка Димитрова и тв 
водещата на шоуто "Търси се" Меги Димчева, която е наша съгражданка.  Според 
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организаторите на кампанията "Направи го за България", за по-малко от девет 
месеца, тя е постигнала забележителни резултати, като в нея са се включили повече 
от 1200 семейства с новородените си деца. Много от тях са на българи, живеещи в 
чужбина, трети и четвърти деца в семейството, близнаци и дори тризнаци. 
Предвижда се тази богоугодна инициатива да не е еднократен акт, а да продължи и 
за в бъдеще с цел насърчаване на раждаемостта в страната ни, и приелите св. 
Кръщение деца на "Направи го за България" да навлязат в православната вяра и 
живот. 
 
Бил Гейтс дарява 1.7 млрд. долара на държавните училища в САЩ 
www.flashnews.bg | 21.10.2017 | 09:35 
Основателят на американската IT-корпорация „Майкрософт“ Бил Гейтс ще дари 1.7 
млрд. долара за американските училища, пише вестник „Вашингтон пост“.Според 
изданието парите ще послужат за подкрепа на учебни заведения, заинтересовани от 
развитието и тестването на нови методи и подходи в обучението. „Всеки ученик се 
трябва да получи отлично държавно образование и висше образование, за да 
постигне успех на пазара на труда“, каза Гейтс на конференция на представители на 
училищата в Кливланд. Той подчерта, че ролята на филантропията не е в това да си 
главен спонсор, а да финансираш нови идеи и хората да имат възможност да ги 
изпробват, за да видят кои действително работят добре и да ги развиват. 
Благотворителната фондация на Бил Гейтс и съпругата му „The Bill & Melinda Gates 
Foundation“ е вложил най-малко 3.4 млрд. долара в държавното образование в САЩ, 
пише „Вашингтон пост“. През 1999 г. Гейтс дари акции на „Майкрософт“ на стойност 
16 млрд. долара, а година по-късно – 5.1 млрд. долара. Общо от 1994 г. съпрузите 
Гейтс са дарили около 35 млрд. долара. 
 
120 000 дървета в новата гора на София 
До 3 декември всеки уикенд хората ще засаждат липи и акации 
в. Стандарт | 22.10.2017 |  
Нова гора със 120 000 липи и акации започва да никне в София. Столичани дадоха 
вчера старт на най-мащабната залесителска инициатива - "Новата гора на София". 
Гората на площ от 225 дка ще е в кв. "Суходол", в близост до рекултивираното депо. 
Точно срещу него ще е входът на гората. За засаждането на дърветата екипът на 
Столична община разчита на всички софиянци. Трудът в кампанията е изцяло 
доброволчески. Дърветата трябва да бъдат засадени в рамките на три залесителни 
сезона - до края на 2018 г. фиданките за първия сезон, който ще продължи до 3 
декември, са предоставени от неправителствената организация gorata.bg. 
Те ще се засаждат всяка събота и неделя от вчера до 3 декември между 10 и 16 часа 
при благоприятни климатични условия. Новата гора на София се намира на терен, 
граничещ с ул. "Прохладен кът" в местност "Дреновица". 
"Трансформираме общински пустеещи земи в гора от липа и акация, обособявайки 
нов зелен филтър в близост до града", каза зам.-кметът по екология в СО Йоана 
Христова. "За да се случи това обаче, бихме искали да се обърнем с покана за участие 
в самото засаждане към всички софиянци и гости на града, както към отделните 
хора и семейства, така и към представителите на бизнеса и институциите, с призив 
да се организират и да дойдат заедно да посадят дървета в гората", допълни тя. 
"Всяко дърво е важно и участието на всеки един е важно - както конкретно в 
засаждането на новата ни гора, така и в опазването на въздуха, който дишаме", 
заключи Христова. 
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„Сянката на моята душа“ – визуален спектакъл само с незрящи актьори 
www.trud.bg | 22.10.2017  
Нещо уникално ще може да се види на 30 октомври в Народния театър – театър на 
сенките, изпълнен от незрящи актьори. Спектакълът “Сянката на моята душа” на 
режисьора Велимир Велев не е от вчера, той всъщност е пропътувал хиляди 
километри по световните професионални фестивали и има няколко награди. Не е 
лесно да се опише достатъчно ярко това, което се случва пред очите на зрителите по 
време на представлението. Снимките показват единствено визуалната му красотата. 
Актьорите рисуват картини, създават и оживяват образи чрез движението на телата 
и ръцете си, разчитайки на вътрешния си “поглед” и интуиция. Режисьорът и 
актьорите определят спектакъла като “импресия, в която незрящите актьори от 
Невиждан театър играят със сенки и светлина.” Но всъщност “Сянката на моята 
душа” е много повече. Тя е театър, който не влиза в никакви рамки. Театърът на 
сенките е изкуство с хилядолетна история – в древността актьорите на сенки са били 
на особена почит, заради “божествените” им, шамански уменияот разстояние да 
вдъхват живот на нематериалната сянка. Всяко неточно движение и най-нищожно 
помръдване се отразява в сянката – зрението е основното сетиво при този процес и 
без него той е невъзможен. В трупата на Невиждан театър актьорите-шамани са 
слепи. Без да виждат физически как светлината ражда и изменя сянката, 
одухотворяват създадените от тях образи. Оборват конвенционалните представи за 
това, какво е да си зрящ или незрящ. Шокират с нещата, които реално не би 
трябвало да умеят. И в това се състои световното сензациноното новаторство на 
“Незрящ театър”.Неговата история започва преди 12 г. Създаден е от режисьора доц. 
Велимир Велев по инициатива на преводача Блажо Николич. Той му предлага да се 
срещне със група слепи деца в училището “Луи Брайл” в София. Велев се съгласява и 
започват, без институционална подкрепа, без финасиране по проекти. “Такава беше 
идеята и на Блажо – да не чакаме Държавата – просто си ходех в училището и 
работех с тях, докато не се вдигна шум. Нямах велики идеи и амбиции, важното 
беше хлапетата да станат свободни от страха пред тъмнината и да се чувстват 
щастливи. МоятМетод на работа няма нищо общо със специалната педагогика. Това 
е моя авторскатеатралнаСистема на преподаване, която стъпва на принципи, 
различни от използваните в театралните системи по света. Разбира се адаптирана за 
незрящи. Тук тази Система доказа своята сила и ефективност, тъй като слепите не 
могат да “излъжат” компенсирайки със зрение.Работейки по тази Система,те 
започнаха да правят неща, които са невъзможни за осъществяване без зрение.” В 
подходът му влиза и изключването на всички възможни канали за комуникация, 
които незрящите ползват – тактилно усещане, звукова ориентация и ехолокация 
като по-високо ниво на звуковата олриентация, също така движението на въздуха, 
което те усещат много точно. “Когато се изключат всички тези канали и когато се 
работи по създаден за целта начин, тогава започват да се отварят други канали за 
комуникация, които ние обичайно ползваме с минимален или нулев капацитет.” 
Велев винаги е смятал, че не е нужно да се прави атракция с това и е бил против 
общесвен показ. Променя мнението си заради своята учителка Юлия Огнянова, 
която смята, че те имат мисия, която трябва да се подкрепя.”Според нея, най-
невероятното бе, че те не предизвикват, но и нямат нужда от нашето състрадание-
спрямо тях, ние сме в ролята на инвалиди, а те ни помагат да си отворим очите и да 
видим забравените ценности в живота си” – споделя Велев – “В този театър те 
показват неща, които ние професионалистите, без зрение не бихме могли. А за 
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обикновената публика в салона, дори и с отворени очи е невъзможно.С мозъка на 
костите си зрителят осъзнава, че пред него няма граници, че може чудо да направи 
със себе си. Страшно зареждащо е. Едва ли има приложна психология, която да 
може за броените минути на този спектакъл, да изстреля по този начин човека в 
космоса.” Преди месец на втория по големина в света фестивал на кукленото 
изкуство “На гости при Арлекин” в руския град Омск нашата трупа от незрящи 
актьори спечели две награди. “Невиждан театър” взе Специалната награда на 
журито за универсален театрален език и Специалната награда на професионалната 
публика за най-добър спектакъл (професионалистите от 40-те спектакъла на 14-те 
държави, които участват във фестивала са гласували за Невиждан театър). 
Актьорският състав е от Дилян Манолов, Панчо Карамански, Верка Костандовска, 
Байрие Емин, Калина Бонева и Михаил Недков. В трупата,като помощник 
режисьори, в организацията и в работата извън сцената, има и двама зрящи актьори 
– Мария-Луиза Спасова и Лазар Панев. Постановката ще се играе на Голяма сцена 
на Народен театър “Иван Вазов”на 30 октомври (понеделник) от 19:00 часа и е с 
благотворителна цел в подкрепа на хората с нарушено зрение и Национална 
програма за борба със слепотата. 
 
БХБ ще подпомага хора в нужда с 300 тона храна 
www.bulgaria.utre.bg | 22.10.2017  
Всяка година се унищожават 670 000 тона годна храна. За да се намали това 
разхищение, от Българската хранителна банка дават възможност 300 тона годишно 
да стигнат до хора в нужда. Съвместната работа между хранителната банка и 
производители подобряват достъпа до пълноценно и балансирано хранене за 
групите хора в нужда. "Обикновено сортираме храна, която сме получили от 
дарител, трябва да се сортира, да се разпредели, да влезе в нашите регистри и след 
това да бъде раздадена на организациите, които обгрижват хора в нужда", 
коментира в ефира на БНТ Илиян Йорданов, маркетинг и набиране на средства към 
БХБ. С помощта на доброволци Българската хранителна банка спасява излишната, 
но годна храна. Стотици касетки, пълни с различни хранителни продукти, минават 
през ръцете им всяка седмица. Хиляди пакети с разнообразна храна очакват своите 
получатели. "Натоварването варира, понякога има дни, когато е много напрегнато, 
но можем да кажем, че има още много работа, която можем да свършим. За 
производството на един килограм, каквато и да е храна ,се изразходват невероятно 
много безценни ресурси. Храната е безценен ресурс. Не бива да се унищожава. 
Важно е тази храна да достига до някой, който има нужда от нея", каза още 
Йорданов. Един от основните принципи, които българската хранителна банка 
спазва, е подпомагането на хората целогодишно, а нужда от доброволци винаги ще 
има. Затова и всеки, който иска да помогне, може да се включи. Единственото 
изискване е да имат достатъчно свободно време и да работят с желание и мисъл за 
помощ на нуждаещите се в дневни центрове, кризисни звена, социални трапезарии 
и домове за грижи. 
 
Засадени са 70 нови декоративни дръвчета в парк „Лаута” в Пловдив 
www.focus-radio.net | 22.10.2017  
Пловдив. Засадени са 70 нови декоративни дръвчета в парк „Лаута” в пловдивския 
район „Тракия“. Това съобщиха за Радио „Фокус“ –Пловдив от отдел „Връзки с 
обществеността“ на Общината. Залесителната акция е част от екологичната 
инициатива „Моят зелен град“ и се провежда за четвърти пореден път в район 
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„Тракия“. Целта на кампанията е популяризиране на грижата за околната среда и 
индивидуалния принос на всеки жител на града за осъществяването й. Доброволци 
са взели участие в инициативата за залесяване на разширението на парк „Лаута“. 
Край новоизградената пешеходна алея в парка са засадени 70 броя червенолистни 
декоративни сливи по идея на районния кмет Костадин Димитров. Предстои 
засаждането на още 130 дръвчета от този вид, като дейностите по разширяването на 
парк „Лаута” продължават. 
Тони МИХАЙЛОВ 
 
"Дни на доброто" в София и Самоков 
www.duma.bg | Дума | 22.10.2017 | 
Благотворителна акция "Дни на доброто" с цел подпомагане на инициативата "Към 
Върха" - деца с двигателни затруднения да бъдат качвани в планината, ще се 
проведе в София и Самоков от 26 октомври до 10 ноември. 
В последния четвъртък на този месец от 18,30 ч. в Център-ателие "Николай 
Шмиргела" (ул. "Ген. Паренсов" 30 в София), арт терапевтът Юлия Банкова ще 
представи книгата си "Откровения" - слова и картини с пръсти, по време на 
изложбата на оригиналните творби от стихосбирката. В рамките на "Дни на 
доброто" авторката ще проведе и занимания с деца и възрастни. Програмата ще 
завърши в Общинската библиотека на Самоков. Всички приходи от продажбата на 
книгата, картините и уроците ще бъдат дарени за инициативата "Към Върха". 
Сдружението е с идеална цел - подпомагане качването на деца с двигателни 
проблеми в планината. Виктория и Захари Недялкови са доброволци в ПСС отряд 
Самоков, но за целта специално завършват курс за планински водачи. Тяхната 
дъщеря Криси е на 13 години, родена е със спина бифида и хидроцефалия. Двамата 
приемат с цялото си сърце огромното предизвикателство, което животът им отправя, 
като подкрепят и насърчават не само своето дете във всекидневните му лични 
победи, но и се опитват да подават ръка на семейства с подобна съдба. С огромен 
ентусиазъм организират в Самоков лагер за малчугани с тази диагноза не само за да 
им подарят няколко щастливи дни, а и за да подпомогнат родителите. 
Малко хора си дават сметка колко важно е за дете с двигателни проблеми да бъде 
качено в планината. Често това е просто физически неизпълнима за семейството 
задача и върхът остава недостъпен. За малките той е възможност не само да сменят 
обстановката или да бъдат на въздух, а и реално да преживеят нова гледна точка: 
"какво мога; с какво се справих; какво постигнах, въпреки всички трудности; 
подкрепен съм в мечтата си; не съм сам; част съм от природата, което ме прави 
истински щастлив и по своему съвършен, защото в планината има място за всички, 
които се отнасят с разбиране към ценността на природните закони". 
Може би сте срещали един баща, който носи момиче на гърба си по някоя от 
пътеките в Рила. Това са крачките на Криси към върха. Това е всяко дете, 
независимо от възрастта и съдбата си, поело към своята мечта... 
 
4359 лв. са събрани в благотворителната кампания „Талант без граници“ 
www.novinata.bg | 23.10.2017  
4359 лв. са събрани в рамките на втория етап на благотворителната кампания 
„Талант без граници“, организирана от Фондация „Русе – град на свободния дух“ в 
полза на НУИ „Проф. Веселин Стоянов“. Сумата е постъпила за 10 месеца от общо 
пет дарители. Две от даренията на стойност 1070 лв. са направени след инициативи, 
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организирани от клуб Ротаракт Русе и клуб Интеракт Русе, с подкрепата на 
Фондация „Русе – град на свободния дух“. 
Припомняме, че благотворителна кампания „Талант без граници“ стартира през 
2016 година с кауза обновяване на музикалните инструменти на НУИ „Проф. 
Веселин Стоянов“. За тази цел на 20.01.2016 г. Фондация „Русе – град на свободния 
дух“ разкри специална банкова сметка и организира популяризирането на 
кампанията.  Заедно с представители на бизнеса, Фондация „Америка за България“ 
и русенската общественост бяха събрани над 180 000 лв., с помощта на които беше 
закупен нов роял Steinwey и беше подменена механиката на съществуващия роял и 
още 25 пиана. Така всички заедно показахме, че талантливите деца на Русе не са 
сами в трудния си професионален път. 
Кампанията „Талант без граници“ продължава и през 2017 година. За да може 
училището да реализира отговорната си мисия, са необходими средства в размер на 
146 250 лв. за поетапно закупуване на нови 15 пиана, които да заменят 
неподлежащите на ремонт инструменти. 
Екипът на Фондация „Русе – град на свободния дух“ застана зад каузата, воден от 
убеждението, че именно младите таланти са „Посланиците на Русе“ пред света и 
гарантира, че събраните средствата ще бъдат изразходвани по предназначение, при 
пълна прозрачност. 
Желаещите да дадат своя принос за подобряването на условията за развитие на 
музикантите от Националното училище по изкуствата, могат да дарят средства по 
банкова сметка: 
IBAN: BG37BPBI79211044468901 
BIC: BPBI BGSF 
 „Юробанк България“ АД 
За благотворителната кампания „Талант без граници“. 
 
Нови пет дарения получи кампанията Талант без граници 
www.arenamedia.net | 23.10.2017 |  
4359 лв. са събрани в рамките на втория етап на благотворителната кампания 
„Талант без граници“, организирана от Фондация „Русе – град на свободния дух“ в 
полза на НУИ „Проф. Веселин Стоянов“. Сумата е постъпила за 10 месеца от общо 
пет дарители. Две от даренията на стойност 1070 лв. са направени след инициативи, 
организирани от клуб Ротаракт Русе и клуб Интеракт Русе, с подкрепата на 
Фондация „Русе – град на свободния дух“. Припомняме, че благотворителна 
кампания „Талант без граници“ стартира през 2016 година с кауза обновяване на 
музикалните инструменти на НУИ „Проф. Веселин Стоянов“. За тази цел на 
20.01.2016 г. Фондация „Русе – град на свободния дух“ разкри специална банкова 
сметка и организира популяризирането на кампанията.  Заедно с представители на 
бизнеса, Фондация „Америка за България“ и русенската общественост бяха събрани 
над 180 000 лв., с помощта на които беше закупен нов роял Steinwey и беше 
подменена механиката на съществуващия роял и още 25 пиана. Така всички заедно 
показахме, че талантливите деца на Русе не са сами в трудния си професионален 
път. Кампанията „Талант без граници“ продължава и през 2017 година. За да може 
училището да реализира отговорната си мисия, са необходими средства в размер на 
146 250 лв. за поетапно закупуване на нови 15 пиана, които да заменят 
неподлежащите на ремонт инструменти. Екипът на Фондация „Русе – град на 
свободния дух“ застана зад каузата, воден от убеждението, че именно младите 
таланти са „Посланиците на Русе“ пред света и гарантира, че събраните средствата 
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ще бъдат изразходвани по предназначение, при пълна прозрачност. Желаещите да 
дадат своя принос за подобряването на условията за развитие на музикантите от 
Националното училище по изкуствата, могат да дарят средства по банкова сметка: 
IBAN: BG37BPBI79211044468901 BIC: BPBI BGSF  "Юробанк България" АД За 
благотворителната кампания „Талант без граници“. АРЕНА 
 
Изцяло преобразени и реновирани са детските клиники в "Пирогов" 
www.bnr.bg | 23.10.2017  
Детските клиники в болница "Пирогов“ са изцяло преобразени и реновирани. 
Инициативата е на болницата и на фондация „Америка за България“, а проектът е 
наречен „Малките герои“. За предаването „Преди всички“ по „Хоризонт“ доц. д-р 
Христо Шивачев, началник Клиника по детска хирургия в болницата оцени 
направеното като „разкошно и приказно“ Вчера видях как малки деца, идващи да се 
преглеждат, защото са болни, и се снимаха покрай картинките, което, мисля че няма 
по-показателно нещо от това. Досега болниците бяха място – символ на "страшно" и 
"пълно с болка и с игли". В момента това е място на уют, място, където можеш да 
видиш детските усмивки, където можеш да работиш с удоволствие. Всички детски 
хирурзи имат едно правило, че когато децата и родителите са спокойни, самият 
процес върви много по-лесно и безболезнено. Всичко това, което направиха 
"Америка за България" и партньорите, значително допринася точно за този климат 
и за по-бързото възстановяване и комфорт на децата.При положение че прекарвате 
80 процента от времето си, въобще от живота си тук, това е все едно, че току-що са ти 
ремонтирали жилището и да влезнете в него, обобщи Шивачев и настроенията на 
лекарите след ремонта. Десислава Тальокова – изпълнителен директор на  
Фондация „Америка за България“, изтъкна, че кампанията е част от усилията на 
фондацията да възроди традицията на дарителство у нас:  Някъде февруари 
разбрахме за ремонта, който държавата финансира в детските отделения. Тогава 
решихме, че е моментът, в който да започнем тази наша идея, защото болницата и 
отделенията никога не са спирали да работят, тъй като, за съжаление, има дечица, 
които имат нужда да се лекуват. Мобилизирахме нашите партньори, обърнахме се 
към дарители, стартирахме DMS кампания, за да може всичко да приключи и с 
приключването на големия ремонт. Фондацията продължава да работи по 23 
проекти си за „училищата на бъдещето“ с интерактивни кабинети по природни 
науки, компютърни науки и езикови кабинети. Друга голяма инициатива е за 
Епископската базилика на Филипопол. 
 
Доброволци събраха над 45 чувала с боклуци в Търновското ждрело 
www.dnesbg.com | 23.10.2017 |  
55  доброволци от Велико Търново в неделя събраха над 45 чувала с боклуци по 
пътеките на Търновското ждрело. Организаторът Влади Ванков разказа, че  
почистването е започнало от площада пред  крепостта „Царевец“ , след това 
младежите са минали през Ксилифор, Арбанаси и са стартирали на 
Петропавловския манастир. 
Тези живописни местности са заринати с боклуци, каза Влади. Най-вече 
доброволците  са се натъкнали на пластмасови отпадъци, разхвърляни безразборно 
по шосето и около него. Освен това е намерено и голямо сметище на Ксилифор, за 
което ще бъдат необходими стотици чували за отпадъците.  Вероятно някоя фирма 
целенасочено си е хвърляла боклуците там, които са прикрити от гората. Но като 
опадат листата на дърветата, сметището ще се види,  категоричен е Влади. Той 
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допълни, че да бъдат изчистени всичките отпадъци по Търновското ждрело, което 
обхваща района около Ксилифор, Арбанаси и Петропавловския манастир,  вероятно  
доброволците трябва да проведат още няколко акции. 
Влади разказа още, че по време на кампанията в неделя са се натъкнали на много 
боклуци под моста над река Янтра до бившата текстилна фабрика „Мавриков“. 
Замърсяването е както на реката и бреговете й, така и на крайречните дървета. 
Замърсители са основно рибарите, които оставят отпадъци на брега. Други пък ги 
хвърлят в реката, а трети ги качат по дърветата. Преди няколко месеца почиствахме 
този район, а сега той отново е замърсен. Според Влади, тук е ролята на Община 
Велико Търново да контролира рибарите и който замърсява да бъде глобяван. 
Младежите са останали разочаровани и от замърсения район на Петропавловския 
манастир, който се посещава от доста хора. Там са събрани камари с отпадъци и тъй 
като манастирът се намира в лясковското землище, то чувалите ще бъдат извозени 
от местната община, каза Влади. 
Вася ТЕРЗИЕВА 
 
Отличие за силистренски дарител  
www.bulbox.net | 23.10.2017 | 14:35  
Районната лекарска колегия в Силистра награди днес бизнесмена Тодор Тодоров за 
дарителската му дейност. От няколко години насам той подпомага местната 
Многопрофилна болница за активно лечение. „Призът е за изключителни заслуги 
на Тодоров към обществото в сектор "Здравеопазване", посочи председателят на 
Районната лекарска колегия в Силистра д-р Васил Славов. "От 2014 година до сега 
Тодор Тодоров е дарил апаратура по различни инициативи и е направил ремонти на 
много отделения - на обща стойност 80 737 лева".  
 
Момиче се нуждае от 165 хил. евро за да живее 
www.monitor.bg | 23.10.2017  
13-годишно момиче от Велико Търново спешно се нуждае от 165 хил. евро за да 
живее. Никол Георгиева е ученичка и страда от болестта Сарком на Юнг. Обещано и 
е обнадеждаващо лечиние в онкологична клиника в Истанбул, което лечение обаче 
струва непосилно много пари. Родителите на Никол - Надя Костадинова и Йордан 
Георгиев започват кампания за събиране на средства, за да може дъщеря им да 
продължи да ходи с връстниците си на училище, да спортува, да танцува и да 
озарява всички около себе си. Те разказват, че всичко започнало на 14 септември, 
когато в самото начало на новата учебна година дъщеря им вдига висока 
температура и получава силниболки в едения бъбрек. Лекарите в спешна помощ 
свалят температурата а личната лекарка на следващия ден и изписва антибиотик. 
След няколко дни обаче момичето отново вдига температура и е приета във 
великотърновската болница, откъдето е насочена за преглед в Специализираната 
детска болница „Проф. Иван Митев“ в София. Там тя е подложена на множество 
изследвания, които установяват страшната диагноза Сарком на Юинг. Никол е 
настанена в Клиниката по ортопедия и травматология в УМБАЛ „Царица Йоана“ – 
ИСУЛ, където след биопсия диагнозата е потвърдена. Родителите получават оферти 
две клиники - турска клиника и френска и избират тази в южната ни съседка. 
Докато чака парите за лечението и да бъдат събрани, момичето е на химиотерапия и 
кръвопреливания заради нисите и жизнени показатели. Предстои да бъдат 
подадени документи във Фонда за лечение на деца в чужбина, но родителите на 
Никол не залагат големи надежди за отпускане на сума. Освен това смятат, че 
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процедурата е тромава и ако разчитат само на това подпомагане ще навредят на 
дъщеря си. Бързото събиране на сумата обаче е важно, тъй като лекарите в България 
са категорични, че лечението на Никол трябва да започне много скоро, тъй като 
няма никакво време за губене. В социалната мрежа фейсбук е направена страница – 
базар, в която също се набират средства чрез продажбата на лични вещи. Тя носи 
името „Надежда за Никол - Благотворителен Базар“ и там всеки може да продаде 
или купи даден артикул, като преведе обявената цена по сметката на детето. В 
неделя от 13,00 часа любителите на високите скорости ще проведат автомобилно 
шоу на полигона във Велико Търново, на което също ще се набират средства за 
лечението на момичето. Близките на семейството апелират и към големите 
хранителни магазини да поставят кутии за дарения за да бъде спасен животът на 
детето. 
Дарителската сметка на Никол Йорданова Георгиева е : 
IBAN : BG46 UNCR 7000 1523 0967 34 
BIC : UNCRBGSF 
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