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Новини за членове на БДФ 
 

Операция „Жълти стотинки“ с нова кауза – децата с множествени увреждания 
www.dariknews.bg | 20.09.2017  
Дарителската кампания Операция „Жълти стотинки” започва поредното си осмо издание с нова 
кауза. Тази година кампанията ще набира дарения в помощ на деца с множествени увреждания. 
Даренията ще бъдат насочени към „Център за надежда“ в София, който предоставя дневна грижа и 
обучение на деца с увреждания. Средствата ще бъдат инвестирани в осигуряване на допълнителни 
рехабилитатори към Центъра и в развитието на програма „Мобилен терапевт”. Това ще повиши 
качеството на грижата за децата, ползващи Центъра, и ще даде повече свобода на техните близки 
през деня. По този начин дарителската кампания ще облекчи живота не само на десетки деца с 
множествени увреждания, но и на техните семейства, които често се превръщат в заложници на 
болестта. Операция „Жълти стотинки“ е инициатива на VIVACOM, а тази година основен партньор на 
кампанията е фондация „И аз мога”. Мотото на кампанията е: „Твоето ресто връща надежда за 
децата с увреждания и техните семейства“. Ако успее с мисията си, тя ще облекчи живота не само на 
десетки деца с множествени увреждания, но и на техните семейства, които често се превръщат в 
заложници на болестта. В много случаи майката остава сама в грижата си за болното дете, а 
здравите деца биват принудени от обстоятелствата да пораснат преждевренно, поемайки грижите за 
своите братче или сестриче. Допълнителните рехабилитатори ще повишат качеството на дневната 
грижа за децата, ползващи Центъра, и ще дадат повече свобода на техните близки през деня.  
Началото на кампанията бе дадено с Деня на баскетбола, организиран от bgbasket.com и viasport.bg 
на 17 септември. Средствата от билетите за спортното събитие бяха дарени за каузата от Българската 
федерация по баскетбол. Така Операция „Жълти стотинки“ започва мисията си с първоначална сума 
от 5 236 лева. В кампанията може да се включи всеки – както физически лица, така и търговски 
обекти. Тази година инициаторът VIVACOM е осигурила допълнителен брой от специалните касички 
за жълти стотинки, които могат да бъдат заявени от всеки един търговец, независимо от обхвата и 
вида на неговата дейност – на имейл адрес kasichka@vivacom.bg. 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. Операция „Жълти стотинки” е национална дарителска кампания на 
VIVACOM Fund, която вече 7 години подкрепя социални каузи в името на децата. Тя се провежда с 
помощта на десетки партньори и всяка кампания мотивира стотици хиляди българи да дадат своя 
принос в нея. Олимпийският шампион Йордан Йовчев и чаровната певица Белослава за поредна 
година ще бъдат лицата на кампанията, вярвайки, че със своя пример ще привлекат повече хора да 
подпомогнат добрата кауза.  
Традиционните партньори на тази уникална за България инициатива, заслужаващи адмирации за 
последователната си подкрепа и дарителска политика са: кино АРЕНА, Burger King, Ciela, Cinelibri, 
Colibri, DHL, Domino’s Pizza, Grand Optics, Inmedio, Joy Optics, KOM, , Mr. Bricolage, 1 minute, Relay, 
Renault-Nissan, SDI Broker, Sport Depot, Texas Chicken и Zeiss Experience Center. Новите партньори, 
присъединили се тази година към кампанията, са: Lafka, Andrews Ladies, Booktrading, DOMKO, VIP 
Security и Eventim, благодарение на които специалните касички ще приемат дарения в близо 1 700 
търговски обекта. Медийните партньори, благодарение на които повече хора имат шанса да научат 
за каузата, са: dir.bg, сп. Elle, вестник Стандарт, Дарик радио, Журнал за жената, „Моето дете“, Нова 
телевизия, радио FM+, радио Star, Розали, actualno.com и iwoman. VIVACOM и фондация „И аз мога” 
благодарят на всички партньори за тяхната подкрепа, подчертавайки, че няма малка или голяма 
помощ. Всяка стотинка е важна за каузата. Повече информация за кампанията може да бъде 
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намерена на официалната страница на Операция „Жълти стотинки“ във Facebook – 
www.facebook.com/Операция-Жълти-Стотинки, или на www.vivacomfund.bg. 
 
Красимира Величкова: Дарителството е форма на независимост 
www.alfarss.net | 23.09.2017 
Дарителството е форма на независимост, защото усещането, че твоят жест не зависи от някой друг и 
нещо друго, а само от твоето вътрешно желание и мотивация да помогнеш. Това каза в предаването 
„Хоризонт за вас“ Красимира Величкова, директор Български дарителски форум. Свободата и 
независимостта са въпрос на лична поносимост. Когато човек знае и може да понесе това, че 
неговите действия правят разлика, тогава той наистина е свободен да го прави. Много често в 
дарителството това, което ние наблюдаваме, особено по отношение на отделния човек, е, че хората 
не се включват, защото не вярват, че техният жест ще промени нещо, че от тях нещо зависи. Това е и 
много често причината, която ги спира да бъдат активни и да действат свободно. Хората на практика 
са зависими от ежедневието си, толкова са потънали в него, че трудно могат да вдигнат поглед и да 
видят, че има нещо отвъд тях, което също зависи от тях. Повечето хора, които допринасят 
независимо с какво, са хора, които са вдигнали поглед и може би дори имат достатъчно его да 
повярват, че от тях зависи. Цялото интервю чуйте в звуковия файл. 
 
Доброволци засадиха първите 1000 дръвчета в инициативата "Моят зелен град" 
www.e-novinar.com | 22.09.2017  
 actualno.com1000 от общо 2000 фиданки - акация и зимен дъб - засадиха доброволци в рамките на 
инициативата "Моят зелен град", която навърши юбилей - 10 години. Реклама В слънчевата сряда на 
20 септември служители и доброволци от системата на "Кока-Кола България" се отправиха към 
местността "Гьола" край село Клисура, за да се включат в облагородяването на територия от 2 дка. 
Работата по залесяването сега продължава на 30-ти септември от 10:00 часа, когато останалите 1000 
дръвчета ще намерят свой дом в третата гора на инициативата. По традиция партньорите от "Екопак 
България" отново ще организират и множество изненади и за най-малките еколюбители. "Моят 
зелен град" стана част от нашия живот. Хората си чакат инициативата и идват с желание на нея. Най-
важната промяна, която се случи според мен в компанията, е, че инициативата стана част от 
културата". Това заяви пред камерата на Actualno.com изпълнителният директор на "Кока-Кола" ХБК 
Светослав Атанасов. Припомняме, че тази есен "Моят зелен град" чества своята десета годишнина с 
екоактивности в 18 населени места в България през месеците септември и октомври. Доброволци от 
Банкя, Габрово, Костинброд, Плевен, Русе и Търговище вече се включиха в организирани активности 
по залесяване, почистване, обновяване и облагородяване на местно ниво, за да покажат, че грижата 
за околната среда е ангажимент на всеки от нас. Бели Извор (област Враца), Бургас, Варна, Велико 
Търново, Добрич, Местност Бакаджика (област Ямбол), Плевен, Пловдив, Самоков, Силистра, Стара 
Загора и Хасково са населените места, които предстои да се включат в "Моят зелен град" с 
екоактивности на местно ниво. Основни партньори на тазгодишната кампания отново са Регионална 
дирекция по горите – София и "Югозападно държавно предприятие" ДП, благодарение на което 
беше реализирано осиновяването на първата гора на "Моят зелен град". 
 
Стара Загора: Сдружение „Бъдеще за децата“ организира кампания за събиране на „Малки истории 
за големи сърца“ в Казанлък 
www.focus-news.net | 21.09.2017 
Казанлък. Сдружение „ Бъдеще за децата“ организира кампания за събиране на „Малки истории за 
големи сърца“ в Казанлък, каза за Радио „Фокус“ изпълнителният директор на сдружението Мария 
Гинева. Тя поясни, че инициативата на организацията е във връзка с отбелязване на 1 октомври - 
Европейският ден на фондациите и дарителите от Български дарителски форум. Денят ще бъде 
отбелязан в рамките на седмицата от 1 до 8 октомври. „Същността на инициативата е, ако 
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казанлъчани искат да разкажат историята на някой дарител, добродетел, да изпратят на 
сдружението негова снимка със запалена клечка кибрит или свещ и да разкажат защо и как дарява“, 
поясни Гинева. Снимките и историите ще бъдат публикувани в страницата на събитието, за да бъде 
споделена с всички добротата и надеждата, които даряват тези хора. Славяна ГАЙДАРОВА 
 
Sofia Fun Fest 2017 със специална благотворителна мисия 
www.e-novinar.com | 22.09.2017  
 actualno.comСкъпи любители на игрите и забавленията, остават само няколко дни до най-
вълнуващия детски фестивал у нас Sofia Fun Fest 2017. Както вече знаете, програмата ще е повече от 
разнообразна, а домакините от Sofia Ring Mall ще приютят работилнички от различни форми на 
изобразителното и приложно изкуство в откритото пространство пред амфитеатралната сцена и ще 
разгърнат възможности за различни спортни занимания на затворения за целта VIP паркинг. Реклама 
В рамките на двата фестивални дни – 23 и 24 септември 2017 г., в арт работилничните малчуганите 
ще могат да изработят най-различни артикули – кукли, ангелчета, пеперуди и други, като обучението 
и материалите ще бъдат осигурени от организаторите на феста. И тази година детският фестивал ще 
се фокусира и върху социална дейност и благотворителност. Всички предмети, които изработят 
децата, ще бъдат изложени на благотворителния базар на Sofia Fun Fest 2017. Набраните средства 
ще бъдат използвани в подкрепа на Сектор за костно-мозъчна трансплантация към Клиника по 
детска клинична хематология и онкология на УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД. Поводът е, че тази 
година се навършват 20 години от извършването на костно-мозъчните трансплантации в България. 
Всички занимания са напълно безплатни! Последвайте страницата на Sofia Fun Fest във Facebook: 
https://www.facebook.com/Sofia-Fun-Fest-1605021286425891/?fref=ts Всички подробности за 
събитието: https://www.facebook.com/events/208736192994285/ Разгледайте и официалния сайт на 
Sofia Fun Fest: http://sofiafunfest.bg/ Actualno.com е официалният медиен партньор на събитието! 
Oфициален партньор на Sofia Fun Fest - Mtel! 
 
"От любов към живота“ набира средства срещу рака на гърдата 
www.elle.bg | 23.09.2017 
На 6 октомври от 18:30 ч. в “Sofia Ring Mall” за 16-та поредна година ще имаме възможност да се 
съберем и да подкрепим жените, жертва на коварната болест. На сцената ще излязат Дивна, Дичо, 
Калин Вельов, Йоанна Драгнева, струнна формация „Хипнотик“ и още любими български 
изпълнители, които освен, че ще изпълнят най-големите си хитове, ще благодарят на всички, които 
ще се включат на място или вече са дарили за каузата. Всеки присъстващ ще има възможност да 
подкрепи жертвите на болестта, като закупи благотворителен продукт от розовата серия на Avon. 
Към каузата ще се включат и партньори на кампанията, които ще осигурят забавление както за 
малчуганите, така и за всички посетители на концерта.                                     Вижте още: ДА СЕ 
ПОГРИЖИМ ЗА ГЪРДИТЕ СИ! В събитието ще участват и основните партньори на кампанията – 
фондация „Една от 8“. С тяхна помощ Avon стартира програмата „Бъди до мен“, която от началото си 
през 2016 г. насам е помогнала на над 4000 жени. Представителите на фондацията ще представят на 
място дейностите в рамките на програмата, както и защо подкрепата, която всички заедно 
предоставяме на жените, засегнати от болестта, е толкова важна за тях. Всички присъстващи ще имат 
възможност и да разгледат и „Розовия кемпер“ на фондацията, чрез който достигат до стотици жени 
в цяла България и им осигуряват необходимата подкрепа. 100% от печалбата от всички продадени 
продукти ще се дарят отново за програмата „Бъди до мен“, която осигурява безплатни 
профилактични прегледи, юридическа, практическа и психологическа помощ на засегнатите и 
техните семейства. 
 
"Проект Северозапад" или какво се прави за достойния живот на възрастни хора 
www.dnevnik.bg | 24.09.2017  
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"Каква беше красавица...Като се хванеше на хорото и мъжете спираха да дишат. А сега - виж я, по-зле 
от мене", шегува се изправена възрастна жена със своя приятелка, докато чака за преглед при 
ортопед. Селото, където е кабинетът на доктора е изпълнено с баири. Докато говори за приятелката 
си, възрастната жена се изправя повече. Приятелката к си помага с тояга. А двете преди малко 
заедно са минали един от стръмните баири. "Мога и на студено да стоя, но ми разкажи какво става 
по село. Не съм излизала два месеца", се чува гласът на възрастна жена, докато дървата за 
отопление се трупат в къщата. Младо момче ги стоварва, докато тя го гледа. "Нека първо ти попея". 
Така отговаря на въпроса "Как си" баба, която не може да ходи, но много обича да пее и цял живот е 
пяла.  
Това са само част от историите, с които доброволците от фондация because са се сблъсквали в 
Северозапада, обявено отдавна за най-бедното място в Европейския съюз. Опитът на фондация, 
историите на хората и пълната неангажираност на държавата да направи нещо за този район, водят 
до решението за учредяване на нова неправителствена организация - "Проект Северозапад". Това 
разказа за "Дневник" Яна Рупева, която е част и от двете фондации. Идеята на проекта е да се 
предостави грижа на възрастните хора в най-западналия регион, за да имат нормален, достоен и 
комфортен живот в домовете си, без да се налага да живеят в учреждения. Амбицията е да бъде 
изградено социално предприятие, за да могат предоставяните услуги да се самоиздържат и да са 
независими от съществуващите програми. Предисторията на създадената преди девет месеца 
фондация е, че част от екипа к са членове на другото сдружение - because, което е в полза на 
благотворителността. С него те са проучвали повече от 3 години възможностите за създаване и 
подкрепа на услуги в Северозапада. Досега те са организирали прегледи на възрастните хора на 
място. Срещали са се с над десет общини и паралелно с осъществяването на някакви дейности са 
започнали да търсят коя е онази община, с която могат да започнат да работят по новия проект. 
Спряхме са се на Мездра, обяснява Рупева. Миналата година през зимните месеци са имали малка 
програма за осигуряване на домашни помощници на самотни възрастни хора в шест села, средствата 
били осигурени изцяло от дарители - от фонд "Нашите родители". Много от тях бяха изненадани, че 
някой им помага безплатно, спомня си Рупева и допълва: "Това беше, за да пробваме нашите 
хипотези - доколко това е възможно, доколко хората са склонни да ползват тази услуга, дали 
предоставящите услугата трябва да са местни". Така решили да създадат "Проект Северозапад". 
Фондацията е местно базирана, регистрирана е в същия район. Идеята е да се развиват такива 
програми, които да подкрепят общността. Първоначално създателите на фондацията са се насочили 
към услуги за възрастни хора, които са над една трета от местното население. "Тези хора са оставени 
да се справят сами", с тъга и яд говори Рупева. След като са създали организацията, община Мездра 
им е предоставила две сгради. Сега фондацията се опитва да ги ремонтира с дарителски средства, за 
да станат складове за хранително банкиране. То ще бъде управлявано съвместно с Българска 
хранителна банка, която е неин партньор. Паралелно с това създателите искат да направят домашен 
патронаж, който да предоставя храна. Със срокове за начало на плануваните идеи, фондацията не 
може да се ангажира, защото те зависят от много неща. Рупева обаче изрази надежда, че например 
сградите ще бъдат ремонтирани до края на октомври. Въпреки това още от началото на следващия 
месец започват малка част от предоставянето на патронажни услуги и осигуряване на домашни 
помощници в селата. Желанието на фондацията е да направи услугата устойчива. Рупева допълва, че 
хората, които ще я ползват ще заплащат такса, но тя включва само разходите по домашните 
помощници - заплати, осигуровки и малък процент, свързан с подсигуряване на средства за 
транспортни разходи и при нужда за осигуряване на социален работник - защото това е важно. 
Например за четири посещения месечно, цената е 23 лв. "Идеята е да оформим всичко това като 
социално предприятие", обяснява Рупева. Създателите на фондацията искат да въвлекат с тях да 
работят младежите от защитеното жилище в Мездра - млади хора с умствена изостаналост. Според 
техни проучвания има около 10 младежи, които имат възможност и желание да се включат в 
трудови дейности. Това все пак ще отнеме време, защото младите хора имат нужда от подготовка. 
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"Те дори нямат навик да излизат сами в града. Постепенно ще ги въведем във възможността сами да 
изкарват пари, да са независими и самостоятелни", разказва още Рупева. Освен кампанията от 
миналата зима, от създаването си фондацията е организирала и здравен скрийнинг на децата в 
Мездра между 4 и 10 г. със съдействието на специалисти от Александровска болница. "Опитваме се 
да раздвижим нещата, които се случват в района", коментира Рупева. По думите к другият акцент на 
фондацията е да наема хора над 50 г. заради структурата на икономиката в България. Тъй като 
докато младите са по-мобилни и по-лесно мигрират, хората на тази възраст на практика са си 
стационарно позиционирани в съответните населени места, а всъщност работа за тях трудно се 
намира. Друга идея е да се създаде банка на домашните помощници в този район, т.е. хора, които 
имат желание да полагат грижи и при заявена нужда от възрастни хора за използване на тези услуги, 
фондацията да прави "мач" между тях и ще ги събира. Те ще получават обучение, тъй като 
създателите на сдружението много държат на това. Подчертават, че идеята им е за професионална, 
специализирана помощ, а не за намиране на работа на безработни. И се аргументират - тенденциите 
в Европа са към застаряване на населението и ще се усеща все повече нуждата от професионална 
подкрепа на възрастните хора. Засега фондация "Проект Северозапад" нямат обучени хора за работа 
с хора с деменция например и няма да предоставят такава услуга. Защото искат да започнат само с 
това, което е по възможностите им. За тях е важно да са честни със себе си и хората - какво могат да 
предоставят и какво не. Държат и на прозрачността - ясно разписване на това, което ще върши 
домашният помощник, за да знае той какво се иска от него и да знаят възрастните хора какво могат 
да изискват от помощника. "Те не са момчета за всичко", подчертава Рупева. Но в ангажиментите им 
може да влиза широк кръг от дейности - внасяне на дърва, палене на печка, смяна на чаршафи, 
помощ за поддържане на личната хигиена на възрастните, пазаруване, плащане на сметки, четене на 
книга, извеждане на разходка и др. Всичко е въпрос на договаряне. Практиката на фондацията от 
зимния сезон е показала, че хората имат различни очаквания. Създателите на фондацията държат и 
плащането да става чрез български пощи или по банков път, за да има отчетност. Ангажират се и с 
постоянен мониторинг по предоставяне на услугата. В историята на създаването на организацията 
няма лична история. Всеки от един доброволците има лична история със своите близки възрастните 
хора, с които не е могъл да бъде. "Със знанието, че там до него има някой, на когото може да се 
разчита и мога да се обадя, ще се чувствам по-спокойна", коментира Рупева. Затова фондацията е 
предвидила да има връзка между роднините на възрастните хора и домашните помощници. 
Разказва, че са имали случай, при който баба отказва доброволци да дойдат в дома к. "Кметът беше 
говорил предварително с нея, че ще дойдат хора, които да к помогнат, но тя отказа, защото къщата к 
е мръсна", обяснява Рупева и допълва, че е много деликатен моментът и се изисква особен баланс 
между това да помогнеш на възрастния човек и да си достатъчно обран да запазиш достойнството 
му. На въпроса намират ли лесно дарители, отговорът е "и да, и не". Има хора, които им се 
доверяват, имат дългогодишни партньори, но всичко изисква средства и популяризирането на 
идеята им ще помогне за набирането им. В сайта на организацията има банкова сметка, но 
фондацията популяризира идеята за тях да се дарява през platformata.bg. 
 
Радич Банев открива днес в Ямбол „Пазители и традиции" 
www.sbj-bg.eu | 25.09.2017  
Пътуващата фотоизложба „Пазители и традиции“ на Фондация „Работилница за граждански 
инициативи“ ще бъде открита на 25 септември в Регионална библиотека „Георги Раковски“, град 
Ямбол. Изложбата включва 20 снимки, представящи забравени традиции, обичаи, празници и 
фестивали от миналото на българина. Автор на снимките е фотографът Радич Банев. Фотографиите са 
вдъхновени от 20-те проекта, подкрепени през 2014 г. по програма „Живо наследство“ на Фондация 
„Работилница за граждански инициативи“. Всеки от проектите цели съхраняване на културното 
наследство от различни райони на страната. Официалното откриване ще се състои на 25 септември, 
когато ще бъде излъчен и филмът „Където свършва пътят“ на режисьора Иван Николов. Филмът 
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също е вдъхновен от инициативите, подкрепени по програма „Живо наследство“, и представя 
историята на 3 преселени български семейства, избрали трудния път на опазване на миналото и 
традициите. Изложбата „Пазители и традиции“ дава отговор на въпроса кои са съвременните 
пазители на традициите, защо е важно да пазим културното наследство и прави ли ни това по-
модерни граждани. До момента пътуващата фотоизложба е видяна от над 80 000 души в София, 
Кюстендил, Шумен, Добрич, Бургас, Варна, Силистра, Търговище, Ловеч, Стара Загора, Хасково, 
Сливен и селата Бистрица, Пожарево, Победа, Бърдарски геран, Сейдол, Ясен. Снимките, включени в 
изложбата, са направени по време на фестивала „Живо наследство 2014", организиран от Фондация 
„Работилница за граждански инициативи“ в рамките на едноименната програма. Свързани:   В 
Сливен показват фотоизложбата „Пазители и традиции” В Сливен ще бъде представена пътуващата 
фотоизложба "Пазители и традиции" на фондацията "Работилница за граждански инициативи", 
съобщават от фондация "Обществен дарителски фонд-Сливен", които са партньори на 
организаторите. Дата: 08.04.2017 Радич Банев показва в Добрич уникалните си фотоси Пътуващата 
изложба „Пазители и традиции” на фондация "Работилница за граждански инициативи" "спира" и в 
Добрич в търсене на сподвижници за съхраняване на културното наследство, съобщиха от 
регионалната библиотека "Дора Габе" за предстоящата проява. Дата: 26.03.2016 Страхотна 
фотоизложба блесна пред Народния театър Изложба от снимки, запечатали разтърсващи мигове от 
живота в приемно семейство, предизвиква страхотни емоции у минаващите край Народния театър 
"Иван Вазов" в София. Дата: 03.10.2015 Радич Банев показва в Сейдол “Пазители и традиции” 
Пътуващата изложба „Пазители и традиции” гостува в ОУ “Виделина” в лознишкото село Сейдол. 
Експозицията се открива на 15 септември, за първия учебен ден, съобщиха от ръководството на 
учебното заведение. Дата: 15.09.2015 Радич Банев показва снимки в Кюстендил Фотоизложбата 
"Пазители на традициите" е открита в Кюстендил. В експозицията са представени 20 снимки на 
фотографа Радич Банев на тема традиции, обичаи, празници и фестивали в живота на българина.  
 
Sofia Fun Fest 2017 развълнува малки и големи за трета поредна година 
www.actualno.com | 25.09.2017  
В песни, танци, игри и много забавления премина третото дългоочаквано издание на най-
вълнуващия детски фестивал Sofia Fun Fest 2017. Цели два дни малчуганите имаха възможност да се 
потопят в света на игрите, технологиите и забавленията, но и да научат нови неща от математиката, 
физиката и географията. Най-любопитните се впуснаха да изучават роботиката, а други се научиха 
как да направят кукла от шише и прежда. Не липсваха и такива, които умело майсторяха 
глицеринови сапунчета с различни аромати.  
Организаторите от Actualno.com се бяха погрижили и за разнообразие от спортни занимания по 
тенис, футбол, айкидо и бразилско Джиу Джицу. Любителите на изкуствата се насладиха на най-
различни стилове танци, вокални и атракционни изпълнения.  
По време на феста (23 и 24 септември) децата и родителите участваха и в съвместни занимания. 
Цялото семейство научи повече и се запозна отблизо със спортовете и изкуствата, от които децата се 
вълнуват. За финал не липсваха и изненади под формата на тобола с награди. Всяко дете можеше да 
се включи в нея, като събере три печата от трите фестивални зони - тази на арт работилничките, 
които се намират до амфитеатралната сцена на мола, спортната зона и на сцената, която се намира 
вътре в Sofia Ring Mall. Наградите, които спечелиха щастливците са колело, тротинетка, волейболна и 
футболна топка, дървени печатчета и музикална игра. И тази година Sofia Fun Fest се фокусира и 
върху социална дейност и благотворителност. Всички предмети, които изработиха децата, бяха 
изложени на благотворителния базар на Sofia Fun Fest 2017, където доброволците от Бългаския 
Червен кръст разказваха за каузата на желаещите да се включат в нея. Набраните средства от 1 598 
лева и 12 стотинки ще бъдат използвани в подкрепа на Сектор за костно-мозъчна трансплантация 
към Клиника по детска клинична хематология и онкология на УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД. 
СНИМКИ от събитието вижте в нашата ГАЛЕРИЯ oт ПЪРВИЯ И ВТОРИЯ ДЕН на феста! ОЩЕ СНИМКИ - 
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ТУК И ТУК! Последвайте страница на Sofia Fun Fest във Facebook: https://www.facebook.com/Sofia-
Fun-Fest-1605021286425891/?fref=ts Разгледайте и официалния сайт на Sofia Fun Fest: 
http://sofiafunfest.bg/ Официални медийни партньори: Actualno.com, Iwoman.bg, SofiaLive.bg. 
Oфициален партньор на Sofia Fun Fest - Mtel!  
 
 

Общи новини 
 
Фондация „Св. Николай Чудотворец“ на 20 години 
www.dobrudjabg.com | 18.09.2017 |  
Фондация „Св. Николай Чудотворец“ навършва 20 години от своето създаване на 19 септември 2017 
г. , а Българска асоциация а хора с интелектуални затруднения (БАЛИЗ) - 25 години. Организираме 
малко събитие, което ще се проведе на 19 септември  2017 г. в парк „Св. Георги“, пред ресторант 
„Мечока Бен“ от 10:30 часа. Поканени са представители на  Община Добрич, Областна 
администрация Добрич, РДСП, ДСП, социални работници и потребители  на социални услуги. 
Фондация „Св. Николай Чудотворец“  е създадена преди 20 години – на 19 септември 1997 година от 
група съмишленици. Още с първия си проект, финансиран от Фондацията на белгийската графиня Д’ 
Ултрамон-  Д’ Урсел, печели 25 000 $. В следващите години разпределя два тира  и 1 камион помощи 
от Франция и Белгия, които разпределя с помощта на тогавашната Агенция за помощите и Община 
Добрич. През 1999г. чрез лобиране и застъпничество от страна на Фондацията е създадена първата 
група за деца с увреждания в Детска ясла №4 „Щастливо детство“. Не без помощта на застъпнически 
дейности,  през 2002година започва работа Ресурсен център за деца с увреждания, който след 
година през 2003г, се преобразува в  първия Дневен център за деца с увреждания. През 2002- 2004г. 
Фондацията финансира: закупуването на играчки, постелки, компютърни конфигурации за Детска 
ясла №4; оборудването на кухненски бокс за Ресурсния център; оборудването на фитнес зала в 
Дневния център. От създаването си  до сега Фондацията е работила над повече от 30 проекта, с 
които е финансирала застъпнически дейности, обучения за специалисти  в социалната сфера, 
родители на деца с увреждания, самозастъпнически групи. От 2004г. Фондацията става член на 
БАЛИЗ- Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения, национално представена 
организация, като Мария Методиева е член на Управителния и съвет 11 години. Фондацията 
разработва първия в България пилотен модел за заместваща грижа, като представя резултатите в 
Агенцията за социално подпомагане. Фондацията създава самозастъпническа група, която е ярка 
част от Националната платформа на самозастъпниците в България. Фондацията сваля първите 
запрещения в България, което е прецедент в съдебната система на България и в цяла Източна 
Европа. Заради тези успехи, в края на 2006г.Централата на ООН в Женева реши да ознаменува 
Международния ден за правата на хората с увреждания 3-ти декември,  именно с представители на 
Фондацията- Милена Стоянова-първото момиче със свалено запрещение и Мария Методиева- 
председател на Фондацията. Най- новата инициатива на Фондацията е да създаде първото социално 
предприятие в Добрич. Стартирахме с фондонабиране, като неговата цел е да се съберат средства за 
изграждане на оранжерия на ул. „Суха река“ до Лидъл.  Фондацията ще използва и всички 
възможности за проектно финансиране на обучения за младежите с интелектуални затруднения, 
както и на бъдещите подкрепящи в оранжерията. Друга инициатива на Фондацията е да създаде 
първото жилище за жени с интелектуални затруднения, които да започнат своя самостоятелен 
живот. С решение на Общински съвет, за срок от пет години, на Фондацията бе предоставено 
общинско жилище. Стартирана бе национална кампания през сайта на TimeHeroes за набиране на 
доброволчески труд, средства и материали за ремонтиране и оборудване на първия дом за първите 
пет момичета със свалени запрещения в България. От 2004г. Фондацията е член на БАЛИЗ. БАЛИЗ е 
национална мрежа от родителски организации, която работи за достойния и независим живот на 
лицата с интелектуални затруднения и техните семейства. Тя е голяма, национално представена 
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организация, която със своите действия отстоява колективния интерес на своите членове и 
функционира като платформа за развитие, проучване и споделяне на знания. Снимка:vesti-ukr.com 
 
12 деца, лишени от родителски грижи, получиха нови раници и ученически пособия 
www.focus-radio.net | 20.09.2017  
Съвместна инициатива на Община Бургас и фирма Bulgarian Online Research подпомогна 12 деца в 
центрове за настаняване от семеен тип. Децата получиха нови раници, пълни с всички необходими 
аксесоари и принадлежности за училище. Това съобщават от Община Бургас.  
Даренията бяха разпределени между три центъра за настаняване от семеен тип в комплексите 
„Лазур“, „Славейков“ и „Меден рудник“.  
Дарителската инициатива цели да осигури равен старт в училище на децата, лишени от родителски 
грижи. Служителите на фирма Bulgarian Online Research лично избраха и занесоха ученическите 
пособия в центровете, за да пожелаят успешна учебна година на децата. 
 
Да променяш света и да печелиш от това 
Capital.bg | 18.09.2017  
За трета поредна година списание Fortune изготвя класация на компаниите, чиято корпоративна 
стратегия за развитие е свързана с адресирането на някои от най-сложните обществени проблеми. 
Тази година в списъка попадат рекордно висок брой дружества – 56. Това са бизнеси, които бележат 
осезаем напредък, докато работят за решаването на важни социални въпроси – при това не като част 
от благотворителни инициативи или под шапката на дейности, свързани с "корпоративна социална 
отговорност", а като ключова част от операциите си. Начело на подреждането тази година е 
американската банкова група J.P. Morgan Chase. 
 
"Започнахме съставянето на този списък преди две години в партньорство с инициативата Shared 
Value, тъй като видяхме устойчиво нарастване в броя на големите компании, които правят стъпки в 
тази посока – в това число компании с най-разнообразна дейност като Unilever, Marriott и Salesforce", 
разказва главният редактор на Fortune Алан Мъри. "Капитализмът, разбира се, винаги е бил свързан 
с известни ползи за обществото – един милиард души по света могат да му благодарят за това, че ги 
е измъкнал от бедността през последния четвърт век. Но компаниите в списъка ни правят нещо 
различно – те полагат съзнателни усилия да впрегнат мотивацията за печалба в адресирането на 
някои от най-сложните проблеми, пред които е изправен светът", обяснява Мъри. 
 
Авторите на класацията отчитат, че едва ли може да се твърди, че всички компании в списъка 
оперират "под ореол от абсолютна доброта", и напомнят примери като тежките условия, при които 
се трудят служителите в работещи за Apple фабрики в Китай, или станалия известен като Лондонския 
кит скандал, в който неуспешни търговски схеми с дериватни инструменти, извършени от 
лондонския клон на J.P. Morgan Chase, доведоха до загуби от 6.2 млрд. долара през 2012 г. и глоби от 
1 млрд. долара за банката. "Това, което правим, е да обърнем светлината на прожекторите към 
факта, че всяка от компаниите в списъка е отбелязала осезаем напредък, като е адресирала 
обществен проблем с иновативна бизнес програма. А това си струва да се отбележи", посочва Мъри. 
 
В случая с най-голямата американска банка, която е и начело на подреждането за 2017 г., това са 
усилията, които институцията полага за стимулирането на възстановяването на икономиката на 
страната. Банковите печалби не растат в периодите, когато икономиката буксува. Ето защо главният 
изпълнителен директор Джейми Даймън и колегите му вярват, че американският БВП няма да се 
завърне към силни темпове на растеж, докато страната не предприеме повече мерки за 
съживяването на градовете, чието развитие беше спънато от загубата на работни места в 
производствения сектор. 
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Затова и J.P. Morgan Chase насочва 250 млн. долара годишно в инвестиции за изграждане на 
общности като развитие на малки бизнеси, обучения за работни умения и съживяване на квартали, а 
освен това развива своеобразна мрежа, или "обслужващ корпус" от консултанти, които да помогнат 
за ефективното използване на тези инвестиции. Благодарение на усилията на банката от 2014 г. в 
Детройт например са разкрити около 1700 работни места и са финансирани над 100 нови бизнеса, а 
през есента на 2017 г. банката ще разгърне този модел и в други градове. Или с други думи, създава 
се един положителен цикъл, в който градовете в по-добро здравословно състояние отглеждат по-
здрави бизнеси – т.е. идеална среда за банковата индустрия, отбелязват от Fortune. 
 
Цялата класация можете да откриете тук. 
 
Стартира благотворителна кампания за бездомни животни „Купи и дари“ 
www.dnesbg.com | 18.09.2017   
Фондация „Приятели на животните ВТ“ стартира благотворителна кампания  „Купи и дари“за 
подпомагане изхранването на бездомните животни в приюти. Във Велико Търново тя ще се проведе 
на 29 септември 2017 г., когато в магазините на СБА всеки може да закупи храна за кучета, котки или 
котешка тоалетна и да ги дари в посоченото за целта място. Освен старата столица, акцията обхваща 
и магазини в Габрово, Дряново, Тутракан и Русе, а от Фондацията ще разпределят храната за няколко 
приюта и приемни домове, където отглеждат бездомни животни, докато бъдат осиновени.  
Миналата година също имаше подобна кампания за събиране на храна за животни. Тогава дарения 
получиха приютите във Велико Търново, Габрово, Русе и Разград. Отделно имаше дарителска акция в 
къщичка на новогодишния базар във Велико Търново, където граждани даряваха средства.  
Вася ТЕРЗИЕВА 
 
Игнат Канев: Имате свободата, която аз нямах, имате възможността да учите, каквато аз нямах 
www.arenamedia.net | 18.09.2017  
Вие сте щастливи хора, защото имате свободата, която аз нямах, имате възможността да учите, 
каквато аз нямах - това каза на студентите от Русенския университет големият канадски бизнесмен с 
български произход, дарител и почетен консул на България в Мисисага Игнат Канев. Той бе 
официален гост на откриването на новата академична година във висшето училище. 1660 са 
първокурсниците, които прекрачиха прага, а 72-ма от тях са приети с отличен успех. Роденият в 
русенското село Горно Абланово Игнат Канев пожела на студентите много здраве и упоритост, за да 
постигнат мечтите си и да вървят по пътя на успешната професионална реализация. "Вие сте 
граждани на света, а в този свят днес конкуренцията е огромна и трябва много да се учи и работи. 
България се нуждае от знаещи и можещи млади хора", каза Канев, с чиято финансова помощ бе 
изграден "Канев център" към висшето училище. Гости на празника бяха кметът на Община Русе – г-н 
Пламен Стоилов, народните представители от 19-ти многомандатен избирателен район – Пламен 
Нунев, д-р Андриан Райков, Крум Зарков, Георги Стоилов и Пенчо Милков, областният управител на 
Област Русе – г-н Галин Григоров, Негово Високопреосвещенство Русенският митрополит Наум, 
заместник-министърът на правосъдието – проф. Николай Проданов, зам. изпълнителният директор 
на Агенцията по заетостта – Татяна Пашинова, представители на партньорски институции и фирми. В 
словото си ректорът сподели плановете на академичното ръководство и акцентира върху 
предстоящата 25-годишнина на Юридическия факултет. „За четвърт век плахите стъпки придобиха 
увереност и към днешна дата можем да отчетем, че над 2000 юристи са завършили висшето си 
образование в Русе, а реализацията на студентите е красноречива – над 90% от завършилите „Право“ 
в Русенския университет работят по специалността си.“ Проф. Пенчева сподели и за полученото от 
председателя на Народното събрание Димитър Главчев отличие за цялата академична общност – 
плакет Антим I при откриването на Филиал Видин преди дни. В приветствието си кметът Пламен 
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Стоилов отчете значимата роля на Русенския университет в развитието на града и подчерта 
подкрепата, която висшето училище оказва на бизнеса в региона, подготвяйки специалисти с висше 
образование. Областният управител Галин Григоров се обърна към първокурсниците и припомни, че 
възпитаници на университета се реализират както в различните нива на администрацията, така и в 
частния бизнес, а в последните години, голяма част народните представители от Русе, Разград, 
Силистра и Търговище, са възпитаници на русенското висше училище. Русенският митрополит Наум 
също пожела „На добър час!“ на студентите и техните преподаватели. Приветствие от името на 
първокурсниците направи Богомила Димитрова, приета с отличен успех в специалност Начална 
училищна педагогика с чужд език. В първия учебен ден от Академичната 2017-2018 година за 
участие в предварителния кръг на състезанието на енергийно ефективни превозни средства Shell 
Eco-marathon Challenger Event в Истанбул замина и отборът, който ще се състезава в клас „Градски 
прототипи“, задвижвани с водород. Студентите имаха възможност да създадат прототипа HydRU, 
благодарение на финансовата подкрепа на академичното ръководство на Университета, Студентския 
съвет, Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ и фирми спонсори. АРЕНА 
 
Леонардо ди Каприо дари 20 млн. долара за екологични дейности 
www.nova.bg | 20.09.2017  
Актьорът Леонардо ди Каприо дари 20 млн. долара безвъзмездна помощ чрез своята екологична 
фондация. Носителят на "Оскар", който основа фондацията си през 1998 г., обяви, че сумата ще бъде 
разпределена сред повече от 100 организации, които са ангажирани с екологичната устойчивост. 
Леонардо Ди Каприо дари 1 млн. долара за пострадалите от урагана „Харви” "Горди сме да 
подкрепим работата на над 100 организации в страната и чужбина. Тези бенефициенти са активни на 
място, защитават нашите океани, гори и застрашени видове за бъдещите поколения и се справят с 
неотложни предизвикателства, свързани с изменението на климата", каза той на конференция по 
въпросите на изменението на климата в университета "Йейл" в Ню Хейвън. Леонардо ди Каприо е 
отново ерген (ГАЛЕРИЯ) Дългогодишният природозащитник отбеляза, че инвестициите в тези 
организации могат да помогнат за изграждането на "по-светло бъдеще за всички нас". "Съществуват 
много доказани технологии за възобновяема енергия, чист транспорт и устойчиво земеделие, така 
че можем да започнем да изграждаме по-светло бъдеще за всички нас”, обясни холивудската 
звезда. 
 
Димитровградска фондация набира доброволци 
www.parvomai.net | 18.09.2017  
Димитровградската фондация „Поради усмивка“ стартира кампания за набиране на доброволци. Те 
са по линия на проект под надслов „Доброволците променят света“, който фондацията реализира за 
4-ти път. Желателно е кандидатите да са на възраст между 15 и 29 години. Разработката е 
финансирана от Националната Програма за Младежта. Участниците ще могат да се включат в 
обучения и дейности, които фондацията организира. Повече информация може да бъде получена в 
офиса на фондацията – бул. „Раковски“ 16, ет.1, офис 3 или на тел. 0885/779742. 
 
„Да изчистим България заедно” подобри собствените си рекорди през 2017 г. 
www.novinata.bg | 18.09.2017 
3582 места осъмнаха по-чисти тази неделя в резултат на рекордното издание на кампанията „Да 
изчистим България заедно”. Цифрата е двойно по-голяма от досегашния рекорд, записан през 2015 г. 
в кампанията на bTV. В депата са извозени 3788 тона отпадъци, сочат още данните от Министерство 
на околната среда и водите.  
Инициативата постави няколко рекорда, сред които – почистване на най-високата и най-дълбоката 
точка в историята си. 20 метра под морското равнище и на 2290 метра надморска височина стигнаха 
доброволците на кампанията за пръв път. Специализиран екип от водолази чисти черноморското 
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дъно край Варна, откъдето излязоха шокиращи находки – цял фризер, двуметрово метално 
заграждение и 50 чувала с други отпадъци (видео). Рекордно висока точка почистиха и алпинистите 
от Планинска спасителна служба и Българска федерация по скално катерене в рамките а деня на 
голямото почистване. От морените зад Черни връх те извадиха една от най-старите телевизионни 
антени от 1972 г. сред други 800 килограма метал и общо над 2 тона отпадъци.  
Окончателните данни сочат, че 305 401 души са излезли в деня на голямото почистване, за да 
докажат, че България е един отбор.  
Още един рекорд счупиха застъпниците на зелената идея на 16 септември. Екип служители, сред 
които и любимите лица на bTV, почистиха рекордно дълга ивица от 16 километра от язовир Бебреш 
по продължението на прохода Арабаконак. Акцията беше подкрепена и от стотици доброволци и 
тежка почистваща техника от общините Ботевград и Горна Малина.  
Топ лицата на bTV чистиха, докато изпълняваха и ангажимента си към ефира с преки включвания и 
вълнуващи репортажи от цялата страна.  
Президентът Румен Радев, Флориан Скала – главен изпълнителен директор на bTV Media Group и 
десетки звезди от екрана чистиха в Борисовата градина и Южния парк в София. Осен президентската 
институция, акциите бяха подсилени и от Министерството на околната среда и водите, 
Министерството на земеделието храните и горите, Министерството на младежта и спорта и 
Министерството на образованието, както и всички 28 областни администрации и 265 общини.  
Тази година денят на голямото почистване бележи началото, а не края на „Да изчистим България 
заедно”. Състезанието по отбелязване на Зелени точки на картата на кампанията продължава с 
амбициозната цел да се осъществят по-дългосрочни резултати, а именно поддържането на чистотата 
на околната среда, установяването на добри практики за генериране на т.нар. нулев отпадък, 
образованието и възпитанието на по-младите в грижа за природата. Индивидуални участници, 
детски градини, училища, организации и цели административни области се борят за титлата „Чиста 
игра” до края на годината. 
 
Над 1300 лв. за благотворителност вместо цветя в Кресна 
www.bgnow.eu | 18.09.2017  
Инициативата „Дарете вместо цвете“ на преподавателите от училището в град Кресна осигури още в 
първия учебен ден повече от 300 лв., които вече постъпиха като дарение в общината. 1 223,90 лв. и 
50 евро е точната сума от кампанията на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ в подкрепа на Националната 
кампания на община Кресна за възстановяване на щатите от пожара, възникнал на 24.08.2017 г. в 
землищата на селата Ощава, Стара Кресна и Влахи. Учителският колектив предаде най-важния урок 
на своите ученици – урок по родолюбие и хуманизъм. Този урок отрежда „бляскаво бъдеща на 
нашата малка общност“, подчерта общинският кмет Николай Георгиев в своя поздравителен адрес 
по случай 15 септември и изрази надежда, че учениците са разбрали добре смисъла на посланието 
на техните преподаватели. Веднага след тържеството в училището събраната сума бе внесена в 
общината. По този начин СУ „Св. Паисий Хилендарски“ се нарежда на призово място сред 
дарителите.  
Източник: toppresa 
 
Читалище Димитър Благоев - 2008 г." започва учебната година с благотворителна инициатива 
www.plovdiv.utre.bg | 18.09.2017  
С благотворителна инициатива ще бъде поставено началото на новата учебна година в народно 
читалище "Димитър Благоев - 2008 г. - град Пловдив". От днес 18 септември, в библиотеката на 
читалището на ул. "Кръстю Пастухов" 16 пловдивчани ще могат да намерят рисунки с химикал на 
любими филми и известни личности. Те са дело на секретаря на читалището Вера Аврионова и ще 
бъдат разпродадени благотворително за закупуване на техника. "Рисунките са с формат А4, 
ламинирани. До момента най-голям интерес представляват тези, които изобразяват филми. Всяка от 
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тях може да бъде закупена на цена от 10 лева, като със средствата ще бъде осигурен скенер за 
нуждите на библиотеката", обясни Аврионова. От днес  библиотеката към читалището ще посреща 
своите читатели с ново работно време - от 11:00 до 15:00 часа. А освен на място, рисунките могат да 
бъдат поръчвани и през фейсбук страницата на читалището: 
https://www.facebook.com/NarodnoCitaliseDimitrBlagoev2008GGradPlovdiv/ 
 
Стволови клетки „раздвижват” хора с инсулт 
www.clinica.bg | 18.09.2017  
Инжекции със стволови клетки могат отново да изправят на крака хора в инвалидни колички, 
прекарали инсулт. Надежда за пълноценен живот дават първите резултати на малко клинично 
проучване, започнато през миналата година от иновативната компания SanBio. В края средата на 
годината тя получи 20 млн. долара грант от Калифорнийския институт за регенеративна медицина за 
проучване във Фаза ІІ за лечение на остри инсулти.Стволовите клетки се инжектират през сонда в 
областите от мозъка, поразени от инсулта, а резултатите са поразителни, разказват изследователите 
пред научното издание New Scientist. „Един от пациентите ни, 71-годишен възрастен мъж, можеше 
да движи само левия си палец в началото на проучването. Сега може да ходи и да вдига ръката си 
над рамото”, споделя неврохирургът от Стандфордския университет Гари Стейнбърг. Всеки от 
участниците в проучването получава по 2.5, 5 или 10 млн. стволови клетки, взети от костния мозък на 
двама здрави доброволци, а лекарите следят двигателната им активност. Пациентите без 
изключение демонстрират значително подобрение не само в движенията на крайниците, но и в 
говорните си умения, допълват специалистите. С помощта на генното инженерство изследователите 
добавят към стволовите клетки специален   ген, който активира развитието на мозъка при 
новородените.   Тестове при плъхове показват, че след около месец генно-модифицираните клетки 
изчезват, но междувременно са отделили няколко фактора на растежа, които създават връзки между 
мозъчните клетки и стимулират растежа на нови кръвоносни съдове, които да подхранват 
нарастващата мозъчна тъкан. „Смятаме, че клетките променят мозъка на възрастните така, че да 
прилича повече на бебешкия, който се възстановява много по-ефективно”, твърди Стейнбърг. На 
този етап конкурентни изследователски центрове провеждат   около 30 подобни клинични 
проучвания,   търсейки лек за хората, обездвижени от инсулт. Те обаче инжектират стволовите 
клетки в кръвта и не могат да се похвалят със забележителни резултати. От SanBio твърдят, че ще 
продължат работата си по проекта и планират стартирането на второ клинично проучване, в което 
ще устват повече от 150 пациента. 
 
Благотворително представление в Нови пазар 
www.bnr.bg | 20.09.2017  
Драматичният театър в Търговище представя от 18:30 часа в Нови пазар благотворителния спектакъл 
„Ана от другата страна“. Представлението е в подкрепа на лечението на 5-годишния Георги Георгиев 
от Нови пазар. Детето е с церебрална парализа и се нуждае от средства за рехабилитация. 
Режисьорът в търговищкия театър Лъчезар Андреев призова хората от Нови пазар да не купуват 
цветя, а вместо това да подпомогнат каузата за лечение на Георги. Ще има кутия за дарения във 
фоайето на читалището по време на събитието. 
 
Канело Алварес дари 1 милион и лично разтовари помощи за жертвите в Мексико 
www.sportal.bg | 23.09.2017  
Суперзвездата в световния бокс и жива легенда в Мексико Канело Алварес дари 1 милион долара на 
семействата на пострадалите от земетресението в Мексико. Също така световният шампион в средна 
категория лично разтовари кашоните със средства от първа необходимост на място на едни от най-
разрушените точки в страната. Както е известно, във вторник земетресение с магнитуд 7.1 по 
“Рихтер” причини смъртта на цели 273 души. Канело е осигурил подписани 740 000 колета с храна, 
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дрехи и лекарства. 27-годишният боксьор е от Гуадалахара и именно там съсредоточи усилията си да 
облекчи страданието на пострадалите от природното бедствие 
 
Тръгва кампания в помощ на детската онкохематология 
в. Черно море, Варна | Иван БАРБОВ, Ставри ТАРГОВ | 23.09.2017  
Започва кампанията "За здрава детска усмивка" в помощ на клиниката по детска хематология и 
онкология в УМБАЛ "Света Марина" във Варна. Това съобщиха в сутрешния блок на тв "Черно море" 
нейният патрон Филип Ромбаут и Веселина Влайкова от сдружение "Ветрило". Колега от 
сдружението посети детската онкология и сподели, че е събрал много тъга и че трябва да направим 
нещо заедно за тези деца. Така спонтанно се роди идеята за кампанията, която се радва вече на 
подкрепата на много организации и институции, обясни Влайкова. Инициативата ще стартира с Ден 
на отворените врати във фермата ни в с. Крумово на 30 септември. Там има различни животни - 
зайци, понита, кучета, коне. Идеята е децата със заболявания и техните родители да контактуват 
свободно с тях, да се отпуснат и да се успокоят. Чрез животните искаме да предизвикаме у децата 
усмивки, тъй като те дават позитивна енергия, каза патронът на инициативата. 
На 1 октомври ще има киноложка изложба на Пантеона в Морската градина.Там ще се проведе 
фотосесия на животните с малки деца, като след това фотосите ще бъдат пуснати в продажба и 
средствата от тях ще бъдат дарени на детската онкохематология, каза Влайкова. Предвиден е и 
футболен турнир, в който участниците ще дарят своите такси за каузата. А на 21 октомври ще има 
голям концерт във Фестивалния и конгресен център, уточни тя. 
Влайкова каза, че събраните средства от даренията ще бъдат основно за медицинска апаратура за 
детската онкохематология. Но най-вече за арттерапията там, от която зависи в голяма степен 
душевното състояние на малките пациенти. 
Всеки може да дари средства или да се включи в инициативите на кампанията. Така ще отключим 
доброто в себе си, бе категорична Веселина Влайкова. 
 
Осветиха новото отделение по Педиатрия в УМБАЛ Русе 
в. Бряг, Русе | 23.09.2017  
Новото детско отделение в УМБАЛ - Русе беше официално открито и осветено вчера. Ремонтът на 
Педиатрията беше осъществен благодарение на фондация "Игнат анев", която дари 500 000 лева. 
Канадският бизнесмен с български произход, който е и почетен консул на България в Мисисага, 
беше специален гост на тържествената церемония по откриването. За благотворителната си дейност 
той получи благодарствена грамота и плакет, връчени му от изпълнителния директор на УМБАЛ в 
Русе д-р Иван Стоянов. По време на церемонията беше открита и детска площадка "Канев" в двора 
на болницата. 
Областният управител Галин Григоров също изрази своята благодарност към Игнат Канев: "Бих искал 
да изкажа своята искрена признателност към г-н Игнат Канев. Благодаря Ви за това, че правите 
нашия регион -не само град, а и област, едно по-добро място за живот! Без Вашата подкрепа и 
съпричастност това трудно би се случило". Областният управител и неговите заместници подариха на 
болницата икона на Св. Пантелеймон, който да дарява с духовна сила всички. 
От името на кмета Пламен Стоилов, заместник-кметът Иван Григоров връчи на д-р Стоянов икона на 
Св. Георги с послание да закриля новото отделение. 
Бе отслужено освещаване на отделението от Негово Преосвещенство тивериополския епископ Тихон 
и свещеници от Русенската митрополия. 
На събитието присъстваха още главният секретар на Министерството на здравеопазването Елена 
Маркова, председателят на Общинския съвет в Русе чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, заместник 
областните управители Валентин Колев и Свилен Иванов, заместник-кметът Наталия Кръстева, други 
официални лица и гости. 
При откриването бяха наградени и децата, чиито рисунки са подредени в детското отделение. 
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Джей Зи и Бионсе готвят благотворителен концерт 
www.24chasa.bg | 22.09.2017 | 22:50 
Джей Зи и Бионсе работят по организацията на специален благотворителен концерт, чиято цел ще 
бъде да набере средства за жертвите от двата най-мощни урагана тази година - "Ирма" и "Харви". 
Музикалната изява, която е насрочена за идния месец, е и първата за Бионсе след раждането на 
близнаците й, пише БГНЕС. Според наличната за момента информация концертът ще се проведе на 
17 октомври в "Барклис център" в Бруклин, Ню Йорк, като участие ще вземат и музиканти от лейбъла 
на Джей Зи - "Рок Нейшън". "Все още не сме обявили официално или потвърдили музикантите и 
организациите, които ще се включат. Не знаем кого да очакваме, но предвид факта, че Джей Коул, 
Джейдън Смит, Ритана и Ти Ай са сред изпълнителите, представлявани от лейбъла, то ни очаква 
вълнуваща нощ", сподели за сп. "Винити Феър" говорителят на "Тайдъл", компанията за онлайн 
стрийминг на музика, също притежание на Джей Зи, която стои зад организацията на събитието. 
 
Благотворителен концерт събира средства за образователен център в Националния етнографски 
музей 
www.bnr.bg | 22.09.2017  
Националният етнографски музей, съвместно със Софийската филхармония, организира 
благотворителен концерт в рамките на кампанията „Опознай традициите, за да обикнеш народа 
си!“. Каузата е създаването на образователен център в музея. До момента са събрани средствата за 
ремонт, необходими са още 33 хиляди лева за обзавеждане и оборудване на три помещения в 
сградата на Княжеския дворец, обясни пред Радио София говорителят на Етнографския музей Петър 
Кърджилов. В образователния център деца и ученици ще могат да се докоснат до няколко занаята - 
грънчарство, тъкачество, приготвяне на обредни хлябове и ястия. Предвижда се това да става в 
помещения на първия етаж на двореца, към тях има и площадка, която може да се използва за 
пленери сред природата. Трите зали ще са с названия "Самодива", "Кукер" и "Малък змей". В 
благотворителния концерт ще участват едни от най-добрите изпълнители на български народни 
песни, танци и съвременни групи с етно звучене. Софийската филхармония е предоставили Зала 
"България" напълно безвъзмездно за каузата. Концертът е под надслов "Музика за Музея“ и ще се 
проведе на 2 октомври от 19:00 часа в зала "България".  Още подробности - чуйте от Петър 
Кърджилов! 
 
Фондация създава жилище за жени със свалено запрещение 
www.ngobg.info | 20.09.2017 
Първото жилище за жени с интелектуални затруднения, на които са свалени запрещенията, ще 
създаде в Добрич фондация "Свети Николай Чудотворец", съобщи председателят й Мария 
Методиева. По този начин жените, на които чрез съда са възстановени гражданските права, ще 
могат да започнат своя самостоятелен живот. С решение на Общинския съвет на фондацията бе 
предоставено общинско жилище за срок от пет години. Стартира и национална кампания за 
доброволчески труд, средства и материали за ремонтиране и оборудване на първия дом за първите 
пет момичета със свалени запрещения в България. Днес (бел. ред 19 септември) неправителствената 
организация отбеляза своя 20-годишен юбилей. През тези години тя е работила по над 30 проекта. 
Най-значимият бе този за отмяна на запрещенията в България, защото това никога преди не беше 
правено, а и защото е революционен, обясни Методиева. Фондацията сваля първите запрещения в 
България, което е прецедент в съдебната система на България и в цяла Източна Европа. Заради тези 
успехи, в края на 2016 г. централата на ООН в Женева реши да ознаменува Международния ден за 
правата на хората с увреждания 3-и декември с Милена Стоянова, която е първото момиче със 
свалено запрещение, и Мария Методиева - председател на Фондацията. Най-новата инициатива на 
фондацията е да създаде първото социално предприятие в Добрич, където да могат да се трудят 
хора с интелектуални затруднения. 
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“Азбукари” зарадваха многодетни семейства с пълни раници 
www.dnesbg.com | 20.09.2017  
20 раници с ученически пособия са подарили на многодетни семейства в цялата страна от 
Сдружение “Азбукари” и Единение “Българи за България”. Благотворителната инициатива е 
посветена на 15 септември. С пълни образователни комплекти за новата учебна година са били 
зарадвани деца от Велико Търново, София, Ботевград, Стрелча, Елин Пелин, с. Априлово, с. Горна 
Малина, Гоце Делчев и др.  
Кампанията “Знание за успех” е в подкрепа на българските деца. Всяка от подарените ученически 
раници е била пълна с помощни материали на стойност от 100 лева. Това включва учебни ресурси и 
помагала, които позволяват на децата да учат, пишат, рисуват, оцветяват и смятат. Сдружение 
“Азбукари” е подарило на всяко дете Детска карта на България, образователен комплект 
“Букварино” и “История на славните българи”.  
“Образованието е едно от основните направления в работата на Единение “Българи за България”, 
както и на “Азбукари”. Според статистиката 20 % от децата по света никога няма да ходят на 
училище, затова организирахме инициативата “Знание за успех” и подкрепихме децата на 
България”, заяви Цвета Кирилова, която е председател на двете организации.  
Златина ДИМИТРОВА 
 
Пловдив става център на кинологията 
www.gustonews.bg | Източник: GustoNews | 20.09.2017 
Над 500 кучета ще дефилират за двата дни на националните изложби за породисти кучета “Plovdiv 
CUP” 2017 на 23 и 24 септември на игрище номер 5 на Гребната база.  
Съдиите за пръв път са с такъв далечен международен състав: Нова Зеландия, Малайзия , Китай и 
Сърбия, ще отсъдят над 60 различни породи кучета от над 10 различни държави: България, Сърбия. 
Македония, Румъния, Гърция, Италия, Франция и др.  
По време на изложбите Пловдивското киноложко дружество се е ангажирало да даде възможност 
безстопанствените кучета от общинския приют да бъдат показвани на гостите на събитието, ако 
желаят осиновяване на четириногото.  
Новоучредената организация за спасяване и намиране на дом на кучетата „Спаси живот” ще направи 
благотворителен базар.  
Благотворителен базар ще направят и организаторите на „Паралелен свят”, а също и децата, 
занимаващи се и организиращи работилници за деца с аутизъм.  
Ръка се подава и на отделението за онкоболни деца към  УМБАЛ „Св. Георги”, за които ще се 
събират дарения в специално подготвена кутия.  
Освен фирмите които ще представят своите продукти за домашни любимци, за пръв път в България 
ще има демонстрация на пет от водещите груумъра (коафьори на кучета), които ще покажат своите 
умения и ще разкрият някои от тайните на своята професия. Ще има демонстрации на „Български 
Аджилити Клуб” - танци с кучета, показна демонстрация на служебно обучени четириноги 
служители.  
Събитието ще бъде гарнирано с музикални изпълнения на наши водещи млади групи и солисти.  
Входът е свободен,  а доброто настроение се гарантира от Пловдивското киноложко дружество – 
обещават организаторите. 
 
10-годишнина празнува Младежкият център “Отвори очи, има кой да ти помогне” в Ресен 
www.dnesbg.com | 20.09.2017 
10-годишен юбилей празнува Центърът за работа с деца и младежи “Отвори очи, има кой да ти 
помогне” в Ресен. Създадената от Община Велико Търново социална услуга доказа ефективността си 
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– малчуганите и тийнейджърите припознаха Центъра като предпочитано място за тяхното свободно 
време, изпълнено със забавления, игри, полезни житейски уроци, спорт.  
Тържеството събра десетки деца от селото, техните близки, както и многобройни гости. Сред тях бяха 
заместник-кметът на старопрестолния град Снежана Данева-Иванова, началникът на 
великотърновското полицейско управление гл. инспектор Валентин Къндев, кметицата на Ресен 
Йорданка Колева, представители на регионалната пожарникарска служба, на общинската 
администрация и др. От името на Общината и от кмета Даниел Панов домакините получиха подарък 
– интерактивна карта на света. Изненади бяха подготвили и останалите гости.  
Центърът за работа с деца и младежи в Ресен е създаден по социалната програма на Общината и в 
партньорство с Дарителското сдружение “Св. Иван Рилски”. В Общината работят още 19 Младежки 
центрове, а една от успешните инициативи е Лятната детска полицейска академия. Благодарение на 
партньорството между местната власт, полицията, пожарната и неправителствения сектор стотици 
деца знаят как да се предпазват от опасностите в обществото, като трафик на хора, наркотици, 
сексуална експлоатация, а също от пътния травматизъм и пожарите.  
Вася ТЕРЗИЕВА  
 
Паметникът на Вълчан войвода щял да струва около 500 000 лева 
www.dariknews.bg | 20.09.2017  
На около 500 000 лева е оценено изграждането на паметник на Вълчан войвода във Варна.  Това 
разкри пред Дарик арх. Лъчезар Пеев от Инициативния комитет за изграждане на паметника. Той 
обясни, че парите ще бъдат събирани чрез дарения. Те ще са за изграждане и монтиране на 
скулптурата, както и облагородяване на района около избраното място – край панорамната 
площадка по пътя за кв.”Галата”.     Поддръжниците на идеята за изграждане на скулптурата 
протестираха днес пред сградата на Община Варна, тъй като, според тях, действията на отделни 
общински служители осуетяват реализацията на идеята.   С протокол от 9 февруари т. г. на Комисията 
по естетизация на градската среда към Общината е одобрено мястото за изграждане на паметника 
на Вълчан войвода, след което това решение трябва да се гласува от Общинският съвет за 
окончателно парафиране. Поради неясни обстоятелства същото не достига до дневния ред на 
Общинския съвет до момента, в който на 10 юли инициаторите на идеята получават писмо от 
дирекция „Култура”към Общината, че проектът се прекратява, твърдят  протестиращите. Те 
настояват проектът отново да влезе за разглеждане и приемане от Комисията по естетизация на 
градската среда.   Вълчан войвода е роден в село на около 60 км от Одрин, което вече не е в 
пределите на България. По-късно се заселва във варненското село Голица, където все още пазят 
спомени за живота и дейността на войводата.      Той е първият български революционер, действал 
по море. Организирал е морски нападения над турски кораби. Това е основният мотив да има 
паметник на революционера в морската столица и той да гледа към морето, отбеляза арх. Пеев. 
Ако във Варна бъде изграден паметник на известния хайдутин, той няма да бъде първият у нас. На 
много места в страната пък има паметни плочи на легендарния български герой от началото на XIX 
век. Преди около 2 седмици паметна плоча на революционера бе открита и във вълчидолското село 
Щипско. 
 
Детската хирургия в МБАЛ "Света Анна" с нов ехограф 
www.dariknews.bg | 16.09.2017  
Детските хирурзи в МБАЛ "Света Анна" вече не се налага да ползват сектора по образна диагностика 
за спешни пациенти, тъй като разполагат с нов, модерен ехографски апарат. Съвременната машина 
за прецизна диагностика бе дарена от "Лайънс клуб - Варна", "Лайънс клуб Варна Академика" и 
"Софтуер АГ Димелъпмънт Център България"  ЕООД.     
"Между 60 и 70 процента от нашите малки пациенти влизат по спешност тук и начилието на собствен 
ехограф ни спестява чакане. Прецизната образна диагностика е изключително важна за нас, тъй като, 
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дори и когато сме наясно с диагнозата, при едно атипично разположение, ехографът е този който ни 
дава възможност за прецизно позициониране на разреза и адекватния подход в оперативното 
лечение", коментира началникът на отделението по детска хирургия в МБАЛ "Света Анна" д-р Румен 
Христов.     
"Диагностиката в съвременната медицина е базирана на модерната техника и ние сме благодарни, 
когато болницата ни се сдобие с такава". С тези думи изпълнителният директор на университетската 
МБАЛ "Света Анна - Варна" д-р Николай Коларов благодари на дарителите за ехографа. 
Благодетелите на най-малките пациенти на МБАЛ "Света Анна - Варна" обявиха, че остават в 
готовност и занапред на подкрепят лечебното заведение, което покрива над 90% от хирургичната 
спешност в Източна България, и неговите пациенти. 
 
Забавления за цялото семейство на фестивала с кауза "Усмихни се, Карин дом" 
www.dnesplus.bg | 16.09.2017  
За трета поредна година ще се проведе благотворителният семеен фестивал „Усмихни се“, като 
средствата, събрани по време на събитието ще бъдат използвани за запзването на терапевтична 
група „Усмивка“ за деца с комплекси нужди в Карин дом. Семейният празник ще се проведе на 16-ти 
и 17-ти септември в красивата градина на Карин дом в Морската градина на Варна като подарък към 
децата за началото на учебната година и символичен край на безгрижната ваканция. Темата тази 
година е Приказна градина, а верни на традицията организаторите ще преобразят зеления двор на 
Карин дом в място за семейни забавления с пикник зона, фермерси и занаятчийски пазар, детски 
кът, кулинарно шоу и неизоброими детски работилници. Ще има татуровки с кана, шоу на цирк 
Балкански, йога класове, уроци по капоейра, шах и още много други. Както и предишни години, 
Усмихни се ще предложи забавления за цялото семейство и през двата дни на фестивала, като така 
гостите ще могат да се порадват на последните летни лъчи на открито, изпробвайки различни 
кулинарни, спортни, бирени или шопинг приключения. Това, което е ново е, че за първа година 
фестивалът има своя тема и ще покаже на децата света на приказките, ще ги пренесе в тайната 
градина на тяхното въображение и ще им разкаже някои добре познати или вече позабравени 
истории за далечни царства. За да останат тези семейни мигове запазени като топъл спомен, ще 
бъдат обособени три фотографски къта на различна тематика, където деца и родители ще могат да 
направят своята семейна снимка. Не на последно място, всички тези забавления ще спомогнат за 
благородната кауза на Карин дом. Събраните по време на фестивала средства (от дарение за вход, 
участие в томбола и закупени продукти, работилнички и др.) се използват за терапия на децата със 
специални потребности в Карин дом. Група „Усмивка“, която носи името на фестивала е за деца с 
комплексни и интензивни нужди от подкрепа, а група „Малки+“ е за най-малките деца с 
комуникативни затруднения и аутистичен спектър. Благодарение на всички гости на фестивала, 
всички партньори и усилията на целия екип, зает с организацията, децата със специални потребности 
на Карин дом получават висококвалифицирана терапия. Днес+ 
 
Занималнята за деца в УМБАЛ- Русе и обзаведена 
www.ruse.utre.bg | 16.09.2017  
Благодарение на кампанията „Капачки за играчки“, както и на няколко щедри дарения от фирми и 
частни лица, бяха събрани общо 509,50 лв. и занималнята в детското отделение на Университетска 
болница Русе е вече обзаведена. По-голямата част от тях са използвани за най-необходимото за 
първоначалното обзавеждане за занималнята - масички и столчета за по-малките деца, както и 
много занимателни и обучителни играчки за момичета и момчета за различни възрасти. Независимо 
от това, кампанията „Капачки за играчки“ продължава с цел периодично закупуване на 
развлекателни материали за децата. Това е едва началото, тъй като занималнята има нужда от още 
обзавеждане. Едни от най-важните и неотложни неща, които се налага да бъдат набавени са 
подходяща маса и столове за по-големите пациенти, както и за придружителите на децата в 
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отделението. Всеки, който има желание да помогне, може да се свърже с екипа на тел.: 082/887 310; 
0879/012073 или на имейл pr@hospitalruse.org. 
 
Малкият баскетболист Стилиян спешно се нуждае от помощ за лечението си 
www.burgasnews.com | 22.09.2017  
Един от най-големите таланти на България до 12 години, Стилиян Колев от Сливен Баскет, се нуждае 
спешно от финансова помощ за лечение. Стилиян бе избран в Идеалната петица на Държавното 
първенство по баскетбол за тази възраст през миналия шампионат във Варна, а тимът му стана трети.  
На 01.08.2017 момчето претърпя операция на дясна подбедрица, като бе отстранен тумор с 
големина около 5 см. Предположенията бяха за доброкачествено образование, но след направена 
хистология, 42 дни по-късно се установи съвсем различен и неочакван резултат.  
Поставената диагноза, след хистологията, е Синовиален Сарком, рядко онкологично заболяване.  
След бърза реакция на родители, приятели, състезатели от клуба и ръководство, Стилиян замина в 
Турция за допълнителни изследвания. Лечението, което предлагат в болница „Лив Хоспитал“ в 
Истанбул, е със заявка за пълно излекуване на детето. Терапиите ще продължат между 6-8 месеца, 
като стойността на всяка терапия е 7500 евро.  
Открита е дарителска сметка на името на детето:  
IBAN: BG62STSA93000024715835  
Bic: STSABGSF  
Титуляр: Стилиян Николаев Колев  
Родители и близки на момчето призовават: „Помогнете ни да върнем Стилко в залата!“ 
 
Бил и Мелинда Гейтс дариха $200 млн. за жените и децата от развиващите се страни 
www.glasove.com | 22.09.2017 | 18:51 
Мелинда Гейтс пък подчерта, че "предоставянето на средства за защита на здравето на жените и 
децата е от първостепенно значение, тъй като може да помогне на най-бедните да се избавят от 
своята нищета".   Въпросният фонд се занимава с инициативи, насочени към подобряване на 
условията на живот и здравословното състояние на жените и децата в 50 страни, най-вече в 
развиващите се.. Както се посочва в изявлението на ООН, управляващите фондовата структура се 
надяват да привлекат около 2 млрд. долара през следващите 5 години.   "Всяка жена, всяко дете" е 
инициатива на осмия генерален секретар на ООН Бан Ки Мун като част от „Глобалната стратегия за 
здравето на жените и децата”. Тя получи одобрение през 2010 г. на редовната годишна сесия на 
Общото събрание на ООН. 
 
20 000 лева събра кампания за подновяване на спортната база в МГ 
www.ruse.utre.bg | 22.09.2017 | 18:46 
20 000 лв. събра благотворителна кампания за подновяване на спортната база в ПМГ „Баба Тонка” – 
Русе. Това е първата по рода си инициатива в страната. Идеята е на бившия възпитаник на 
училището Даниел Иванов, който в продължение на 100 дни избяга 700 км. в подкрепа на каузата. Тя 
обедини няколко поколения, завършили Русенската математическа гимназия. Вече обявен 
официално краят на кампанията. На събитието присъстваха нейният инициатор Даниел Иванов, 
директорът на гимназията Митко Кунчев, председателят на Постоянната комисия по младежта и 
спорта в Общински съвет-Русе Пламен Рашев, представители на Училищното настоятелство, 
дарители, преподаватели по физическо възпитание и ученици с високи постижения в областта на 
спорта. Даниел Иванов сподели със снимки пред присъстващите за трудните и забавни моменти по 
време на 100-дневния маратон. Той отправи благодарност към над 500-е бивши и настоящи 
възпитаници и преподаватели от гимназията, както и към негови приятели и познати, които са 
подкрепили каузата, включвайки се в предизвикателството. Даниел Иванов покани всички желаещи 
да участват в поредното спортно събитие тази събота в Русе. Кунчев направи презентация, в която 
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обобщи поставените и постигнати цели в рамките на кампанията. Общо 202 са дарителите, 
подкрепили каузата. 189 от тях са го направили чрез онлайн платформата, а останалите са превели 
суми по сметката на Училищното настоятелство. То също е подкрепило каузата с дарение от 5 000 лв. 
А от училищния бюджет ще бъдат заделени 1 500 лв. Със събраните средства ще бъдат закупени 
фитнес уреди, маси за тенис, представителни спортни екипи за активно занимаващите се със спорт 
възпитаници на училището, баскетболни табла и рингове.   В края на церемонията, Даниел Иванов и 
дарители, подкрепили кампанията със суми над 100 лв., получиха грамоти. 
 
Под мотото“Продължаваме заедно“отбелязваме Международния ден на хората с увреден слух 
www.novini.dir.bg | БГНЕС | 22.09.2017  
За първи път у нас 12 организации за хора с увреден слух обединяват усилията си в грандиозно 
честване. За първи път у нас 12 организации за хора с увреден слух обединяват усилията си в 
грандиозно честване. На 23 септември, събота в 10.00 започва честването с благотворителен базар, 
който ще продължи до 14.00 часа. Мястото, на което ще се състои е същото, като на бившия 
мавзолей – близо до пл. Батенберг и Народен театър “Иван Вазов”.  
Всякаедна от организациите за хора с увреден слух и техните партньори ще се представят в рамките 
на базара с интересни презентации и хенд мейд асортимент. 
На същото място в 18.30 ще започне концерт с грандиозно шоу и мимове, който ще повиши 
настроението на празника. На сцената ще се представят артисти от българската музикалната сцена.Те 
ще подкрепят събитието, като за първи път техните изпълнения ще бъдат достъпни, както за глуха, 
така и за чуваща публика. Музиката ще бъде пресъздадена в жест отпознатите група “Жестим”.  
Красотата на мимиката ще бъде демонстрирана от мимове, които ще се смесят с тълпата в 
градинката на Народен театър ”Иван Вазов”. На сцената ще се представят и децата от Специално 
училище за ученици с увреден слух ”Проф. д-р Дечо Денев” - гр. София.  
Николай Нинов, председател на Национално представената организация Съюз на глухите в България 
изтъкна, че глухите хора заслужават внимание и подобаващо честване на техния  
празник!“Целта на обединението е да покажем на обществото и на глухите хора, че продължаваме 
заедно”, коментира Митко Якимов председател на Фондация  
“Глухи без Граници”. 
Събитието “Продължаваме ЗАЕДНО” е под патронажа на Столична Община и госпожа Албена 
Атанасова, която ще бъде и официален гост. /БГНЕС 
 
Борбата на Ники от Горни Воден продължава, да го подкрепим! 
www.parvomai.net | 22.09.2017  
Преди около две седмици Николай Иванол е бил приет с висока температура в испанската болница, 
в която се лекува. След изследвания и консултация е станало ясно, че има възпаление на дебелото 
черво. Проблемът обобщен е следният – тъй като имунотерапията не дава вече нужните резултати, 
през август тя е била спряна. Опасенията на лекарите са, че болестта може да се опитва да се 
завърне, като признак за това са температурата и възпалението. Налага прилагането на нов вид 
лечение с имунотерапия и радиотерапия. Проблемът е, че испанското министерство на 
здравеопазването трябва да одобри този метод на лечение. През периода на изчакване Николай все 
пак трябва да приема някакъв вид терапия, затова до началото на имунотерапията с радиотерапията, 
ще прави химиотерапия. Във фейсбук страницата в негова подкрепа асеновградчанинът споделя 
„Положението е сложно, но не се предавам, докато има шанс и докато тези специалисти, които ме 
лекуват са с мен. Надявам се и вие да сте с мен и да не сте ме забравили. Разходите по престоя ми в 
болницата растат постоянно, като само тези четири дни ми струват няколко хиляди евро. Скоро ще 
публикувам и фактурите, които чакам да ми издатат. Парите са едно от нещата, които ми създават 
най-голямо безпокойство, но съм убеден, че и те ще се съберат. Най-важното в момента е, че се 
чувствам добре физически, със здрав дух и психика, готов да се боря с предизвикателствата. Знам, че 
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не съм забравен и приятелите ми са с мен. Благодарен съм на всеки, отделил от хляба си, за да мога 
да платя за здравето и живота ми. Бъдете здрави и щастливи и не спирайте да вярвате, както аз не 
спирам. " На 15 септември бе 31-вият рожден ден на момчето от Горни Воден. За поредна година 
празникът му не беше празник, не и такъв, какъвто би искал всеки рожденик. Денят всъщност бе 
поредният в клиника и поредният в борба за живота. Една дълга и тежка битка, от която обаче 
Николай няма никакво намерение да излезе победен. Както вече стана ясно, парите за лечението му 
растат главоломно. Само за няколкото дни, в които той подготвям за химиотерапия ще му струват 
около 4 000 евро. Ето защо кампанията за набиране на средства има нужда от съживяване. Към 
момента са необходими около 52 000 евро, но сумата продължава да нараства, а парите в 
дарителската сметка са едва около 10% от тях. За да продължим на подкрепяме Ники, можем да 
направим едно от следните неща:  – да изпратим sms с текст DMS NIKOLAY на номер 17 777  – да 
направим превод в дарителската му сметка в ОББ в лева – IBAN: BG56 UBBS 8002 1088 4983 30, BIC: 
UBBS BGSF, Титуляр: Николай Владимиров Иванов  – или в евро за Испания – IBAN: ES71 2100 3693 
2120 0050 5550, BIC: CAIX ESBB  – или чрез Pay pal Vencislav_ivanov89@abv.bg. Източник: 
asenovgrad.net 
 
Стотици хора от района подкрепиха, като дариха средства за операцията на Милен 
www.karlovopress.com | 22.09.2017  
Стотици хора от района подкрепиха като дариха средства за операцията на Милен. Всички билети за 
концерта в подкрепа на Милен от Дъбене бяха разпродадени. В читалището в Карлово се проведе 
благотворителен концерт с участието на много местни самодейни групи и състави. Събраха се 5560 
лева от разпродажбата на билетите. Все още обаче не достигат 13 000 лева, за да може да бъде 
осъществена необходимата операция на крака на младия мъж в чужбина. Всички хора, които се 
обединиха около каузата посочиха, че са изпратили писма с молба за финансова подкрепа до всички 
големите фирми в района, но за съжаление до момента единици са помогнали. Семейството и 
приятелите на Милен изказват благодарност на всички хора с добри сърца, които се включиха в 
благотворителната кампания. 
 
Иван Тотев връчи театрален приз на Никола Добрев 
www.plovdivlive.com | 22.09.2017 | 15:56 
Кметът инж. Иван Тотев връчи почетния приз на фестивала „Сцена на кръстопът“ на доц. инж. 
Никола Добрев. Председателят на Съвета на директорите на компанията „КЦМ 2000“ АД получи 
наградата на стилно парти в ресторант „Киноа“. С жеста на уважение фестивалният екип почете един 
от най-всеотдайните меценати на изкуството както в Пловдив, така и на други места в България. 
Благодаря ви са щедростта и помощта не само за „Сцена на кръстопът“, но и за много други 
инициативи, които подкрепяте, каза Иван Тотев. Наградите са важно нещо, но по-важна е културата 
на Пловдив. Освен да я подкрепяме, трябва и да я използваме, за да повдигнем духа български, 
прие признанието на фестивала Никола Добрев. В приятелски разговор в компанията на другите 
спомоществователи на „Сцената“ – собственикът на „Роза Импекс“ Димитър Георгиев, на „Атаро 
Клима“ Атанас Рогачев, на „МАИ груп“ Мирослав Илиев и Иванела Василева от „Ондулин“, инж. 
Добрев сподели философията си за мисията на бизнеса по отношение на културата. Естествено е да 
помагаме. Фирмата ни е отделила за духовността няколко милиона лева. Притеснението ми е, че 
това усилие не е достатъчно, за да излекуваме болното ни общество, каза Никола Добрев. Той и 
останалите гости на партито си спомниха за началото на „Сцена на кръстопът“ и мига, в който се е 
присъединил към меценатското общество на театралния фестивал. Тон за разговора даде глалвният 
спонсор инж. Димитър Георгиев. Спомням си началото. Беше 1995-96 г. Нямаше хляб и други най-
необходими продукти, за да изхранваме семействата си. Живеехме в „Тракия“ и си спомням, че 
палехме огньове, докато се редяхме за насъщния пред магазините. Тогава при мен дойде Димитър 
Малашинов и ми поиска финансова подкрепа за фестивала. В същото време във фирмата се борехме 
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да развиваме бизнеса и да осигуряваме заплатите на служителите. Независимо от това дадох 
средства, защото дарителството е присъщо на българина, разказа Георгиев. После разтоворът между 
гостите се съсредоточи върху важните за града проекти, а инж. Иван Тотев разказа за някои от тях. 
Поради бизнес ангажименти на празника не успяха да присъстват собствениците на фирмите 
„Маджаров“ и на KABILE. Поздрав от името на колегите си – актьори от цяла България, гостували на 
фестивала, поднесе Мария Генчева от Пловдивския драматичен театър. Вечерта приключи с 
обещание, че меценатското общество ще продължи да работи за каузата на фестивала „Сцена на 
кръстопът“. 
 
В средата на октомври лъвът от войнишкия мемориал ще е реставриран 
www.novini.dir.bg | БГНЕС | 22.09.2017  
В момента се работи, очакваме около средата на октомври лъвът да е напълно реставриран и 
подготвен да заеме определеното му място. Това каза зам.-кметът на Столичнаобщина Тодор 
Чобанов в отговор на въпрос за това докъде е стигнал проектът за мемориала на Първи и Шести 
пехотен полк и дали ще се използват старите елементи, предаде репортер на БГНЕС. В момента се 
работи, очакваме около средата на октомври лъвът да е напълно реставриран и подготвен да заеме 
определеното му място. Това каза зам.-кметът на Столична община Тодор Чобанов в отговор на 
въпрос за това докъде е стигнал проектът за мемориала на Първи и Шести пехотен полк и дали ще се 
използват старите елементи, предаде репортер на БГНЕС.  
Лъвът от оригиналния монумент е на реставрация, каза зам.-кметът и добави, че много сериозен 
екип от реставратори, който ползва услугите на най-добрия специалист в България, направил серия 
от тестове, за да се прецени какви химикали ще бъдат използвани. „В момента се работи, очакваме 
около средата на октомври лъвът да е напълно реставриран и подготвен да заеме определеното му 
място. След което, разбира се, ще се направипредполагам една церемония от военно-патриотичните 
организации, с които сме в ежедневен диалог. Така, че някъде през месец ноември ще имаме една 
много красива и достойна визия на това място”, заяви Чобанов.  
БГНЕС припомня, че в началото на юли тази година стартира проектът за демонтажа на останките от 
паметника „1300 години България” пред НДК. Решението за премахването на паметника е от 2014 г. 
на СОС, когато е взето решение за демонтаж на останките. „След демонтажа няма да остане дупка, а 
пространството ще бъде облагородено докато се проведат конкурсите за изпълнението на 
решението на СОС да се възстановят паметниците на I-ва и VI-та пехота”, обясни тогава Силвия 
Христова, председател на Комисията по градоустройство в Столична община. Тя посочи, че ще се 
проведе конкурс за направата на паметника, а средствата ще дойдат от дарения от гражданските 
организации, които са в подкрепа за изграждането му. „Историята показва, че войнишките 
паметници са били точно на това място”, каза още Христова. /БГНЕС 
 
Футболни фенове накараха малкия Радо да повярва в доброто 
www.bgnow.eu | 22.09.2017  
Трима братя - Христо е на 12 и тренира скокове във вода, Георги е на 8 и е гимнастик, а Радо е на 6 
години. Всички те мечтаят да станат шампиони в своите спортове и... Радо да проходи.  Най-малкият 
имаин рядко генетично заболяване, което не му позволява да се движи сам.  "Той е страхотно 
интелектуално развито дете - много умен, много лъчезарен. Има страхотно отношение към живота, 
дори към собствената си ситуация, но има нужда от свобода", описва го майка му Ралица. В момента 
Радо се движи с помощта на специална моторна количка. Той обаче расте, а тя все по-често се чупи. 
Нова семейството може да получи от държавата чак когато малчуганът стане на 16 години. 
Количката струва 13 хил. лева. Първи на призива за помощ се отзовават феновете на "Левски" от 
организацията "Сини инициативи". Те събират малка сума, а след това организират благотворителни 
турнири и базари, за да могат да набавят нужните пари.  "Започнахме като се събрахме основна 
група левскари в едно заведение, което дари цялата си печалба за каузата", разказва за началото на 
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инициативата Антони Джамбазов. Останалата сума даряват други добри хора. "Аз не искам повече за 
него. Искам правото да е като всички останали деца", заявява майка му. А Радо ще се радва на нова 
количка през ноември.  
 
Ники от Шумен се справя с болестта 
www.bnr.bg | 22.09.2017 | 
Николай Иванов се завърна в Шумен след поредната химиотерапия, направена в турска клиника. 
Ядрено-магнитният резонанс е показал, че туморът е намалял значително и вече може да бъде 
изцяло премахнат с операция. Медиците смятат, че е възможно това да стане след около две 
седмица, стига кръвните показатели на момчето да са добри. Лекарите следват протокол, показал че 
действа при заболяването на 17-годишния Ники - "Сарком на Юинг", затова след операцията ще се 
наложат още процедури и присаждане на стволови клетки. Фондът за лечение на деца осигури 
парите за лечението на Ники в турската клиника през лятото. Преди това средствата се набираха чрез 
благотворителна кампания, която участваха хора от Шумен и от други градове на страната и 
чужбина. В дарителската сметка на Николай бяха събрани почти 100 000лв. С тях са заплатени  4 
химиотерапии, няколко изследвания и извличане на стволови клетки. Семейството момчето отново 
благодари на всички за подкрепата. 
 
"Малките герои": Шарена детска площадка в "Пирогов" оживи болницата 
www.e-novinar.com | 22.09.2017  
 mediapool.bgМесец преди официалното откриване на изцяло ремонтираните и интериорно 
преобразени детски клиники в болница "Пирогов", в двора се появи нова детска площадка, чието 
изграждане е част от инициативата "Малките герои" на Фондация "Америка за България" (ФАБ). 
Площадката е направена със средства на двама дарители, които са пожелали да останат анонимни. В 
момента тече реконструкция на детските отделения, които също ще бъдат напълно преобразени. За 
да бъде отбелязан и запомнен този ден, Фондацията посади до детската площадка сребърен бор, 
който да бъде украсяван за всяка Коледа. Директорът на "Пирогов" проф. Асен Балтов коментира 
пред БНТ: "Нервната атмосфера, адрелинът, който изръсваме постоянно в спешните структури и в 
операционните, мисля, че е нещо, което това тука ще го подобри". "Променя се обликът на всичките 
детски клиники, родителите и малките ни пациенти оценяват тази разлика и са много възторжени от 
това, което се случва тука", д-р Христо Шивачев, началник на Клиника по детска хирургия. На 23 
октомври ще бъде официалното откриване на изцяло ремонтираните и интериорно преобразени 
детски клиники в болница "Пирогов". "Създадохме "Малките герои" с грижа за децата на България, 
които се налага да се лекуват, и техните семейства. Инициативата е пример за това как само 
обединените усилия на всички – правителството, неправителствените организации, отговорния 
бизнес, медиите и гражданите, лекарите и ръководството на Пирогов в частност сега, могат да 
доведат до изключителен резултат. Поотделно всеки един от нас би постигнал много, но не толкова 
успешно", каза Нанси Шилър, президент и главен изпълнителен директор на Фондацията като 
специално благодари на индивидуалните дарители за подкрепата, отзивичивостта и примера, който 
дават с жеста си. "Чакахме това събитие, много отдавна. "Малките герои" е нагледно доказателство 
за смисъла на ползoтворните усилия, които Фондация "Америка за България" полага за България", 
коментира Лин Дафт, председател на борда на директорите на Фондацията. Инициативата "Малките 
герои" е продължение на реално текущата реконструкция на детските отделения, която е 
финансирана от Министерство на здравеопазването. Подобренията обхващат три етажа. 
Интериорното обогатяване става чрез добавяне на модерни, цветни и образователни компоненти и 
се финансира с дарения, предоставени от "Америка за България". Партньорите на инициативата са 
социално отговорни компании, медии и всички, които участват в DMS кампанията. Все още всеки 
желаеш да бъде герой на "Малките герои" може да се включи като изпрати SMS с текст DMS 
PIROGOV на 17 777. Патрон на инициативата е Григор Димитров. "Америка за България" стартира 
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"Малките герои" за интериорното преобразяване в детското отделение на "Пирогов", така че то да 
има една по-гостоприемна и близка до възприятията на малките пациенти среда. Проектът по 
своеобразен начин продължава успеха на детския научен център "Музейко" , където се преплитат 
възможностите за обучение и наука в специално създадена за деца среда. Цветността, богатите по 
съдържание стенописи, специфичните компоненти на заобикалящата среда и обзавеждането ще 
удивяват и смегчават стреса на децата и техните родители по време на престоя им в болницата. 
Супергероите олицетворяват трансформацията на превъплъщението от обикновен човек в същество 
със свръх сили и възможности. Малките герои имат силата да трансформират сами себе си – 
първоначално от болест към оздравяване, евентуално от детство към зрялост, от сегашното към 
бъдещето. 
 
Facebook дари 1 млн. долара за пострадалите от земетресението в Мексико 
www.e-novinar.com | 22.09.2017  
 actualno.comСоциална мрежа Facebook дари 1 млн. долара за подпомагане на пострадалите след 
силното земетресение в Мексико. Това съобщи в своя профил основателят на компанията Марк 
Зукърбърг. Реклама "Мислите ми са с тези, засегнати от земетресението в Мексико. Facebook 
изпраща 1 млн. долара до мексиканския Червен кръст в подкрепа на хуманитарните усилия на в 
страна”, написа той. Два дни след труса: Под училище в Мексико все още има живи деца Жертвите 
на силното земетресение, което разлюля Мексико във вторник, продължават да се увеличава. Те са 
вече 230 души. В същото време ... Прочети повече Опустошителното земетресение с магнитуд 7,1 по 
Рихтер бе регистрирано в Мексико във вторник вечер. Епицентърът му е на 12 км Аксочиапан, щата 
Морелос, на 111 км южно от столицата Мексико Сити, предаде БГНЕС. Според последните данни 
най-малко 230 души са станали жертва на бедствието. 
 
ЗОВ ЗА ПОМОЩ: Борбена българка се нуждае от средства за скъпо лечение 
www.e-novinar.com | 22.09.2017  
 dariknews.bg33-годишната Миглена Йорданова Узунова от Елена се нуждае от средства, за да 
започне скъпоструващо лечение в турска клиника. Младата жена страда от коварното генетично 
заболяване Атаксия на Фридрайх. То е наследствено и може да причини прогресивна увреда на 
нервната система и проблеми, свързани с говора и движенията. Изявата на симптомите започва 
между 5 и 15-годишна възраст. При Миглена тежката диагноза е поставена, когато е само на 9 
години. Следва ходене по болници, лекари, докато накрая стига до инвалидната количка. Въпреки 
тежкото изпитание, тя завършва образованието си в Елена, а след това и ВТУ „Св. Св. Кирил и 
Методий”. Въпреки че за болестта няма лечение, близки на младата жена са проучили 
възможностите за подобряване на състоянието й. Меги може да постъпи в турска клиника за 
вливане на стволови клетки.  Първият преглед е минал през месец юни, а през октомври предстоят 
първите вливки на стволови клетки в Турция. Операция „Жълти стотинки“ с нова кауза – децата с 
множествени увреждания Сумата, необходима за първите четири вливания на стволови клетки, 
възлиза на 36 000 долара, след което ще са необходими допълнителни средства за 10-дневният курс 
на рехабилитация и физиотерапия. 4 000 долара е сумата, която младата жена трябва да отдели за 
рехабилитация и още 2 500 долара за квартира, докато трае курсът. За да може Миглена да отиде 
през октомври за първите вливания трябва да събере сумата от 42 500 хиляди долара. За набирането 
им е разкрита дарителска сметка - IBAN BG14UNCR7000 1522 9787 76. До нея имат достъп единствено 
Миглена и кметът на Община Елена Дилян Млъзев, който също участва активно в кампанията. Освен 
кутии за дарения, поставени в града и на места, където се провеждат масови събития, през 
следващите месеци ще бъдат организирани базари, благотворителни изложби, търгове и концерти. 
 
Включи се в Национална конференция за доброволчеството в България 
www.ngobg.info | 22.09.2017  
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Национална конференция за доброволчеството в България, чиито основни организатори са 
Национален младежки форум, Варна - Европейска младежка столица и Община Варна, ще се 
проведе в град Варна в дните от 5 до 8 октомври 2017 година. Искаш да се срещнеш с други 
доброволци и да сложиш основите на безброй незабравими приятелства? Интересуваш се от 
доброволчеството в България? Доброволец си от няколко седмици? Или месеци? Или години? Имаш 
интерес за обмяна на добри практики с други доброволци или среща с едни от най-впечатляващите 
доброволчески лидери и експерти в доброволчеството? Желаеш да участваш в изготвянето на 
законопроект за доброволчеството в България? ТОВА Е ТВОЕТО МЯСТО! Стани част от Национална 
конференция за доброволчеството в България! Кандидатствай до 26 септември 2017 година, 23:59 
часа, като попълниш формуляра по-долу. До 27 септември ще получиш имейл от организаторите с 
повече информация относно събитието!  Линк за кандидатстване: 
https://goo.gl/forms/evsX0u2w3HFJmOa22 „Светът се променя с доброта и воля!" Целта на проекта е 
обединяване на доброволческите организации и доброволците на обща конференция, на която да 
се обменят добри практики от работата по проблемите на доброволчеството в България и 
унифициране на действията по решенията им. Както на всички е известно, светът се променя по 
нашия пример, а доброволчеството най-добре описва перфектната промяна в заобикалящата ни 
Вселена – използвайки от една страна доброта, с която да бъде показано, че само така злото може 
да бъде победено, и воля, която има водеща роля в така или иначе дълго протичащата промяна. Тук 
идва и въпросът за основните подцели, намиращи се в корените на този проект: 1) Застъпничество 
на концепциите за доброволчеството и съобразяване на спецификите на процесите, свързани с него 
в България; 2) Дефиниране на проблемите на доброволеца и предложения за решението им в хода 
на конференцията; 3) Допълване на вече съществуващите концепции за доброволческия труд и 
изграждането на платформите за подпомагане на дейността; 4) Предложения за решения на 
проблемите в комуникацията между заинтересованите страни, бизнеса, държавата и самите 
доброволци; 5) Допълване на концепциите в съществуващите нормативни документи, засягащи 
процесите на доброволческия труд в България, както и проекта     за Закон на доброволчеството; 6) 
Изграждането на дефиниции за връзката между доброволчески труд в общностите на локално, 
национално и международно ниво; 7) Изясняване на процесите на създаване на различни типове 
общности, занимаващи се с доброволен труд и трудностите, с които се изправят.  Включи се сега и 
бъди част от един незабравим уикенд! 
 
Папа Франциск дарява 150 000 долара на пострадалите от земетресението в Мексико 
www.24chasa.bg | 21.09.2017  
Папа Франциск изпраща 150 000 долара в помощ на пострадалите от силното земетресение в 
Мексико, при което загинаха над 220 души, предаде ДПА, цитиран от БТА. Парите ще бъдат 
разпределени между най-тежко засегнатите райони. Жестът е знак за "духовната близост на папата и 
бащинската му подкрепа" за пострадалите, посочи в изявление Ватикана. Роденият в Аржентина 
Франциск е първият латиноамерикански папа в историята. Той посети Мексико през февруари 2016 
г. Вчера, ден след опустошителния трус със сила 7,1, Светият отец каза, че това е време на скръб за 
Мексико и отправи молитвите си към покровителката на страната - Девата от Гуадалупе. 
 
Показват архивна фотоизложба „Светлописците на Шумен” 
www.sbj-bg.eu | 21.09.2017  
Изложбата "Светлописците на Шумен", проследяваща развитието на фотографското изкуство в града 
от края на XIX до средата на ХХ век, е подредена в Мраморното фоайе на Регионалния исторически 
музей (РИМ). В експозицията са представени материали за фотографското дело в областния град, 
като заслуга за неговото развитие има известната шуменска фамилия Маркарян. Голяма част от 
тяхното фотографско наследство днес се съхранява във фонда на музея, отбелязват от културната 
институция. В изложбата са експонирани още копирни апарати с пламък, магнезиеви светкавици, 
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печатна машина с воден знак на фотографска фирма, рол преси, различни фотоапарати, майсторски 
свидетелства и други предмети, уточняват от музея. Експозицията представя още любопитни факти 
за фотографията у нас, сред които снимка на първия български оркестър в Шумен, която се счита за 
първата в страната българска фотография. Тя е направена в града от неизвестен пътуващ фотограф 
през 1850 г. С изложбата се открива и поредната дарителска акция на РИМ-Шумен, под надслов 
"Последователи на първите светлописци", отбелязват от музея. От там призовават шуменци да 
потърсят и да дарят на културната институция свои стари фотоапарати или принадлежности към тях. 
Най-старите и интересни постъпления ще бъдат експонирани в Деня на дарителя, а за хората, 
предоставили фотографии, са предвидени поощрения. Културната институция организира за 
малките фотолюбители и фотоконкурс под мотото "Улови миг от историята на Шумен". Целта му е да 
пробуди интересът на младото поколение към историята на града, която "да бъде запечатана на 
телефон, таблет или фотоапарат". Периодът на провеждане на дарителската акция и фотоконкурса е 
от 20 септември до 20 ноември 2017 г., допълват от РИМ-Шумен.   
 
Под мотото“Продължаваме заедно“отбелязваме Международния ден на хората с увреден слух 
www.novini.dir.bg | БГНЕС | 23.09.2017  
За първи път у нас 12 организации за хора с увреден слух обединяват усилията си в грандиозно 
честване. То ще започне днес, събота от 10.00 сутринта с благотворителен базар. За първи път у нас 
12 организации за хора с увреден слух обединяват усилията си в грандиозно честване. То ще започне 
днес, събота от 10.00 сутринта с благотворителен базар.който ще продължи до 14.00 часа. Мястото, 
на което ще се състои е същото, като на бившия мавзолей – близо до пл. Батенберг и Народен театър 
“Иван Вазов”.  
Всяка една от организациите за хора с увреден слух и техните партньори ще се представят в рамките 
на базара с интересни презентации и хенд мейд асортимент. 
На същото място в 18.30ще започне концерт с грандиозно шоу и мимове, който ще повиши 
настроението на празника. На сцената ще се представят артисти от българската музикалната сцена. 
Те щеподкрепят събитието, като за първи път техните изпълнения ще бъдат достъпни, както за глуха, 
така и за чуваща публика. Музиката ще бъде пресъздадена в жест от познатите група “Жестим”.  
Красотата на мимиката ще бъде демонстрирана от мимове, които ще се смесят с тълпата в 
градинката на Народен театър”Иван Вазов”. На сцената ще се представят и децата от Специално 
училище за ученици с увреден слух ”Проф. д-р Дечо Денев” - гр. София.  
Николай Нинов, председател на Национално представената организация Съюз на глухите в България 
изтъкна, че глухите хора заслужават внимание и подобаващо честване на техния  
празник!“Целта на обединението е да покажем на обществото и на глухите хора, че продължаваме 
заедно”, коментира Митко Якимов председател на Фондация  
“Глухи без Граници”.  
Събитието “Продължаваме ЗАЕДНО” е под патронажа на Столична Община и госпожа Албена 
Атанасова, която ще бъде и официален гост. /БГНЕС 
 
Зукърбърг обмисля да продаде близо 75 млн. от акциите си във "Фейсбук" 
www.bgnes.com | 23.09.2017 | 03:10 
Основателят на "Фейсбук" Марк Зукърбърг възнамерява да продаде близо 75 млн. акции в близката 
година и половина. Това обяви самият той в профил си в социалната мрежа и добави, че акциите, 
които той ще продаде са не само негова собственост, но и на съпругата му Присила Чан. 
Понастоящем тяхната стойност се оценява на 6-12,8 млрд. долара. 
"Разчитам да продам между 35 и 75 млн. акции на "Фейсбук" в близките 18 месеца, за да мога да 
спонсорирам нашата (филантропска) дейност в сферата на образованието, науката и защита на 
правата на човека", отбеляза в изявлението си Зукърбърг. Въпреки това обаче той подчерта, че 
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планира да запази контрола над компанията си с право на глас в управителния съвет за още най-
малко 20 години.  
Решението на Зукърбърг не е изненада предвид факта, че през 2015 година той и съпругата му 
обявиха, че до края на живота си ще продадат 99% от акциите си във "Фейсбук" и ще дарят 
средствата за благотворителни клаузи. 
Към момента по оценка на "Форбс" капиталът на Зукърбърг възлиза на повече от 70 млрд. долара. 
/БГНЕС 
 
Пловдив ще отбележи Европейската нощ на учените с двудневна програма 
www.focus-radio.net | 23.09.2017  
Пловдив. Пловдив ще отбележи Европейската нощ на учените с двудневна програма. Това съобщиха 
за Радио „Фокус“ – Пловдив организаторите на събитията в града. Събитията, част от програмата на 
Европейска нощ на учените 2017, ще се проведат едновременно на 29 септември в над 250 града в 
Европа и по света. В инициативата ще се включат и 11 български града. За девета поредна година 
Медицинският  университет в Пловдив ще вземе участие и ще отбележи събитието  с редица 
мероприятия.  На 28 септември за първи път ще се проведе „Приключение в МУ-Пловдив“ – отборна 
състезателна игра, включваща мисъл, познание и бързина. Шест отбора – 3 с български и 3 с 
чуждестранни студенти ще трябва да открият девет пункта в района на университета, където да 
отговорят на загадки и да изпълнят различни задачи. Отборите трябва да пристигнат първи на 
финала, за да спечелят голямата награда. Програмата на втория ден, 29 септември, също включва 
разнообразни и развлекателни събития. Европейската нощ на учените ще започне с дебат на тема 
„Qua Vadis, Homo Sapiens?” между два отбора. Ще се отправят предизвикателства и към публиката. 
Тогава ще се обяви и голямата награда от „Приключение в МУ – Пловдив. Във втория ден събитията 
включват също благотворителен кулинарен базар. Ще има сцена, на която ще се изявят талантливите 
студенти от университета. Гостите на Европейската нощ на учените ще могат да разгледат 
изключително интересна антропологична експозиция на лицеви възстановки и палеопатология.  
Европейската нощ на учените в Пловдив ще бъде отбелязана с прояви и на други дестинации.  
Тони МИХАЙЛОВ 
 
Благотворителен артбазар в Търговище 
www.bnr.bg | 23.09.2017  
"БазАрт" е събитието, което организират днес в Търговище младежи от групата Arts&Crafts. 
Инициативата отново е в подкрепа на Хаджи Ангеловата къща, която трябва да се ремонтира. В 
началото на лятото младите хора проведоха два благотворителни базара, за да съберат част от 
парите, нужни да се оправят фасадата и стенописите на емблематичната за Търговище сграда. Днес 
инициативата "БазАрт" включва рисуване на графити, изложба и музика на открито, както и различни 
работилници. Паралелно с това ще се продават и сувенири. Проявата започна до сградата на Първо 
основно училище „Христо Ботев“ в централната част на Търговище. 
 
Кърджали става център на канадската борба в неделя 
www.novjivot.info | 23.09.2017 
В неделя в Кърджали ще премерят сили най-здравите спортисти по канадска борба за хора с 
увреждания от цялата страна. Очаква се в областния град да пристигнат над 70 състезатели, 
представители на елитни спортни клубове в страната. Благотворителният турнир е с ранг на 
национално първенство по канадска борба, а организатори са Община Кърджали, Спортно-
туристическият клуб за хора със сензорни увреждания „Родопи“ – Кърджали и Българската 
федерация по канадска борба.  
„Турнирът ще се проведе за пета поредна година и е в памет на основателката на клуба Недялка 
Камбурова.  
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Състезателите ще се борят за златото, среброто и бронза. Те ще се състезават в категориите „Жени“ 
до 65 кг и над 65 кг и при „Мъже“ до 80 килограма и над 80 кг „, каза трикратната световна и 
европейска шампионка и председател на клуба Емилия Стоянова. 
 
Благотворителен поход на джентълмени с мотори в подкрепа на мъжете с рак на простатата 
www.novini.dir.bg | БНР | 23.09.2017  
В неделя – 24 септември, за трети път в София ще бъде организиран благотворителен мотопоход на 
джентълмените в подкрепа на мъ... В неделя – 24 септември, за трети път в София ще бъде 
организиран благотворителен мотопоход на джентълмените в подкрепа на мъжете с рак на 
простатата. Това е световната инициатива, възникнала през 2012 г. в Австралия и към нея постепенно 
се включват все повече страни. В България събитието се организира от Gentleman Riders Bulgaria и 
тази година е подкрепено от други съмишленици, включително и Федерация “Български пациентски 
форум“. Благодарение на кампанията хиляди участници от целия свят правят благотворителни 
обиколки с мотори всяка година в точно определен ден. През 2016 г. в знак на солидарност с каузата 
се включват 56 000 мотористи от 500 града в 90 страни, а през тази година се очаква участие да 
вземат 600 града от над 100 държави. Изискването към участниците е да са с ретромотори и  
костюми. Това изискване е условно, сега много фирми възпроизвеждат стари мотори, които се 
харесват и са легенди сред почитателите. Може да е чисто нов, но да е винтидж – поясни пред Радио 
София Венцислав Ганев, председател на Gentlemаn Riders Bulgaria. – Ние мъжете трябва винаги за 
сме галантни и да сме джентълмени – както с външния си вид, така и в отношенията към по-
беззащитните. С тази проява целим да обърнем внимание на най-разпространеното онкозаболяване 
сред нас, мъжете. Мотопоходът ще се проведе от 11:00 до 12:00 ч., сборният пункт е на пл. “Ал. 
Батенберг“. За 12:30 ч. е предвидена програма с музиканти, безплатна бира, разпространение на 
информация за рака на простатата, включително и разяснения от лекари онколози. Според 
тревожната статистика над 1 млн. мъже по света получават диагнозата рак на простата, което е около 
8% от всички новорегистрирани онкологични заболявания и над 15% от раковите заболявания при 
мъжете. В България по данни на Националния раков регистър през 2013 г. са регистрирани 2825 нови 
случая на заболяването, което бележи ръст от 60% за последните 10 години. Могат да участват и да 
проявят съпричастие и хора без мотори, включително и жени. Който има желание и възможност 
може да дари средства (онлайн), които отиват във фонд на фондация, чиято основна дейност е 
превенция, изследвания и търсене на лечение на болестта.До този момент са събрани над 3,6 млн. 
долара от всички страни по света. Целта е през тази година сумата да достигне 5 милиона. Чуйте 
повече за благотворителната инициатива и поканата от Венцислав Ганев. 
 
Библиотеката в Добрич с поредно дарение 
www.dobrich.utre.bg | 23.09.2017  
Свобода Димитрова от Добрич, която е първото дете, родено в освободената от румънската 
окупация Добруджа, направи дарение на библиотеката в града, съобщиха от там. В навечерието на 
77-годишнината от възвръщането на Южна Добруджа в пределите на България, кръстената на 
свободна Добруджа Свобода Димитрова дари художествена литература и заглавия от различни 
отрасли на знанието. Част от книгите носят посвещение "Подарък от книгоиздателство "Игнатов" за 
нашите братя в Златна Добруджа, 1940 г.". Преди година библиотеката получи от Свобода 
Димитрова бр. 402 на вестник "Добруджански глас" /Добрич/ от март 1941 г. Старият вестник е 
особено ценен за 77-годишната жена, тъй като в него е поместено съобщение за нейното раждане в 
деня на освобождението на Южна Добруджа. 
 
ЦСКА се включи в благотворителна инициатива 
www.livesport.bg | 23.09.2017  

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”  

32 

 

11-годишната Цвети се бори за живота си след поставена тежка диагноза - остра лимфобластна 
левкимия  
Професионален футболен клуб се включи в поредна благородна инициатива. Футболистите, спортно-
техническият щаб и ръководството на ЦСКА, заедно с феновете, които присъстваха на стадиона за 
мача с Дунав, събраха средства за лечението на Цвети. 11-годишната Цвети се бори за живота си 
след поставена тежка диагноза - остра лимфобластна левкимия. Налага се спешна трансплантация на 
костен мозък в чужбина. Необходимата сума за интервенцията е непосилна за нейното семейство, а 
колкото по-бързо бъде събрана, толкова по-голям е шансът Цвети да победи болестта. Можете да 
дарите средства за Цвети по следните начини: Титуляр на сметка в Уникредит Булбанк: Цвети 
Антонова Соколова IBAN: BG73 UNCR 7000 1523 0567 69 BIC: UNCRBGSF PAYPAL: 
cveti_sokolova@abv.bg За повече информация: 0883 45 50 20 - Нина Симеонова 0884 59 79 15 - Сашка 
Владимирова 0896 48 98 53 - Валя Бранкова Да помогнем на Цвети! 
 
В Културен център „Бялата къща“ Цветомир Илиев ни очарова с най-новите си картини 
www.plovdiv.utre.bg | 23.09.2017  
Цветомир Илиев е роден през 1982 г. Самоук артист, със специално отношение към природата. 
Развълнуван от нейната красота и многообразие, започва да експериментира, като използва малки 
парчета паднали кори от дървета и акрилни бои. Той намира това за много интересно и криещо 
голям потенциал за създаване на триизмерни скулптури и картини.. Неговото изкуство вече е 
предизвикало интереса на няколко частни колекционери в Европа и България. Творбите му са 
излагани в различни алтернативни пространства, като хотел „Седемте Рилски езера”, малки галерии 
и арт фестивали. Две от неговите по-късни картини - „Млечният път 2“ и „Възнесение“, преминават 
през второто класиране за Лятната изложба на Кралската академия на изкуствата в Лондон през 
2016 г. И 2014 г. През 2015 г. картината „Извори живот“ е включена в благотворителна групова 
изложба за децата с диабет. 
 
11 млади волейболисти заминаха за своя първи турнир в чужбина 
www.24chasa.bg | 23.09.2017  
1 млади волейболисти, родени 2003-2004 година, заминават за своето първо състезание в чужбина. 
Селектирани от волейболния специалист, работещ с деца, Добромир Лазаров, те ще премерят сили с 
връстниците си по време на Арктическия международен детски турнир в Новий Уренгой, Русия, 
който е за купата на губернатора на Ямала. Това е и първият проект на новоучредяващата се 
фондация „Играй с Развитие“, която ще поеме и доразвие дарителската дейност в областта на 
детския спорт на корпорация „Развитие“ и главния й мениджър Александър Александров. Младите 
волейболни дарования, избрани от няколко клубни отбора у нас и „Развитие“ са стари познайници, 
тъй като корпорацията бе генерален спонсор на националната волейболна скаут лига, събрала през 
2016-2017 г. безпрецедентните за България 72 отбора момчета и момичета. Сега „Играй с Развитие“ 
ще насочи ресурсите си за подпомагане и финансиране на детските отбори в пет колективни спорта 
– футбол, волейбол, баскетбол, хандбал и водна топка. Турнирът в Новий Уренгой, за който пътуват 
11-те волейболни скаути е първият проект на фондацията. Тя закупи два от самолетните билети за 
отбора – за Георги Татаров и Стоил Палев, осигури и екипировката, като това напълно съвпада с 
философията за работа на „Играй с Развитие“ – подкрепа на спортни проекти, които имат своето 
съфинансиране. В случая – фондацията обединява усилия с други дарители, които правят възможно 
това пътуване на младите ни волейболни надежди. „Играй с Развитие“ осигури и застраховки са 
състезателите, различни от стандартните. Те ще покриват евентуални злополуки и контузии по време 
на тренировките и мачовете от състезанието. Върху това фондацията ще акцентира и занапред, 
заявявайки своята ангажираност не само за спортното израстване на децата, но и за тяхното здраве. 
За някои от момчетата в сборния отбор, пътуващ за Новой Уренгой, това не е първият международен 
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турнир, тъй като участваха през май месец в Международната гала в Бургас, организирана от 
„Развитие“, с което бе закрита Националната скаут лига. 
 
Кампания "Дари играчка- запали детска усмивка" в Кула 
www.bnr.bg | 23.09.2017 
Кампания "Дари играчка- запали детска усмивка" тече в детската градина "Звънче" в Кула. Детското 
заведение посещават общо 50 деца. Директорът Евгения Хашъмова разказа повече за 
кампанията:"Кампанията е по инициативата на обществения съвет към детската градина и комисията 
за образование, култура, младежки дейности и спорт за събиране на играчки пък дори и на средства 
за обновяване. Родители носят играчки. Интериорът е от много години искаме да обновим и децата 
да имат по-нови и съвременни играчки. Играчки, които да не са счупени, да не са плюшени играчки. 
Колегите са правили благотворителни базари, събрали сме известна сума пари и от дарения и 
възнамеряваме сега да закупим и с помощта на Общината да ни дофинансира детски кътчета за 
обновяване на интериора. Надявам се, че до Нова година ще успеем и вече по друг начин ще 
изглеждат занималните." 
 
Освещават арменската апостолическа православна църква „Сурп Агоп" в Ямбол 
www.bnr.bg | 24.09.2017  
Днес в Ямбол  ще бъде осветена Арменската апостолическа православна църква „Сурп Агоп". 
Изграждането на храма продължи 18 години, а средствата са изцяло от дарения. Ритуалът по 
освещаването ще извърши архиепископ Езрас Нарцесян заедно с епископ Тате Агопян от Румъния и 
свещеници от арменски храмове в страната. Изграждането на храма Сурп Агоп, в превод Свети Якоб 
е поставено през 1999 г. когато от името на Църковното настоятелство на арменската общност в 
Ямбол е внесено искане до общината за предоставяне на терен, върху който да бъде построен 
храма. Разрешението идва три години по-късно, а дългоочакваната първа копка на храма е в края на 
2006-та година. Две години по-късно са положени 12-те свещени камъка. На освещаването днес ще 
присъстват вицепрезидентът Илияна Йотова, както и известни личности от арменската общност. 
 
Фондът на Леонардо ди Каприо дари милиони за екология 
www.jivotatdnes.bg | 24.09.2017  
Благотворителният фонд на Леонардо Ди Каприо (Leonardo DiCaprio Foundation) отдели 20 милиона 
долара за борба с промените в климата и за защита на околната среда. Средствата ще бъдат 
предоставени на повече от 100 организация, заяви актьорът по време на конференция в Йейлския 
университет.   „Ние се гордеем, че поддържаме дейността на повече от 100 организации в страната и 
зад граница. Собствениците на тези средства активно работят по места, защитавайки нашите океани, 
гори и измиращите видове за бъдещите поколения, а също така се борят с неотложните и важни 
предизвикателства, свързани с промените в климата“, каза Леонардо ди Каприо.   Милионите ще 
бъдат предоставени на организациите за дейността им по шест направления, които включват 
измененията в климата, опазването на животинския свят и ландшафт, съхраняването на морската 
флора и фауна, иновационните решения правата на коренните народи, преминаването към 
устойчиви източници на енергия и транспорта в щата Калифорния. Обявената сума е рекордна за 
фонда, който от момента на своето основаване през 1998 г. вече е отделил за защита на околната 
среда около 60 милиона долара. Ди Каприо успешно съчетава актьорската кариера с активна 
дейност по защита на околната среда. Неговият принос беше оценен през 2016 г., когато на 
Световния икономически форум в Давос получи премията Crystal Award.  Между другото съвсем 
наскоро западни учени заявиха, че през 2018 г. трябва да се очакват сериозни промени в климата по 
цялата планета. При това вината няма да е на глобалното затопляне, за което днес много се пише. 
Причината ще е в смяната на магнитните полюси на Земята. Това напълно природно явление се 
наблюдава веднъж на 259 години. Учените предупреждават за последиците – хладните зони на 
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планетата ще се затоплят и обратно. Според специалистите подобни явление вече се наблюдават. 
Като пример дават падналия сняг в Сахара. В крайна сметка в горещите страни климатът ще стане 
умерен, а Антарктида може да позеленее. 
 
ДПС дари детска площадка на село Черна могила 
www.faragency.bg | 24.09.2017  
Детска площадка за деца от 3 до 12 години откриха през миналия уикенд в с. Черна могила. 
Съоръжението е дарение от Илхан Кючюк - член на Европейския парламент от АЛДЕ/ДПС и 
председател на Младежкото ДПС, пише на табелата, монтирана до люлките и пързалката. В 
празнична обстановка, със знамена, балони, цветя и шапки с логото на Движението, лентата на 
новата придобивка прерязоха дарителят Илхан Кючюк, народният представител от ДПС Севим Али и 
кметът на с. Черна могила Юсеин Юсеин. Специално за събитието черномогилци посрещнаха още 
гости с лидерски позиции в Движението за права и свободи - областния председател на ДПС - Бургас 
Ахмед Сюлейман, кмета на Община Руен Исмаил Осман, председателят на Общински съвет - Руен 
Ешереф Ешереф, председатели на общински структури на ДПС в областта, Ружди Хасан - лидер на 
ДПС - Айтос, кметове на населени места в община Айтос и общински съветници от групата на ДПС в 
Общински съвет - Айтос. „Движението за права и свободи не режи лентички, за да демонстрира 
показност, а работи на терен. Поема конкретни ангажименти и ги изпълнява. Това е нашето 
разбиране за политика. ДПС няма да мълчи на трибуната на българското Народно събрание, ще бъде 
силен коректив и от трибуната на Европейския парламент в Брюксел и Страсбург", каза в словото си 
пред децата и жителите на селото  Илхан Кючюк, визирайки българското правителство, което, 
според него било „извън всички демократични стандарти на Обединена Европа". НП 
 
„Български пощи“ ЕАД подпомага доброволчески каузи 
www.dnesbg.com | 24.09.2017  
„Български пощи“ ЕАД, като социално ангажирана компания, се включи в популяризирането на 
доброволчески каузи в България.  
Дружеството безвъзмездно ще разпространи 10 000 рекламно-информационни флаери на фондация 
„Герои на времето“,  която поддържа най-голямата платформа за доброволчество в България  – 
TimeHeroes. В TimeHeroes се публикува информация за всички актуални доброволчески инициативи 
в страната.  
Рекламно-информационните флаери ще бъдат предоставяни в 20 пощенски станции на територията 
на страната, предимно в малки населени места и села и ще информират възможно най-голям брой 
хора в пенсионна възраст за каузата на Телефона на доброволеца.  
Целта на това сътрудничество е да се подпомагат хората в активна пенсионна възраст да 
преодоляват социалната изолация и чувството за самота, като бъдат активни, значими и полезни 
включвайки се в доброволчески каузи. 
 
Изпитайте шофьорските умения на екипа си с„Мисия Безопасност“ - първото благотворително 
състезание по пътна безопасност между компании 
www.bulfax.com | 24.09.2017  
Предстои първото благотворително състезание за водачи на автомобили, които познават и спазват 
правилата на движение и не се притесняват да го покажат - „Мисия безопасност“.  Надпреварата има 
за цел да сплоти и обогати знанията на екипите на социално отговорни компании и да подпомогне 
кампания „Коледа 2017“ на Holiday Heroes.  
В благотворителния турнир, организиран от автошкола Василеви, екипи от различни компании ще се 
впуснат в двудневна надпревара, в която ще покажат своите теоретични и практически умения по 
шофиране в рамките на два дни - 14 и 15 октомври. По време на теоретичната част отборите-
участници ще се включат в лекции по пътна безопасност, водени от професионален преподавател, 
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по време на които ще бъдат запознати и с най-новите промени в Закона за движение по пътищата. 
Веднага след това екипите ще демонстрират наученото на теория като всеки отбор ще решава 
изпитни листовки.  
На 15-ти октомври на полигона в паркинга на „Метро 2“, бул. „Сливница“ 182  под вещото 
наставничество на инструкторите от автошкола „Василеви“ и компетентно жури ще се проведе 
втората част от състезанието, като отборите ще бъдат поставени в реални пътни ситуации и ще 
трябва да вземат правилните решения бързо и компетентно.  
Състезанието е подходящо като тийм билдинг и може да стимулира екипния дух и отговорното 
поведение на служителите на всяка фирма. По забавен и достъпен начин участниците ще научат 
новостите, ще си припомнят вече забравени правила за движение, а същевременно ще обвържат 
корпоративната социална отговорност на компанията с кауза, която засяга цялото общество и 
държава, която наред с това има и благотворителен характер, защото 20% от таксата за участие на 
всеки отбор ще бъде дарена oт организатора за провеждането на коледната кампания на Holiday 
Heroes.  
Повече информация за „Мисия Безопасност“, както и формата за регистрация в благотворителното 
състезание може да откриете тук. 
 
Апел: Домът в Русокастро има нужда от помощ! 
www.e-burgas.com | 24.09.2017  
Домът за възрастни с умствена изостаналост в каменското село  Русокастро се нуждае от подкрепа. 
Там живеят 130 мъже с умствена изостаналост на възраст над 18 години. Те имат нужда от дрехи, 
спално бельо, завивки, стари мебели и др. От институцията отправят апел всеки, който има стари, но 
запазени вещи и няма нужда от тях, да ги дари на дома. Институцията е на държавно финансиране, 
но средствата са крайно недостатъчни и не стигат, затова от ръководството се обръщат за помощ и 
подкрепа към гражданите. Домът за възрастни хора с умствена изостаналост се намира само на 3 км. 
от центъра на село Русокастро, община Камено. За пвече информация може да се свържете със зам. 
директора на дома Кристина Георгиева на тел. 0876 208 238. 
 
С нови носии се премени фолклорната група от с. Обручище 
www.starozagorskinovini.com | 24.09.2017  
Красиви тракийски носии получиха като дарение от "КонтурГлобал Марица Изток 3" фолклорните 
формации към Народно читалище "Отец Паисий-1924", с. Обручище. Компанията осигури 15 
фолклорни носии с типични за Тракийската област народни мотиви, както и подходящи обувки към 
тях. Сценичното облекло ще бъде предназначено основно за изявите на фолклорната певческа група 
"Мария Бенишева", но ще бъде от полза и на групата за пресъздаване на народни обичаи "Коста 
Тарълов". Така двете фолклорни формации на читалището ще разполагат с подходящо облекло за 
своите сценични изяви при участията им в международни и национални фестивали. Първото 
представяне на певческата група с новите носии беше на 23 септември по време на Петия фолклорен 
фестивал "Обручище пее и танцува 2017", на който читалището бе домакин. Фолклорна певческа 
група "Мария Бенишева" при Народно читалище "Отец Паисий-1924" съществува вече 27 години и в 
нея участват предимно възрастни жители на селото. Като истински пазител на народното творчество 
и традиции групата пее основно автентичен фолклор от Тракийската област, включително песни от 
самото село Обручище. Доброволците от формацията ежегодно участват в различни национални и 
международни фестивали, като през годините са печелили и много призови места. "КонтурГлобал 
Марица Изток 3" от своя страна ежегодно подкрепя фолклорната група, като осигурява участието й в 
престижния Международен фестивал "Евро фолк Черно Море". "Сърдечни благодарности към 
"КонтурГлобал Марица Изток 3" за красивите костюми! С тях ще имаме възможност да представяме 
още по-автентично прекрасния български фолклор пред наша и чуждестранна публика!", заяви 
председателят на читалището Даниела Жекова. (СН) 
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Мотопоход в подкрепа на борбата с рака на простатата 
www.dariknews.bg | 24.09.2017  
В 60% от случаите ракът на простатата се появява без симптоми, което възпрепятства ранното му 
откриване. Първото си изследване мъжете трябва да направят, когато навършат 45 години. Мъжете 
от 65 до 75 години трябва да се изследват всяка година. При мъже с фамилна обремененост рискът 
да се разболеят от рак на простатата е седем пъти по –висок, затова и първото изследване трябва да 
се направи значително по-рано. При ранна диагностика ракът на простатата може да бъде излекуван 
напълно, уверяват специалистите. В София днес се проведе благотворителен мотопоход на 
джентълмените в подкрепа на мъжете с рак на простатата. Рак на простата - на първо място по 
честота при мъжете у нас, специалисти искат модерно лечение Световната инициатива в подкрепа на 
борбата с болестта-  рак на простатата възниква в Австралия през 2012 г. Благодарение на 
кампанията хиляди участници от целия свят правят благотворителни обиколки с мотори всяка година 
в точно определен ден. През 2016 г. в знак на солидарност в каузата се включват 56 000 мотористи от 
500 града в 90 страни, а през тази година се очаква участие да вземат над 100 държави. Мъже в 
костюми и с ретровмотори се събраха днес по обед и в центъра на София, за да подкрепят каузата. 
Ракът на простатата е заболяване характерно за възрастните мъже. Най-високият пик на 
заболеваемостта е между 65 и 75 години. Уловен на време ракът на простатата може да бъде 
излекуван, категоричен е д-р Радослав Мангалджиев, началник на Отделение по химиотерахия при  
Специализираната болница за онкологични заболявания в София. Заболяването понякога протича 
без симптоми, предупреди д-р Мангалджиев. 
Холивудската звезда Бен Стилър се излекува от рак на простатата В България стойностите на 
заболеваемост от рак на простатата са средни и на 100 хлидяи души от това заболяване страдат 
около 40 човека. 
 
Зов за помощ: нека помогнем да живее малкия Енис от Русе 
www.novavarna.net | 24.09.2017  
Читателка се обърна с молба към нас да разпространим зов за помощ за малкия Енис от Русе.  
реклама  
Енис е само на четири годинки. Макар да изглежда напълно здрав, Ени е диагностициран с 
достатъчно тежко заболяване: генерализирана епилепсия с големи и малки припадъци, церебрална 
киста, мулкистична левкомалация, спастична церебрална парализа, спастична квадрипареза.  
Спасението за Ени е в Истанбул. Турска клиника предлага столови клетки (4 курса), хоспитализация 
от 4 нощи, упoйка, медицинско наблюдение + 20 сеанса физиотерапия.  
Сумата на лечението е 34 000 щатски долара. За съжаление, родители на Ени са непосилни да платят 
това лечение и това е причината, поради която се обръщаме към вас с призив за помощ.  
Тези от вас, които искат да помогнат, могат на го направят, като изпратят дарителски СМС с текст на 
латиница “DMS ENIS” на номер 17 777 за трите мобилни оператора. Стойността на един СМС при 
еднократни дарения е 1 лев за абонати по договор с Telenor,VIVACOM и Mtel, цената на ДДС не се 
начислява. За потребители на предплатени услуги на трите оператора цената на 1 СМС е 1,20 лева, 
като в нея е включен ДДС.  
За тези от вас, които искат да помогнат на малкия Ени по банков път, могат да го направят в BGN на 
сметка:  
Титуляр: Енис Нехиреев Казаков  
Банка: Първа инвестиционна банка  
IBAN: BG66 FINV 9150 1317 0482 54  
BIC: FINVBGSF 
 
Лютеницотерапия в село Пожарево 
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www.bgonair.bg | 24.09.2017  
В сезона на зимнината днес в село Пожарево се провежда ежегодната "Лютеницотерапия 2017". 
Хората са превърнали традицията в истински празник на доматите, морковите и чушките. Как да 
направим най-хубава лютеница научихме от баба Поли, която застана пред репортер на Bulgaria ON 
AIR. "Две части чушки, една част домати. Днес направихме два казана лютеница със 150 кг. чушки и 
100 кг. домати и моркови. Щом на клиентите им харесва, значи и ние сме доволни", обясни жената. 
След като лютеницата бъде готова доброволци я консервират, а след това тя отива за продан. Всичко 
се прави с благотворителна цел, за да бъде възстановен параклисът до манастира "Св. Илия" в 
Пожарево. 
 
Щедрост: КАТ дарява hands free на всички с нови коли 
www.novini.dir.bg | Dnes.bg | 24.09.2017  
Акцията ще е утре, ще представят и мерки за по-малко жертви на пътя Пътна полиция ще предостави 
безвъзмездно устройства “hands free“ на нови собственици на автомобили, съобщиха от МВР.  
Устройствата са дарени на “Пътна полиция“- ГДНП от евродепутатите Андрей Новаков и Емил Радев.  
Водачи, които регистрират превозните си средства, ще получат безвъзмездно устройствата на 25 
септември на пункта на столичната пътна полиция, когато ще бъдат представени и подробности за 
превантивната кампания за по-малко жертви на пътя.  
Инициативата на евродепутатите е получила подкрепа на министъра на вътрешните работи 
Валентин Радев. 
 
Община Видин продължава набирането на доброволци 
www.konkurent.bg | 24.09.2017 
Желаещите да участват в Доброволното формирование за предотвратяване или овладяване на 
бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, могат да подадат 
заявления до 17 ноември т.г. включително. Комплектът от документи за членство във 
формированието се приема в Центъра за услуги и информация на гражданите, който се намира в 
административната сграда на общината. Работното време е от 8.30 до 17 ч.  
Община Видин продължава процедурата по набиране на доброволци на основание чл. 41 от Закона 
за защита при бедствия, чл. 8 от Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на 
доброволните формирования за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни 
ситуации и отстраняване на последиците от тях и Решение на Общински съвет Видин.  
Подробна информация във връзка с набирането на доброволци може да намерите в сайта на 
общината: http://vidin.bg//pages/Obqva-za-Dobrovolno-formirovanie-za-predotvratqvan-2333 
 
 „Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ за 
Община Троян“ ще започне работа още през 2017 г. 
www.zetramedia.com | 25.09.2017  
На заседанието на Общински съвет-Троян през месец септември, Кметът на Община Троян предлага 
2000 лв. за стартиране работата на „Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на 
кадри в сектор „Здравеопазване“ за Община Троян“.  
На заседанието на Общински съвет – Троян през месец юли беше гласувано учредяването на фонд, 
който има за цел да способства за решаване на проблеми, свързани с недостиг на специализирани 
кадри в сектор „Здравеопазване“ в троянските лечебни заведения.  
Приет е правилник за организацията и реда на работа на Фонда. Членове на комисията са 
общинските съветници – д-р Петьо Маринов и д-р Пламен Нанков.  
Фондът ще подпомага студенти, които се обучават за лекари, медицински сестри, акушерки и 
лаборанти, от каквито остро се нуждаят болниците в Троян. Стипендии се изплащат за пет месеца от 
всеки семестър. Средствата се осигуряват от бюджета на Община Троян. Те могат да се набират и 
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чрез публични финансови програми и проекти, дарителски и благотворителни кампании и се 
определят всяка календарна година, заедно с бюджета на Община Троян, по предложение на 
комисията по този правилник. Средствата, отпуснати за стипендии за едно лице, са в размер до 60% 
от минималната работна заплата за страната месечно. Едно от условията за получаване на 
финансовото подпомагане е студентите да са сключили предварителен или трудов договор с 
лечебно заведение със седалище в община Троян.  
Последните години показват, че Общинските фондове са добре работещ механизъм. Надеждите, 
които се възлагат на Фонда за подкрепа на професионалното развитие, е да стимулира повече млади 
квалифицирани кадри дълготрайно да се реализират в троянските лечебни заведения. 
 
Пиринско“ представя нов реализиран проект на обновена публична градинка в родния Благоевград 
www.prinbulgaria.com | Ей Ем Ай Къмюникейшънс | 25.09.2017  
Жителите на Благоевград вече се радват на обновената градинка в карето между улиците „Данаил 
Крапчев“, „Сава Михайлов“ и „Аргир Манасиев“. Облагородяването се изпълнява по инициатива на 
„Пиринско“, с подкрепата на Община Благоевград. Инициативата започна през 215 година, когато с 
доброволчески труд на служителите на „Пиринско“ бяха реновирани част от парк „Бачиново“, от 
парк „Ловен Дом“, детска площадка „Струмско“ и градската градина на Благоевград. През 2016 
година в регионална кампания на „Пиринско“ бяха подновени 20 градинки и междужилищни 
пространства в града и околните села, за да предоставят едно по-приятно място за отдих и срещи със 
съседи и приятели. Тази година „Пиринско“, съвместно с Община Благоевград избра градинката, 
която е подходяща за освежаване. Над 100 000 лева е общата инвестиция на инициативата до 
момента, от 2015 до 2017 година включително. „Радваме се, че с инициативата на „Пиринско“ 
успяхме да допринесем за облагородяването на поредната градинка в Благоевград, родния град на 
„Пиринско“. Като социално отговорна компания ние се стремим да допринасяме за добрата среда в 
града, а облагородяването на споделените междужилищни пространства е отличен начин да го 
направим. Това е едно чудесно начиние, в което обичайно ни подкрепя Община Благоевград“ – 
споделя Николета Йорданова, бранд мениджър на „Пиринско“. „Благодаря на всички, които се 
включиха в инициативата. Доказахме, че когато искаме нещо, то се случва бързо. Към жителите на 
Благоевград отправям апел да пазим това, което се създава и да възпитаваме отговорно отношение 
и в нашите деца. Нека си помагаме, да работим заедно, да създаваме заедно и да пазим, а когато 
видим нарушители да сигнализираме на съответните органи“, каза зам.-кметът Христина Шопова. За 
Пиринско „Пиринско“ има традиции в грижата за естествената природна среда в своя регион. С 
подкрепата на „Пиринско“ са реализирани няколко проекта в Национален Парк Пирин и Национален 
парк Рила, благодарение на които са поставени нови указателни табели и знаци, възстановени са 
съществуващите и са подновени кътовете за отдих на територията на парковете. „Пиринско“ е 
бирена марка, лидер на пазара и един от основните двигатели на бирения бранш като цяло. По 
данни на агенция AC Nielsen, за първите 7 месеца на 2017 година „Пиринско“ достигна 19% дял от 
общия пазар на бира у нас. За Карлсберг България Продуктовото портфолио на компанията включва 
разнообразие от първокласни бири – националните Шуменско и Пиринско, международните марки 
на компанията Carlsberg и Tuborg, чешката Budweiser Budvar, немската пшеничена бира Erdinger и 
белгийската крафт бира Grimbergen, златистия испански лагер с цитрусови нотки San Migel Fresca, 
италианската Angelo Poretti с няколко вида хмел и американската Brooklyn Lager с изявен малцов 
характер. Карлсберг България предлага на нашия пазар и сайдера Somersby в пет разновидности – 
ябълка, круша, къпина, боровинка и нар. За Карлсберг Груп Карлбсерг Груп е една от водещите 
пивоварни компании по света, с голямо портфолио от бирени брандове и други напитки. Марките 
Carlsberg, Baltika и Tuborg са сред най-големите бирени марки на Европа. 42,000 души работят в 
компанията, а продуктите й се продават на 150 пазара по света. През 2016 година Карлсберг Груп 
продаде 117 милиона хектолитра бира, което се равнява на 35 милиарда бирени бутилки. За повече 
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информация: www.carlsberggroup.com/sustainability За допълнителни въпроси: Галина Паунчева AMI 
Communications за Карлсберг България 02 989 5115 | 0892 444 329 galina.pauncheva@amic.bg 
 
Британски фризьор прави безплатни прически на бездомни хора 
www.vsichkinovini.com | 25.09.2017  
Британски фризьор прави безплатни прически на бездомни хора, като по този начин ги преобразява 
напълно. Джошуа Комбс започнал спонтанно благотворителната си инициатива, с която иска да 
пречупи стереотипите на обществото, информира ДАРИК.  
По негови наблюдения хората само заобикалят бездомните. „Исках да ги насърча да покажат малко 
повече ангажираност към техните проблеми и доброта. Дори и само да им казват „здравей“, не да ги 
игнорират и изолират от обществото, което само изостря страданията им“, обясни доброволецът.  
Джошуа не просто подстригва бездомните, но той ги кара да се чувстват истински добре в ръцете му, 
като след това на техните лица греят усмивки, които коренно ги преобразяват.  
Към идеята му се присъединила ветеринарната лекарка Джаде Стат, която пък безплатно оказва 
помощ на бездомните кучета – почиства ги, реже им ноктите, дава им лекарства, ако се наложи.  
Доброволците разказват, че тяхната работа им е помогнала да се срещнат с редица интересни хора, 
а дните им често са изключително непредсказуеми.Двамата са категорични, че работата им на 
улицата ги е накарала да осъзнаят какви щастливци са, че имат безопасни и чисти места за живеене. 
 
Започна кампанията „Направи добро” за събиране на хранителни продукти 
www.ruse.utre.bg | 25.09.2017  
От днес стартира кампанията „Направи добро”, която ще премине под мотото „Нахрани приятел”. 
Идеята е до 18 октомври да бъдат събрани различни хранителни продукти като единственото 
условие е те да бъдат пакетирани. В деня на благотворителността – 19-и октомври ще бъдат 
доставени и дарени на хората от приюта за бездомни „Добрият самарянин”. Припомняме, че по 
време на благотворителната кампания „Направи добро”, в края на миналата година, медиците от 
Комплексния онкологичен център в Русе дариха повече от 300 кг. дрехи на нуждаещите се. 
 
Откриват изложба в Историческия музей в Свиленград 
www.bnr.bg | 25.09.2017  
Изложба, посветена на занаятите в стария град, ще бъде открита на 29 септември в Историческия 
музей в Свиленград. Тя е част от проявите по повод Европейските дни на наследството. На 
следващия ден – 30 септември пък жителите и гостите на града ще могат да разгледат безплатно 
музейните експозиции.  Продължава и дарителската кампания за набиране на средства за 
изграждане на паметник на генерал Никола Иванов.  Информацията допълва сътрудникът ни в 
Свиленград Елена Митева. 
 
"Устремени" доброволци продължават с оборудването на аптечки в планината 
www.parvomai.net | 25.09.2017 
Сдружението продължава акцията по поддръжката на аптечките в резервата „Червената стена“. 
Поставени и заредени с пакети за първа помощ кутии вече има на панорамна площадка „Челото“, 
подножието на връх Попа, на връх „Червената стена“, на пътеката за Сливодолското падало, на 
пътеката от хижа „Марциганица“ до Бачковския манастир и до Клувията. Скоро ще бъде поставена 
аптечка и на разклонението на пътеката за връх Безово и хижа Безово. С това ще приключат 
годишните дейности на „Устремени“ по поддръжката на аптечките в „Червената стена“. От 
неправителственат организация благодарят на всички, откликнали и дарили суми за закупуване на 
материали за първа помощ. Благодарение на тях, всички аптечки са заредени с медикаменти и 
санитарни материали в срок на годност. Източник: asenovgrad.net 
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Младежи от Северозапада се обучаваха в екообразование 
www.dariknews.bg | 25.09.2017  
15 младежи от Северозападна България се включиха в неформалната работилница „Младежи за 
екообразование“, която се проведе от 21 до 24 септември 2017 в Младежки еко лагер с. Очин дол. 
"Обучението имаше за цел да даде теоретични и практически знания и умения на участниците за 
прилагането на метода „Младежи обучават връстници” в сферата на екологията и устойчивото 
развитие" - поясниха организаторите от дирекцията на Природен парк "Врачански Балкан". В 
рамките на четири дни младежите се запознаха с  биоразнообразието в Природен парк „Врачански 
Балкан”, с различни форми на неформалното и екологично обучение и участваха с доброволен труд 
по облагородяването на зелените площи около Младежкия еко лагер в с. Очин дол.  
През октомври обучените вече младежи ще реализират собствени образователни програми с 
гимназисти от две врачански училища - СУ „Васил Кънчов“ и СУ „Христо Ботев“. 
 
Дженифър Лопес дари 1 млн. долара за бедстващи в Пуерто Рико 
www.nova.bg | 25.09.2017  
Дженифър Лопес дари 1 милион долара в полза на бедстващите след урагана в Пуерто Рико. Парите 
бяха дадени по време на кампания в щата Ню Йорк за набиране на средства за острова, разрушен от 
циклона „Мария”, предаде БТА. Ураганът "Мария" връхлетя Пуерто Рико Певицата е родена в Ню 
Йорк, но родителите й са пуерториканци. Тя обясни, че дарението ще бъде предадено на няколко 
благотворителни организации и увери, че ще продължи да работи с други латиноамерикански 
звезди, за да помогне на бедстващия остров. Певицата Пинк и Джъстин Бийбър с дарения за 
пострадалите от урагана "Харви" Циклонът взе най-малко 33 жертви в Пуерто Рико и Доминика, 
няколко дни след като оттам премина ураганът „Ирма”. Пуерто Рико беше залят от поройни дъждове 
и наводнения. Електрозахранването е прекъснато, като това може да продължи месеци. 
Телекомуникационните връзки почти изцяло са унищожени. Условията за живот в Пуерто Рико 
непрекъснато се влошават след преминаването на циклона „Мария”. Хората чакат с часове на 
опашки, за да купят храна и бензин. 
 
Ротари клуб-Кърджали, пълнолетие белязано с приятелство 
www.haskovo.net | 25.09.2017  
Ротари клуб-Кърджали е част от дистрикт 2482 с обозначение Rotary ID 31884. Чартиран е на 30 
септември 1996 г. от Ротари клуб – Смолян. Неговите членове се събират всеки понеделник от 18.00 
часа в комплекс „Арпезос“, където става и официалното чартиране на клуба. Мнозина задават 
въпроса какво е Ротари. Това е една голяма общност от приятели, обединени от обществен интерес. 
Ротари интернешенъл днес е най-многобройната хуманитарна организация, която има основен 
принос в премахването на детския паралич. Официалната церемония в Кърджали е преди 21 години, 
когато под звуците на“ Многая лета“ на 14 декември 1996 г. клубът е официално чартиран.146 
ротарианци от града, страната и чужбина се събраха в ресторант „Арпезос“, за да отбележат 
раждането на най-влиятелната неправителствена, хуманитарна и доброволческа организация в 
града. Това стана само седем месеца след първите стъпки на Ротари. Други клубове като тези в 
Добрич, Ямбол, Свищов трябваше да се доказват близо две години за да бъдат чартирани. 
Кърджалийци сме отговорни и амбициозни и затова при нас нещата се случват по-бързо, заяви 
първият президент на клуба Стефан Сираков. За церемонията в Кърджали пристигнаха тогавашният 
дистрикт гуверньор Георгиос Селеметзис и неговият предшественик Джон Гифлакос от Гърция. 
Присъства и тогавашният представител на Ротари за България Калчо Хинов. Гости бяха генералният 
консул на Република Турция в Пловдив Сами Гюнер и колегата му представляващ Руската 
федерация-Плихин. Сред официалните лица бяха кметът на Кърджали Расим Муса и енорийският 
свещеник отец Боян Саръев.  Постепенно към клуба се присъединяват хора, изявени в 
професионалната си дейност от най-различни сфери на бизнеса, медицината, хуманитарните науки, 

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”  

41 

 

информационните технологии и др. , обединени от това, че приемат и изповядват принципите на 
ротарианското движение, а именно – прилагането на високи етични норми в своята професионална 
дейност и деловите отношения и безкористна служба на обществото и хората и стремеж да ги правят 
щастливи.  Първият президент на клуба е Стефан Сираков/1996-1997/, лекар ползващ се с значим 
авторитет. Той очертава началните приоритети. Една от важните задачи на ротарианците през 
първата година от чартирането на клуба е подготовката и изпълнението на проекти по наболели за 
обществеността проблеми – деца в неравностойно положение, опазване на околната среда, 
запазване на паметници на културата, а също така и учредяване на различни стипендии, 
международен обмен на ученици и студенти, дарения за фондация Ротари. Учредяват се различни 
стипендии за талантливи младежи, полага се началото на международен обмен на ученици и 
студенти, създава се наградата „Талант на годината „за принос в развитието на Кърджали като 
туристическа дестинация. През мандата на Паст президента Димитър Милев/1997-1998/, който за 
голямо съжаление не е сред живите, се състоя първата международна среща на Ротари клуб 
Кърджали и Ротари клуб Одрин, с която се положиха основите на приятелството между клубовете. 
Милев е бивш кмет на Кърджали с опит в социалната сфера. През неговия мандат са осигурени са 
хранителни продукти и дрехи за домове за деца сираци и деца с умствени увреждания. Положи се 
началото на краткосрочен младежки обмен, който се осъщести в периода от 1997 до 2005. Ежегодно 
деца спонсорирани от Ротари клуб Кърджали вземат участие в програми за краткосрочен младежки 
обмен в европейски страни, за което заслуга имат и благодарност заслужават приемните им 
клубове. При Паст президентът Георги Башков/1998-1999/ бе поставено началото на залесяването на 
ротарианска гора. Башков е с дългогодишен опит в сферата на горското стопанство. През неговия 
мандат бе разработен проект на тема „Адаптация на деца в неравностойно положение чрез средства 
на изкуството и театъра“, съвместно с Театрално-музикален център „Д. Димов“. Безрезервно 
съдействие оказа тогавашния директор на центъра Димитър Игнатов. Клубът получава финансово 
съдействие от Ротари Интернейшънъл. Георги Кулов 
 
Близо 20 семейства се включиха в благотворителната фотосесия на Канал 3 
www.kanal3.bg | 25.09.2017  
Близо 20 семейства се включиха в  благотворителната фотосесия на водещата на Канал 3 Яна 
Мойсеева.Само за три дена Яна успя да събере е около 1400 лв в помощ на Асен Николов. 42 
годишният баща се нуждае от спешна животоспасяваща трансплантация. Семейството на Асен 
Николов ни потърси за помощ преди по-малко от месец. Историята на семейството на Асен успя да 
развълнува не само зрителите на Канал 3, но и целия ни екип. Вижте още: Канал 3 с благотворителна 
фотосесия за Асен, таткото на Дарина (ВИДЕО) Във фотосесията се включи и още едно от лицата на 
Канал 3 Габриела Николова. По-малко от дванадесет  хиляди лева делят бащата на седем годишното 
момиченце от животоспасяващата операция. Всеки желаещ да помогне може да намери 
информация на фейсбук страницата Помогнете на моя татко Асен. 
 
Първа копка на храм правят в село Влахи 
www.blagoevgrad.utre.bg | 25.09.2017 
Инициативният комитет за обновяване на храма „Св. Троица”, с. Влахи, махала „Полена” приканва 
жителите на Община Кресна на първа копка днес от 9:00 ч. Желаещите да участват в начинанието 
могат да го направят с дарение на сметката на Община Кресна или с дарения на строителни 
материали. Обновлението се осъществява с благословението на Неврокопския митрополит Серафим 
и под егидата на кмета на Община Кресна. ОБЩИНА КРЕСНА Интернешънъл Асет Банк АД - клон 
Благоевград IBAN BG08IABG74588401242700 BIC IABGBGSF КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ: 445100 
ОСНОВАНИЕ: Oбновяване храм „Св. Троица”, с. Влахи, махала „Полена”. 
 
Областният управител подари екскурзия до Одрин на 50 човека от Осенец и Севар 
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www.dariknews.bg | 25.09.2017 
Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен организира с лични средства двудневна екскурзия 
до Одрин за 50 човека от две села в област Разград - съобщават от пресцентъра на Областна 
администрация. Поканата към Ансамбъла за изворен фолклор „Капанка“ към читалище „Съгласие 
1891“-Осенец е следствие от среща със самодейците през юли, на която г-н Хюсмен се ангажира до 
края на мандата си да дарява за дейността на състава по 1000 лева от заплатата си. Ангажиментът 
към Пенсионерския клуб в Севар пък датира от края на депутатския мандат на Гюнай Хюсмен. 50-те 
човека от Осенец и Севар бяха в Одрин в събота и неделя, посетиха част от забележителностите на 
турския град – Музея на здравето, една от най-големите в света джамии „Селимие“, българската 
църква „Св. Георги“, имаха и среща със заместника на валията на Одрин. От името на валията Гюнай 
Йоздемир неговият заместник Мустафа Кърслъръ поздрави българските гости по време на 
тържествен обяд, даден от институцията в елитен ресторант на брега на река Марица. „Одрин е за 
вас врата на съсед, а това посещение е първо стъпало за бъдещи взаимоотношения между двата 
народа и между двата региона, поздравявам г-н Хюсмен за добрия проект“ – каза г-н Кърслъръ.  
„Жив пример за приятелство и гостоприемство е поканата за този обяд и посрещането ни в Одрин“ – 
коментира г-н Хюсмен. Той отправи официална покана към управата на Одрин за посещение в 
област Разград. „Надявам се, че започваме добро сътрудничество между двете области, най-вече в 
сферата на културата и образованието“ – допълни г-н Хюсмен. Ще се търсят и възможности за 
европейско финансиране – обяви още той. Гюнай Хюсмен връчи плакети на Областния управител на 
Разград на домакините: заместника на валията Мустафа Кърслъръ, съветника по културните въпроси 
Вели Саръкамъш, областния мюфтия Емурлах Юзюм, православния свещеник Алекс и Али Еласлан от 
неправителствена организация за съхраняване на културните ценности, 
Сувенир със символите на българския фолклор и бутилка с осенска ракия подариха на заместника на 
валията самодейците от Осенец, подаръците от Севар пък бяха часовници с формата на картата на 
България. Дамите от Осенец имаха подарък и за съпругата на разградския областен управител – 
плюшена играчка за малката внучка на семейството. 
 
Секретарят на Младежка банка Силистра, като член на уязвима група в Съвета на децата към ДАЗД 
отива на първата национална среща 
www.paralel44.com | 25.09.2017 
Петър Радославов Хвърчилов е учредител и секретар на Младежка банка Силистра и доброволец на 
Сдружение с нестопанска цел „Гражданско единство”. От септември 2017 г. е член на уязвима група 
в Съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето, като представлява децата от област 
Силистра. За тази си длъжност той беше номиниран от СНЦ „Гражданско единство”, в качеството си 
на най-активния учредител на Младежката банка в Силистра, който е и доброволец на Младежкия 
червен кръст в област Силистра. Петър Хвърчилов е ученик в 11 клас на Професионална земеделска 
гимназия „Добруджа” гр. Силистра. Той има опит в доброволческата дейност вече 4 години.  
От 29 септември до 2 октомври 2017 г., П. Хвърчилов ще вземе участие в първата национална среща-
обучение на децата от Съвета на децата към ДАЗД, което обучение ще се проведе в Старозагорски 
минерални бани. 
 
Французин твърди, че лекува болести със специални техники и развита дарба 
www.24chasa.bg | 25.09.2017  
Французин, живеещ от години в Мексико твърди, че болестите са на емоционална основа и със 
специални техники всеки може да развие дарбите си за помощ и самолечение. Рене Мей представи 
информация за посещението си в България пред БТА. Дойдохме в България, за да предадем едно 
послание - стремим се да даваме здравословни съвети, за да могат хората да си подобрят здравето, 
каза Мей пред журналистите, представяйки дейността на своята фондация. По думите му целта им е 
да покажат какво може духовността, когато влиза във взаимодействие. Мей посочи, че по света имат 
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около 25 000 доброволци, а в България са обучили около 4000 доброволци. По думите му при 
престоя му в страната ни се е срещнал с около 10 000 души. 
 
Учебен център за бедствия: Правят река в старо бомбоубежище 
www.dariknews.bg | 25.09.2017  
През следващия месец трябва да започне изграждането на учебен центъра за обучение на 
населението за действия при природни бедствия в Шумен. Той ще е един от общо шестте за страната 
и е развитие на приоритетните задачи на пожарните служби за доразвиване и обучение на 
доброволни формирования, както и качествена превенция и обучение на населението с цел защита 
от природни бедствия.   
Проектирането на центъра е приключило и в момента тече процедура за избор на изпълнител на 
поръчката, каза директорът на шуменската пожарна комисар Иван Иванов. Той посочи, че срокът за 
реализация на този проект е до юни 2018 година, а стойността му е между милион и милион и 
двеста хиляди лева.  
Център за обучение ще функционира в сградата на Гражданска защита на ул. Строител. Там ще се 
провеждат лекции, посочи комисар Иванов и допълни, че наученото ще бъде прилагано на 
полигона, който ще бъде изграден на ул. Марица, над пазара. 
Той ще бъде позициониран в старото бомбоубежище и ще бъде напълно оборудван с всички 
съвременни уреди и съоръжения. Това ще бъде едно сложно съоръжение, в което ще има имитация 
на река, за да се обучават служителите как да спасява хора при наводнение, разясни комисар 
Иванов.   
Капацитетът на обучителният център е около 3000 души годишно и той ще работи с огнеборци, 
доброволци и граждани от пет съседни региона – Силистра, Търговище, Добрич, Варна и Разград, и 
Шумен. За още новини харесайте страницата ни във Facebook ТУК. Там очакваме и вашите 
коментари. 
 
Shell подкрепя висшето образование в България 
www.prinbulgaria.com | Publicis Consultants MSLGROUP | 25.09.2017 
Shell и Минно-геоложкият университет "Св. Иван Рилски" откриха две напълно обновени, с 
подкрепата на Shell, лаборатории в катедра “Електротехника“, които ще осигурят най-модерни 
условия за обучение на студентите. Shell също така ще дари и специализирано оборудване на 
Софийския университет "Св. Климент Охридски" за подпомагане на геоложки проучвания, като в 
двата проекта общо Shell инвестира 150 000 евро. „Изграждането на професионалисти в областта на 
науката, технологиите и инженерните науки е в основата на иновациите и засилването на 
конкурентноспособността на България като страна. Много сме развълнувани да участваме в 
програми, които помагат за изграждането на такива професионалисти като подобряват 
университетското образование, и са от полза за младите хора в България“, коментира г-жа Камелия 
Славейкова, изпълнителен директор на Shell България. Проф. д-р Любен Тотев, ректор на Минно-
геоложки университет "Св. Иван Рилски" сподели: „Ние оценяваме високо дарението на Shell, което 
ще подпомага студентите в катедрата за подобряването на квалификацията си“. Shell е лицензирана 
за проучването на нефт и природен газ в блок 1-14 „Хан Кубрат“ (предишно име „Силистар“) в Черно 
море. Геоложкото проучване приключи през януари 2017 г., като данните се вече се анализират от 
експертите на Shell. 
 
В град Левски доброволци освежиха съоръженията на детска градина 
www.bta.bg | 25.09.2017  
В град Левски доброволци освежиха съоръженията на детска градина Гр. Левски, 25 септември 
/Малин Решовски, БТА/ Сдружение "Без граници" организира доброволческа акция за освежаване 
на съоръженията на детска градина "Слънце" в град Левски. Това съобщи пресцентърът на 
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общината. Идеята е на родители на деца от градината, но в инициативата са се включили и големи, и 
малки участници. Доброволен труд са вложили със желание, както организаторите, така и родители, 
деца, учители и приятелите на градината. Така тя е придобила много по-привлекателен вид за 
новата учебна година след като всички са допринесли за естетизирането на дворното пространство и 
на оградата й. Примерът, който дават възрастните на подрастващите ще ги направи по-добри, 
отговорни и толерантни, са убедени от ръководството на детска градина "Слънце", които са 
благодарни на инициаторите. /ГИ/ 
 
ОбС-Благоевград гласува отпускането на финансова помощ за Станислав Чаушки 
www.e-79.com | E79 News | 25.09.2017  
Местните парламентаристи ще разгледат и предложение за удостояване със званието „Почетен 
гражданин на Благоевград“ на Мая Нешкова     На предстоящата редовна сесия в петък, общинските 
съветници ще гласуват отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община 
Благоевград, съгласно приетите от Общински съвет критерии и целеви групи. Предвидено е 
отпускането на сумата от 4000 лева в помощ на Станислав Чаушки, който пострада сериозно в 
следствие на жестокия побой нанесен му в нощта на 16 срещу 17 юни.  Наред с благотворителната 
кампания в помощ на 23 годишния Станислав, в която Община Благоевград взе активно участие, сега 
местните парламентаристи отпускат и еднократна финансова помощ, за да подпомогне семейството 
в разходите по операциите и рехабилитацията му. Общинските съветници ще гласуват предложение 
относно удостояване със званието „Почетен гражданин на Благоевград“ на Мая Нешкова за принос в 
развитието на съвременната българска музика и култура и популяризирането на Благоевград, по 
повод 60 годишния к юбилей. В дневния ред на предстоящата сесия е включено и предложение за 
закриване на Дом за деца лишени от родителска грижа „Св. Николай Мирликлийски“ за деца на 
възраст от 7г. до 18/20г., гр. Благоевград, считано от 01.01.2018 г. Към момента в дома има едно дете 
настанено на постоянна грижа, осем деца на седмична грижа и четири деца на дневен престой. За 
всички тях текат процедури за реинтегриране в семейства или в среда близка до семейната. Базата 
на дома ще бъде преобразувана в център за друг тип социални услуги за деца с увреждания. На 
предстоящата сесия ще бъде разгледано и предложение относно одобряване, на Подробен 
устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасе на разпределителен газопровод и 
газопроводни отклонения до имоти в землището на с. Изгрев. Предложенията, включени в дневния 
ред на предстоящото заседание, са разгледани  от постоянните комисиите към местния парламент. 
Предложеният дневен ред беше одобрен днес, 25.09.2017г., и от Председателския съвет към ОбС – 
Благоевград.         Сесията на Общински съвет - Благоевград  ще се проведе на 29 септември 2017 г. 
/петък/ от 09.30 ч. в зала „22-ри Септември”. 
 
За развитието на "Аз събуждам България" 
www.bnr.bg | 25.09.2017  
„Аз събуждам България” е инициатива на предприемчиви и успешни млади хора, които искат да 
превърнат България в по-красиво и приветливо място за живот. В основата на тази кампания стои 
идеята, че промяната на България е свързана с промяната на всеки един от нас. Националната 
информационно-образователна кампания ще се проведе в три етапа. Тя има за цел да събуди 
българския дух чрез силата на знанията и уменията и да насочи всеки българин към действия в 
посока подобряване на личното, емоционално, здравословно, духовно и финансово състояние. 
Първият етап включваше лятна програма с информационно-развлекателен характер. Вторият етап бе 
през септември и включваше представянето на международни и български лектори, концерти с 
популярни български изпълнители, изложители, благотворителност, спорт и български традиционни 
игри. Георги Софронов разговаря с основателя на инициативата Пламен Попов. 
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Над 8 тона отпадъци са събрани в Гоце Делчев в рамките на кампанията „Да изчистим България 
заедно“ 
www.blagoevgrad.eu | 25.09.2017  
За поредна година община Гоце Делчев се включи активно в кампанията  “Да изчистим България 
заедно”.  
Тази година, в кампанията се включиха 1200 доброволци от цялата община, които почистваха 
различни терени в населените и извън населените места. Събраните отпадъци в рамките на 
кампанията в община Гоце Делчев са 8,340 тона.  
В кампанията се включиха служители на институции, фирми, организации, учебни заведения, 
политически партии и граждани, които почистиха зелени площи, места за отдих в града и извън него, 
паркове, градинки, детски площадки и други. 
 
Първи дунавски ден на доброволеца организират в ПП „Персина“ 
www.plevenzapleven.bg | 25.09.2017 
Първи дунавски ден на доброволеца ще бъде организиран на 29 септември в ПП „Персина“, 
съобщават от дирекцията на парка. Мястото, което ще бъде почистено, е Защитена местност 
„Кайкуша“, а началото на доброволческия ден е в 10:00 часа пред Посетителския център на ПП 
„Персина“. Стани един от първите доброволци в ПП „Персина“, нека почистим еко пътеката „В домът 
на белооката потапница и малкия корморан“, призовават от парка.  
Защитена местност „Кайкуша“ е най-южната част от ПП „Персина“ и всяка есен, когато нивото на 
водата спадне, в канала, от който се оттича блатото, остава планина от пластмасови отпадъци и туби. 
Всеки желаещ може да се запише за участие на тел.: 0658/32684. До мястото за почистване ще има 
организиран транспорт, за тези които нямат възможност да ползват свой собствен.  
Нека почистим защитените територии по Дунав, „Да ги спасим от пластмасата“!  
Включи се и ти!  
Кампанията „1-st Danube volunteers day“ е част от дейностите по проект „Обвързване на Защитените 
територии по Дунав в Зелен коридор от хабитати Дунав“ /Bridging the Danube Protected Areas towards 
a Danube Habitat Coridor/, акроним DANUBEparksCONNECTED, номер на проекта DTP1-005-2.3. 
 
Представят младежкия съвет по наркотични вещества в бюлетина на регионалната програма 
„Alkohol & Drug” 
www.novinata.bg | 25.09.2017  
В електронния бюлетин на Регионалната програма „Alkohol & Drug” на полската Фондация „Стефан 
Батори” е представен опитът на Общинския съвет по наркотични вещества (ОбСНВ) към Община 
Габрово. Изданието, което излиза и на български език, разказва в две статии за младежката 
структура от доброволци към ОбСНВ – „Младежки съвет по наркотични вещества“, както и за един от 
успешно реализираните им проекти през 2016 г. – „Гореща точка – ГМО – Граждански Мобилен 
Отряд“.  
Регионалната програма „Alkohol & Drug” е разработена да подпомага развитието на система за 
решаване на алкохолните проблеми, както и проблеми, свързани с други зависимости, в страните от 
Източна и Средна Европа. В бюлетина се публикуват добри практики в сферата на превенцията, 
лечението и рехабилитацията на зависимости.  
В двете статии дейността на Младежкия съвет по наркотични вещества към Община Габрово е 
оценена като много положителен пример и добра практика за работа с млади хора и 
популяризиране на доброволчеството. 

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

