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Новини за членове на БДФ 
 
 
Благотворително срещу рака на гърдата 
www.radio999bg.com | 20.11.2017  
Сливен и Ямбол ще подкрепят кампанията „От любов към живота“ Avon срещу рака 
на гърдата.   В Ямбол събитието ще се проведе днес в Зрителна зала от 19.00 часа. 
Безвъзмездно ще се изявят редица певчески и танцови състави от града, а специално 
участие ще има Славка Калчева.   В Сливен благотворителната кампания ще е на 23 
ноември, четвъртък от 19.00 часа в зала „Сливен. Ще участват  редица самодейни 
състави от града.   Събраните средства отиват в подкрепа на жените, борещи се с 
рака на гърдата и техните семейства и се изразяват в осигуряване на безплатна 
психологическа, юридическа, информационна и практическа помощ. darik.bg 
 
“Ангелска ЧУДОтворителница” очаква дарения на Коледния базар 
www.dnesbg.com | 20.11.2017  
“Ангелска ЧУДОтворителница” очаква дарени изделия на Коледния базар в парка 
Марно поле” във В. Търново, който стартира през декември. Благотворителният 
базар се организира от Фондация “Искам бебе”, а координаторката за старата 
столица Вероника Михайлова обяснява в социалната мрежа, че всичките събрани 
средства от продажбата на тези и други дарени изделия ще бъдат предоставени на 
нуждаещи се двойки с репродуктивни проблеми. 10 г. Фондация “Искам бебе” 
помага на двойките, които се борят за бебе и вече има родени повече от 1000 деца в 
България. 
Координаторката съобщава също, че с част от събраните средства от 
миналогодишния базар е била организирана втора група за емоционална подкрепа 
във В. Търново и една от жените, участвали в нея, вече е горда майка на две 
момиченца. С друга част от парите е подпомогната финансово още една двойка, 
която очаква своите рожби. 
Михайлова благодари на кмета Даниел Панов и неговия екип, който за пореден път 
подкрепя каузата на “Искам бебе” и предостави безвъзмездно помещение на ул. 
“Козлодуй” № 4. То става дом на отдавна мечтания проект “ДАРИтелница” на 
Фондацията. Там се съхраняват дарените изделия. Затова координаторката се 
обръща към творци, автори и доброволци, които имат възможност да подкрепят 
благородната кауза, за да се родят още мечтани бебета. 
Желателно е всеки артикул да има стикер, на който да е посочен авторът и каква е 
продажната цена. Добре е дарението да бъде придружавано и с протокол с името на 
дарителя, какво изпраща и на каква цена. За повече подробности е посочен 
телефонът – 0886 801 309. 
Вася ТЕРЗИЕВА 
 
Модерна апаратура дариха на Онкологичен център Стара Загора 
www.starazagora.utre.bg | 21.11.2017  
Съвременен криостат AST 500 получи като дарение Онкологичен център Стара 
Загора. Новата, напълно автоматична апаратура ще осигури бързи и надеждни 
патохистологични резултати на пациентите по време на самата операция, което е от 
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изключително значение за тяхното правилно лечение. Комплексният онкологичен 
център Стара Загора е единственото лечебно заведение от този тип в региона и 
обслужва населението на четири области – Стара Загора, Сливен, Хасково и 
Кърджали. Само за първите девет месеца на 2017 година общият брой преминали 
лежащо болни през центъра е повече от 4000. Наличният в момента криостат  е 
единствен за онкологичния център от 1999 година насам и поради голямото 
натоварване вече е амортизиран. Криостатът е дарение от „КонтурГлобал Марица 
Изток 3“ и цели да осигури достъп на нуждаещите се до качествено и модерно 
лечение на онкологичните заболявания. 
 
Благотворителна фотоизложба „Заразно добро" в Арт салон на Радио Варна 
www.bnr.bg | 21.11.2017  
Фотоизложба под наслов „Заразно добро" се проведе в Арт салона на Радио Варна. 
Посетителите на събитието имаха възможност да откупят с благотворителна цел 
фотоси на Варна, направени от фоторепортера Георги Спасов. "Това, което истински 
ще ме зарадва е примерът ми да бъде заразителен и нека всички да се обърнем към 
доброто в себе си - това добро, което всеки го има в сърцето си. Без значение на 
колко години си, каква ти е професията, с колко пари разполагаш, винаги можеш да 
бъдеш добър човек.  Снимките са правени с дрон над Варна през изминалото лято и 
представят различни точки от града",  уточнява Георги Спасов. Целата на изложбата 
е да се съберат пари за децата от центъра за настаняване от семеен тип в ж.к. 
"Изгрев". С парите предстои да се закупят учебни помагала и най-нужните неща за 
децата.  Фотоизложбата се провежда с финансовата помощ на Фондация „Обществен 
дарителски фонд за Варна“ и една от шестте дарителски инициативи, които Фондът 
подкрепя на територията на града. 
 
Казанлъшка студентка спечели китайска стипендия 
www.bgnow.eu | 22.11.2017 | 
Казанлъчанка, четвъртокурсничка в специалността „Библиотечно-информационни 
услуги“ при столичната Алма Матер е сред 10-те спечелили специалната стипендия 
Хуауей ИКТ“ на фондация „Еврика”.Средствата са от дарение на  „Хуауей 
Технолоджис България“ ЕООД, премията е за постигнат отличен успех, към нея се 
прибавя и и образователно пътуване до Китай, тя ще бъде обявена официално на 11 
декември. Весела Василева съвсем наскоро стана лауреат и на наградата на 
фондация  „Bcouse” по програмата „Готови за успех”, припомнят нейни близки и 
приятели. Фондацията за 12-а поредна година връчва награди на отличници - 
бъдещи специалисти в хуманитарните и инженерните науки, компютърните 
технологии, медицината, финансите и други, въз основа на високия им успех от 
предходната учебна година, както и на отлични ученици в 12 клас. Казанлъчанката 
беше сред делегатите на деветата студентска конференция на UNICA, домакинствата 
от четири италиански университета, където изнесе свой доклад.През пролетта на т.г. 
Весела беше избрана за член на изпълнителния съвет на българския клуб ЮНЕСКО 
със задачата да събира информация за всички културно-исторически обекти в 
България, които ще влязат в специално разработваното географско приложение на 
световната културна институция.Работата по него ще продължи 5 години, като в 
него ще вземат участие над 1000 студенти от хуманитарни специалности под 
ръководството на научни ръководители от академичната общност. 
Източник: Монито 
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Румен Радев ще бъде домакин на наградите "Най-голям корпоративен дарител" за 
2017 година 
www.novini.bg | 22.11.2017 
Държавният глава 
Румен Радев ще бъде домакин на наградите "Най-голям корпоративен дарител" за 
2017 г., съобщиха от прессекретариата на президента. Събитието ще се състои утре, 
от 16.00 ч., на "Дондуков" 2. Конкурсът на Българския дарителски форум отличава 
компаниите в страната, които устойчиво и прозрачно подкрепят значими за 
обществото инициативи и каузи. Тази година церемонията поставя акцент върху 
благотворителната подкрепа за проекти, свързани с образованието, допълват от 
прессекретариата на президента. 
 
Ти и Лидл: Училищният двор – център за спорт и комуникация 
www.e-novinar.com | 23.11.2017  
Проектът „Зона фитнес – по-добър живот“ на Училищното настоятелство към ОУ 
“Димитър Петров”, гр. Сливен е една общо 31 идеи от цялата страна, които получиха 
финансиране от най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България – 
„Ти и Lidl за по-добър живот“. Одобрените проекти получават грант в размер до 10 
000 лв., който да използват за реализирането на своите цели. Целта на проекта на 
Училищното настоятелство към ОУ „Димитър Петров“ е изграждане на 
многофункционална фитнес площадка за целогодишно използване и стимулиране 
на физическата активност, предотвратяване на затлъстяването, укрепване на 
здравето и превенция на психически разстройства, водещи до агресия сред 
учениците. Фитнес площадката ще отвори в двора на училището и ще се превърне в 
притегателен център, където ще се срещат спортният дух и желанието за високи 
резултати. Проектът предвижда поставяне на фитнес уреди като велоергометър, 
кростренажор, степер с велоергометър, фит тренажор и други. Инициаторите 
съобщават, че в цялостната реализация на проекта ще се включат много 
доброволци, разпределени в работни групи, които ще трябва да изпълняват 
конкретни дейности по изграждането и популяризирането на фитнес площадката. 
От проектното предложение става ясно, че близо 450 ученици от ОУ „Димитър 
Петров“, 900 родители на учениците, 50 учители и служители в училището, както и 
различни партньори и граждани от местната общност ще имат възможност да се 
възползват от новия фитнес център на открито. “Очакваните резултати се отнасят за 
представителите на всички целеви групи. Участието на родителите в проекта ще ги 
мотивира за още по-тясно сътрудничество с учителите и учениците. От проекта ще 
се възползват годишно 2000 ученици, родители, деца и възрастни от кварталната 
общност. Инвестициите, които обществото влага в детските и спортни площадки, 
неимоверно се връщат под формата на по-добро качество на живот и по-добро 
здравословно състояние, а оттам индиректно и в спестяване на средства за 
здравеопазване”, споделят още инициаторите на проекта. Припомняме, че каузата 
„Ти и Lidl за по-добър живот“ има за цел да подкрепи социално значими проекти в 
цялата страна в следните четири области: образование, култура и историческо 
наследство, околна среда и здравословен начин на живот. Инициативата отразява 
стремежа на компанията да допринася за по-пълноценния и по-качествен живот на 
хората от различните региони в цялата страна. Тя се реализира с подкрепата на 
Фондация "Работилница за граждански инициативи" и Български дарителски 
форум. Размерът на сумата, която бе събрана в периода 1 май - 25 юни 2017 г. 
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благодарение на клиентите на веригата, достига 252 741 лв., а общо 425 проекта от 
цялата страна кандидатстваха по програмата. 
 
AmCham дарява 41 000 лв. за развитието на млади хора 
www.economic.bg | 23.11.2017 
Американската търговска камара в България (AmCham) събра 41 000 лв. по време на 
традиционното благотворително събитие по повод Деня на благодарността. И тази 
година сумата ще бъде дарена на Фондация BCause в подкрепа на 
две от инициативите им – „Готови за успех“ и „Ние можем“. Традиционно повече от 
200 човека – 
представители на членовете на AmCham, дипломати и официални 
гости, присъстваха на благотворителната вечеря в Централния военен клуб в София. 
Събитието се провежда за 15-а поредна година. AmCham е дългогодишен 
партньор на Фондация BCause по множество социални проекти и инициативи, 
за които през годините Камарата е дарила близо 500 хил. лв. „През 2017-та AmCham 
отбелязва 
десетата годишнина в подкрепа на програмата за стипендии „Готови за успех“. За 
това време с гордост заявяваме, че сме допринесли с  повече от 100 стипендии, на 
обща стойност над 200 хил.лв.“,  сподели Петър Иванов, изпълнителен директор на 
Американската 
търговска камара в България, по време на откриването. Стипендиантската програма 
„Готови за 
успех“ е създадена през 2006 г. Тя подкрепя образованието на деца и младежи без 
родители, като им осигурява финансова стабилност, за да могат те да се 
фокусират върху продължаване на обучението си и така да имат шанс за по-добър 
живот. Фондът „Ние можем“ е създаден в подкрепа на млади хора в неравностойно 
положение. Целта му е да ги подкрепи в тяхната професионална реализация чрез 
дейности и инициативи, насочени към усвояване на умения за самостоятелен начин 
на живот. Почетен гост на благотворителната вечеря 
беше посланикът на САЩ в България Ерик Рубин, който поздрави присъстващите по 
случай Деня на благодарността и  отбеляза приноса на AmCham към 
благотворителността в България. По време на благотворителната вечеря гостите 
наддаваха за различни предмети. Най-атрактивнa в наддаването се оказа тениска на 
Григор Димитров с автографа му. В търга бяха 
разиграни още тениска с автограф на премиера г-н Бойко Борисов,  картини на 
Пламен Петров и Вяра Панчева, графика на Илия Петков, литография на Румен 
Статков, тениска с автографа на Красимир Балъков и звездния отбор на Щутгарт от 
1997-а, както и множество ваучери и 
други предмети. Отделно от средствата, които се събираха 
по време на вечерта, Амджен България обявиха, че ще направят дарение на 
стойност 10 хил. лв. в подкрепа на „Готови за успех“, а компаниите Телелинк, 
Фама Кънсалтинг и Фондация „Америка за България“ дариха по 2 хил. лв за 
програмата. Гостите можеха да допринесат към сумата, 
която се събираше, и като позират и закупят графика от Божена Серафимова, също 
стипендиант на „Готови за успех“, и Емилио Бората, и двамата студенти в 
Националната художествена академия. Спонсори на събитието бяха Филип Морис 
България, Минстрой Холдинг, Кока-Кола България, КонтурГлобал Марица Изток 3 
и Джапан 
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Табако Интернешънъл България. Ако сте харесали статията, можете да се абонирате 
за страниците ни във Facebook и Twitter или да използвате нашия RSS фийд канал, 
за да не пропуснете нищо интересно от Economic.bg. 
 
Президентът Румен Радев: Дарителството е критерий за цивилизоваността на едно 
общество 
www.bta.bg | 23.11.2017 
Дарителството е критерий за цивилизоваността на едно общество, то е признак, че 
това общество се крепи на хуманни ценности. То е спойка между различни социални 
слоеве, израз на надежда за бъдещето, за просперитета на една нация, каза 
президентът Румен Радев, който е домакин днес на церемонията по връчването на 
дванадесетите годишни награди "Най-голям корпоративен дарител". Дарителството 
има дълбоки традиции у нас. Българинът е дарител по дух и по съвест, каза 
държавният глава на церемонията. Президентът добави, че могат да бъдат посочени 
много примери за хора с различни професии, социално положение и образование, 
но обединени от обща кауза, завещали на България читалища, училища, 
университети, болници, библиотеки. Днес в динамичното ни и забързано време ние 
имаме нужда да се обръщаме към този благороден жест на дарителството, защото то 
не е просто акт на предоставяне на материални и финансови средства, а нещо много 
по-голямо, каза Радев. Радвам се, че днес тук са събрани хора, които стоят твърдо зад 
тези ценности, и които работят активно за формирането на дарителската среда в 
България. Благодаря ви за вашия избор да развивате културата на корпоративната 
социална отговорност, каза президентът пред присъстващите. Румен Радев посочи, 
че зе него е особено радостно и важно, че тази вечер тук са ученици и учители от 
образователната програма на Българския дарителски форум "Научи се да даряваш". 
Знаем колко е важно младите хора да осъзнават тези ценности и да следват модела 
на поведение за дарителство. Защото не е важно само да предоставяш финансови 
средства, въпросът е на култура за даряване, отбеляза държавният глава, който 
поздрави всички компании и фондации, които участват в тази програма с лектори, 
защото, по думите му, личният пример в изграждането на такъв модел на поведение 
е от изключителна важност. Президентът Радев каза, че, знайки колко е важно да 
изграждаш млади хора с такава нагласа - които да даряват средства, време и идеи, е 
решил да отличи с почетна грамота образователната програма на БДФ "Научи се да 
даряваш", която беше приета от директора на дарителския форум Красимира 
Величкова. Благодаря ви за това, че отваряте вратите на администрацията на 
президентската институция и продължавате традиицята дарителите да получават 
признание от най-висока трибуна, каза Величкова. Целта ни е наградите да изградят 
критерии и механизми за това как бизнесът да инвестира смислено, ефективно и 
полезно за обществото, каза тя. Връчените днес награди са в различни категории, 
сред които "Най-голям обем нефинансови дарения", "Най-голям обем финансови 
дарения", "Най-щедър дарител", "Най-добра дарителска програма", "Най-устойчива 
дарителска програма" и др. Конкурсът на БДФ отличава компаниите в страната, 
които устойчиво и прозрачно подкрепят значими за обществото инициативи и 
каузи. Тази година церемонията поставя акцент върху благотворителната подкрепа 
за проекти, свързани с образованието. Източник: София 
 
Отличиха най-големите корпоративни дарители у нас 
www.manager.bg | 23.11.2017  
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"Дарителството е критерий за цивилизованост на едно общество. То е признак, че 
обществото се крепи на морални ценности. А българинът е дарител по дух и по 
съвест."  Това заяви президентът Румен Радев като домакин на провелата се късно 
следобед днес 12-та поред церемония по връчване на наградите "Най-голям 
корпоративен дарител 2017" на Български дарителски форум. Тази година 
церемонията е с фокус образование. Специален акцент е поставен върху нова 
програма "Научи се да даряваш", целта на която е да обхване деца от 1-12 клас в 
цялостна система, която ги учи на основните принципи на дарителството. 
Програмата бе отличена с грамота от президента Радев. 
В категория "Най-голям обем нефинансови дарения" наградата взе Telus 
international Europe (147 970 лв., дарени в стоки  и материали. Компанията получи и 
отличието за Най-щедър дарител с дарени 2% от печалбата преди облагане. 
В категорията „Най-голям обем финансови дарения” спечели Дънди Прешъс Металс 
Челопеч  (с дарени 1 337 874 лв).  
За втора поредна година призът „Най-голям принос чрез доброволен труд на 
служителите” е за SAP Labs България –  378 служители са положили 11 217  часа 
доброволческа дейност в работното време и са доброволствали до 15 дни годишно. 
AVON и програмата „От любов към живота –  AVON срещу рака на гърдата", спечели 
гласовете на журито в категорията „Най-добра дарителска програма”, а 
социалноотговорната инициатива на Нова Броудкастинг груп и Reach for change 
България „ПРОМЯНАТА“ –  остава лидер в „Най-устойчива дарителска програма“. 
Филип Морис България печели в категорията „Най-добра дарителска програма на 
малко и средно предприятие“  с  програмата „Забавно лято, Грижовна есен“. 
Наградата “Най-сполучливо партньорство”  отличава партньорствата между 
компании, НПО, публични институции или медии при осъществяването на 
благотворителни проекти и дейности в подкрепа на обществени каузи и се връчва 
след гласуване на членовете на БДФ. Тази година тя бе присъдена на  Фондация 
Работилница за граждански инициативи и Еврофутбол – за програма „Спортни 
таланти“. 
Специалната награда за Личност, допринесла за развитието на дарителството в 
България бе връчена на Светослав Божилов. За над 10 годишната си история 
неговата фондация е инвестирала над 30 млн.лв в социални, образователни и 
културни проекти. 
"Мениджър Нюз" е медиен партньор на събитието. 
Големите корпоративни дарители на България бяха отличени за 12-ти пореден път 
 
Общи новини 
 
" Кутия за книги" дарява равен старт за всички 
www.bnr.bg | 18.11.2017  
Благотворителна  дарителска кампания, даваща възможност на всеки да дари своите 
прочетени книги на хора и институции в нужда, ще се проведе в рамките на два дни 
в Пловдивски Културен Институт. Инициативата  „Кутия за книги“ е на 
международната младежка организация JCI PLOVDIV, която постави  10 кутии на 
ключови места в града. Със събраните средства от продажбата на книгите – не по-
малко от 2 лв, ще бъдат закупени и дарени компютри с електронни библиотеки. 
Кампанията се  провежда в рамките на фестивала  „Седмица на вдъхновението 2017“ 
в Пловдивски Културен Институт.  
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JCIе международна младежка организация, съществуваща вече над 100 години със 
120 представителства в целия свят. В България е създадена преди 6 години,  като 
развива активна дейност във Варна, София и Пловдив. Миряна Куцева – президент 
на организацията  в Пловдив за 2017 г.  разказва за благотворителната инициатива 
„Кутия за книги“, която стартира в 10 ч. днес и ще продължи до 18 ч в неделя в 
Пловдивски Културен Институт.   
 
Родопчани дариха хранителни продукти на болницата в Девин 
www.bgnow.eu | 18.11.2017  
Родопчани дариха хранителни продукти на болницата в Девин   Жителите на селата 
от Община Доспат дариха хранителни продукти на болницата в Девин. Картофи, 
фасул и други хранителни продукти, събраха местните, за да подпомогнат  
дейността на лечебното заведение. Дарителската акция вече се е превърнала в 
традиция, като всяка година жителите от трите общини, които обслужва болницата-
Девин, Борино и Доспат, събират хранителни продукти. Акцията на хората от Доспат 
била подпомогната от кметовете на населените места, както  и от имамите на селата  
Любча, Змейца и Касък. „Имаме вече около 2,5 тона картофи, фасул, както и други  
хранителни продукти. Хората винаги откликват на подобни кампании, радваме се 
на тяхната щедрост и благодарност“, каза главната сестра в МБАЛ-Девин Диана 
Чаушева. Хората  даряват , защото така смятат, че дават своя принос за това да има 
болница в Девин. „ Всички даряват, във всички къщи, кой каквото имаше, даде. Аз 
също дарих. Доволни сме много от лекарите и сестрите и грижите, които полагат тук 
за нас. Радваме се, че има къде да се лекуваме, защото сме възрастни хора и сме 
далече от Смолян и Пловдив“, каза Десислава от Доспат, която е оперирана от 
херния в болницата.  
Източник: iNews 
 
Винена вечер събира пари за лечение на две търновски момичета 
www.regnews.net | 18.11.2017  
Представянето на някои от най-добрите български вина ще стане част от 
кампанията за събиране на средства за лечението на две момичета от Велико 
Търново. Организираните от „Винари Трейд” вечери на виното са традиция за 
ценителите на божествената напитка в старата столица. Първоначалната им идея е 
да представят най-добрите български изби и да ги популяризират сред хората, които 
имат отношение към виното. Миналата година съвместно с мъжкия „Лайънс клуб 
Велико Търново” за първи път използвали вечерта и за благотворителност. 
Събраните средства тогава били дарени за детски очен скенер, който вече е закупен 
и се ползва от търновчани. Тази година отново се организира благотворителна 
винена дегустация, като средствата ще са за лечението на Никол Георгиева и 
Миглена Нечева – две момичета, които се борят с рака. Домакин на събитието ще е 
хотел „Янтра” на 23 ноември. Ще бъдат представени по три вина от избите 
„Катаржина”, „Меди Валей” и „Кортен”. Трите изби ще покажат най-добрите си 
вина, които наистина са от топ клас. Те са по-скоро бутикови и са за ценители и 
познавачи, уверяват организаторите. Дегустацията е придружена с тристепенно 
гурме меню. Кувертът за вечерта е 40 лева, като 15 лева от тях са за 
благотворителната кампания. По време на дегустацията ще има томбола и търг на 
вина, както и урна, в която гостите ще могат да направят своите дарения. Водещ на 
вечерта ще бъде сомелиерът Михаил Марковски. С чаша вино да отворим нашите 
сърца за милосърдие. Ще се радваме да сме заедно, да споделим една чудесна вечер 
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и да дадем от всекиго по малко за тази благородна кауза, призовават 
организаторите. 
 
Днес откриват Немски Коледен Базар в София 
www.topnovini.bg | 18.11.2017 
Коледното градче ще бъде открито тази вечер на площад "Батенберг" в София от 
17:40ч. Немски Коледен Базар 2017 ще предлага на посетителите типичната немска 
кухня, топло вино, лакомства за децата и сувенири. Също така ще има сцена, на 
която почитателите на немската шлагерна песен ще имат удоволствието да чуят 
изпълнения на една от звездите на този стил - Армин Ян Хофман. Кристиян от X 
factor ще закрие музикалната програма, а специален гост ще бъде Дядо Коледа, 
който всяка вечер ще носи подаръци на децата. Всяка година Базара подкрепя 
конкретна социална кауза и предоставя сцената на фондации, занимаващи се с 
благотворителност. По традиция вече от 6 години на площад „Батенберг” в София се 
провежда немски коледен базар Deutscher Weihnachtsmarkt. Идеята на базара е да 
пренесе автентичната немска традиция в празнуването на Коледа на територията на 
България. Работното време на Немски Коледен Базар ще бъде всеки ден от 11:00 до 
22:00 до 20-ти декември. 
 
С благотворителен концерт събират средства за лечението на 7-годишно момче 
www.velikotarnovo.utre.bg | 18.11.2017  
Благотворителен концерт за 7-годишния Божидар Кръстев, който се бори с тумор на 
гръбнака, ще се проведе в търновския клуб Melon на 22 ноември от 21:00ч. 
Концертът се организира от близки и приятели на момчето, граждани и целия екип 
на клуба, а участие в инициативата ще вземат търновската група Кову и младите 
изпълнители Мартин Лалев, Ивелина Романова и Радан Косов. Освен 
благотворителната кутия, която ще бъде на място, всички средства от входа на 
събитието също ще бъдат дарени за инициативата. През март 2017 год. Божидар е 
опериран за отстраняване на тумор в гръбнака в УМБАЛ „Св. Ив. Рилски” София. 
Според направените хистологични изследвания туморът е доброкачествен и 
бавноразвиващ се. След около месец родителите решават да направят изследвания и 
в Турция, болница Аджъбадем, защото детето продължава да не се чувства добре. 
Резултатът от ядрено-магнитния резонанс, направен в Турция, показва двойно 
нарастване на туморното образувание, което налага спешна нова операция. Фондът 
за лечение на деца отказва финансиране и това принуждава родителите да събират 
средствата от приятели и познати. На 10.05. Божидар е опериран отново. Туморът е 
отстранен, но хистологичният резултат е коренно различен от този в България. 
Изследването показва злокачествен тумор – мултиформен глиобластом 4-та степен, 
което налага провеждането на химио и лъчетерапия, а след това и рехабилитация. 
Стойността на 28 сесии облъчване с апарата „Трубийм” и 6 седмици химиотерапия е 
21 805 евро. За 30-дневна рехабилитация ще са необходими 23 835 евро. Божидар 
провежда лечението, препоръчано от турските специалисти, но след направения в 
началото на август контролен преглед се установява, че туморните клетки са 
стопирани, но не са намалели. Родителите решават да потърсят второ мнение от 
Университетска клиника Ди Наваро в Испания и оттам им предлагат комбинирано 
лечение – имунотерапия и химиотерапия. На 10.08. Божидар е приет в клиниката и 
лечението е започнато веднага. Стойността на пълния курс имунотерапия, 
химиотерапия и рехабилитация е 54 695 евро. Всеки, който иска да направи 
допълнително дарение, може да преведе желаната сума, като изпрати дарителски 
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SMS с текст на латиница DMS BOBCHO на номер 17 777 или на следната банкова 
сметка: BG87 UNCR 7000 1522 9420 57 Титуляр: Божидар Кръстев 
 
15 бездомници може да приеме "Центърът за временно настаняване" в Стара Загора 
www.starozagorskinovini.com | 18.11.2017  
Социалната услуга е безплатна, но престоят е максимум до 3 месеца "Центърът за 
временно настаняване" в Стара Загора е напълно готов да посрещне нуждаещите се 
от подслон хора, съобщи за медията ни д-р Антония Тодорова - началник отдел 
"Здравеопазване и социални дейности" в община Стара Загора. Центърът е с 
ограничен капацитет от 15 души, въпреки че вече повече от година е делегирана 
държавна дейност към Министерството на труда и социалната политика, страда от 
недофинансиране. По този повод част от издръжката му се поема със средства на 
Община Стара Загора. "Настаняването в Центъра става чрез дирекция "Социално 
подпомагане". Ако има хора, които отговарят на посочените критерии, ние имаме 
пълна готовност да ги поемем", увери д-р Тодорова. На този етап желаещи все още 
липсват. Настаняването в социалното заведение става за период максимум от 3 
месеца. За целта е нужно изричното желание на съответното лице, което трябва да 
подаде заявление, че желае да бъде настанено. Д-р Антония Тодорова уточни обаче, 
че много от бездомните лица, които са на територията на общината, отказват 
подобно настаняване. "Няма как някой да бъде настанен насила. Всеки един от тези 
хора сам решава за себе си. Никой не може да ги задължи да се възползват от тази 
услуга", коментира тя. В "Центъра за временно настаняване" нуждаещите се 
получават подслон, закуска и вечеря, разполагат и с топла вода. "Имаме дрехи, 
които сме осигурили благодарение на дарители. Социалните работници, които са в 
Центъра, и останалият персонал съдействат на хората за регистрация в Бюрото по 
труда, за издаване на лични карти и други документи, а също и при получаване на 
медицински грижи", обясни началникът на отдел "Здравеопазване и социални 
дейности". Социалните работници в Центъра помагат също и в случаите, когато 
лицето има желанието да бъде настанено трайно в някоя от социалните институции 
в града. Живко ИВАНОВ 
 
През всички почивни дни на декември: SOS детски селища събират подкрепа на 
специален кът във Варна 
www.petel.bg | 18.11.2017  
SOS детски селища ще имат специален кът във Варна. Той ще се намира на арт 
фестивалът „Сръчко“, който ще се проведе от 1-ви до 31-ви декември във 
Фестивалния и конгресен център. Всяка събота и неделя през този период ще се 
провеждат благотворителни събития в помощ на за организацията, която се бори за 
правата на децата. 
Куп други изненади са подготвили организаторите на второто издание на хитовия 
фестивал за ръчно изработени изделия „Сръчко“. По време на фестивала ще има 
безплатен детски кът, където момченцата и момиченцата ще могат да се забавляват 
на воля. На третия ден от феста фокусник ще радва безплатно гостите на „Сръчко“. 
На него ще се представят над 80 майстори от България и чужбина - Русия, САЩ, 
Украйна, Куба, Германия. Варненци и гости на града ще могат да се докоснат до 
ръчно изработени сваровски бижута и сребро, изделия от мед, ръчно изработени 
коледни лампи, тъкани изделия, декупаж, макреме, картини, плетива, бижута, 
картички и десетки други радости за окото. 
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  Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - 
такива, каквито са, от Света, България и Варна! Изпращайте вашите снимки на 
info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор! За реклама виж - 
https://petel.bg/advertising-rates.html 
 
Антония, чиито крака бяха отсечени от влак, мечтае за ново начало: Силна съм, 
няма да пропилея втория си живот 
www.flagman.bg | Автор: Емел МАХМУД, снимки: Флагман.бг | 18.11.2017  
Стартирала е дарителска кампания за протези. Банковата сметка е на името на 
УМБАЛ-Бургас, за да няма злоупотреби със събраните средства 21-годишната 
Антония Чикова, която на 6-ти ноември т.г. взе най-фаталното решение и скочи 
пред товарен влак на гара "Владимир Павлов" в Бургас, мечтае за ново начало. 12 
дни след кървавата драма на релсите чаровница се чувства добре. Иска отново да 
стъпва на краката си, които бяха отсечени от влака - десният е без стъпало, отрязан 
до глезена, а левият – до коляното (ВИЖ НАШАТА ТЕМА В РАЗВИТИЕ). Антония 
продължава лечението си в болница, окуражават я както близките й, така и 
непознати за нея хора. До нея неотлъчно е и бургазлийката Николета Стоянова. Тя 
не е познавала Антония преди инцидента. Разбрала е за тежката й съдба от 
публикация на Флагман.бг я приела присърце. Решила да й помогне с каквото може 
- най-вече с морална подкрепа, за да може да й върне надеждата към живота. 
"Единствената й мечта е да започне живота си отначало. Съжалява много за това, 
което си причини. Казва, че няма да пропилее този шанс, който животът й подари. 
Видя, че хората държат на нея и затова в момента е много силна", разказа пред 
Флагман.бг Николета. Тя е стартирала дарителска кампания за набиране на средства 
за лечението на 21-годишната Антония. Със събраните пари младата жена ще 
получи така мечтаните протези, за да проходи отново. В кампанията се е включила и 
бившата й работодателка от Слънчев бряг Ростислава Димитрова, която освен с 
морална и финансова подкрепа, е подарила и инвалидна количка, за да й е в помощ, 
докато Антония получи протези. "В момента е много важно да й покажем, че сме до 
нея, че има смисъл да живее", казва в заключение Николета, която моли всеки, 
който има възможност, да се включи в дарителската кампания. Подробности за 
акцията може да намерите на фейсбук страницата, създадена в помощ на Антония 
За да няма злоупотреби със събраните средства, банковата сметка е на името на 
УМБАЛ-Бургас, чиито лекари, начело с изпълнителния директор д-р Бойко 
Миразчийски, правят всичко възможно за възстановяването на момичето. IBAN: 
BG30SOMB91301010002908 BIC:SOMBBGSF Основание за плащане: Антония 
Спасова Чикова, за лечение   
 
Пета градска болница в София вече разполага с детски спирометър 
www.novini.dir.bg | БНР | 19.11.2017  
Общинската Пета градска болница в София вече разполага със специална апаратура 
за изследване на белите дробове на пациенти ... Общинската Пета градска болница в 
София вече разполага със специална апаратура за изследване на белите дробове на 
пациенти над 2-годишна възраст. Детският спирометър е на стойност над 30 000 лв. 
и е осигурен със средства от кампанията “Българската Коледа“. Апаратът измерва 
количеството въздух, което преминава през дробовете на децата, като дава ценна 
информация за състоянието им, обясни в предаването “Рано в неделя“ заместник-
кметът Дончо Барбалов: Става въпрос за уникален за нашата страна уред. 
Функционалността, която той дава, е огромна, защото дава възможност за деца над 2 
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години да се правят изследвания на състоянието на техните бели дробове, да се 
диагностицират заболявания в ранен етап. В последните години, особено астмата е 
изключително срещано заболяване сред децата, така че това е един уред, който ще 
помогне за ранна диагностика и за лечение на такива заболявания. Подробностите 
можете да чуете от интервюто в звуковия файл. 
 
Animal Rescue загуби дело, търси помощ за оцеляването на кучетата в приюта 
Фермата 
www.offnews.bg | 19.11.2017  
Приютът за кучета "Фермата" на Animal Rescue Sofia отправи апел за помощ след 
загубено дело и вмененото задължение да плаща годишно по 4000 лева за 
сметоизвозване. 
"В продължение на месеци се борихме с претоварването в приюта – броят 
изхвърлени кутрета през тази есен беше чудовищен. Знаете, че за да се подготви 
едно куче за осиновяване, то получава 3 ваксини (45 лв.), микрочип (10 лв.), паспорт 
(2 лв.), добра храна (около 80 лв. за месец за кутретата и около 40 лв. за 
възрастните), кастрация (40 лв-), няколко обезпаразитявания (около 15 лв.), 
четворен тест за векторни заболявания (30 лв.). И това, разбира се, е само за 
здравите кучета, които идват без нужда от лечение. Уви, те са твърде нищожен 
процент. А през тази есен няма месец, в който да сме поели по-малко от сто нови 
кучета…", пишат от "Фермата" и споделят, че с препълването на приюта почти 
всички животни са прекарали кучешка кашлица, в момента има епидемия от 
гиардия. 
"Скъпо, много скъпо е да се лекуват 250 животни едновременно… И все пак – 
благодарение на вашата помощ, на даренията и смс-ите ви, макар и трудно, все 
някак щяхме да се справим. Злината обаче никога не идва сама", споделят те и 
разясняват, че след изтощителната емоционално и финансово есен е приключил 
съдебният им спор със Столична община. 
Накратко: "Фермата" е извън районите за сметоизвозване, плаща на частна фирма, а 
според общината държи 4000 лева годишно данък за сметоизвозване. 
"И сега, след края на обжалването ни, стана ясно, че имаме седмица, за да ги 
платим. Направихме го, събирайки всяка налична стотинка, планирана за 
отопление, лекарства, храна… А „Фермата“ не може да се сложи на пауза, докато 
съберем пари. Клиниката има нужда от пелети за отопление (за пускане на парното 
в приюта, дори не мечтаем на този етап), кучетата имат нужда от лекарства и храна." 
Заедно спасяваме животи. Но днес сме на прага на катастрофа – щастието и 
здравето на 250 кучета зависят от вас, пишат от Фермата и молят за дарения. 
Телефонът за SMS-и е 17 777 с текст DMS DOG. Останалите начини вижте ТУК. 
 
Семейство се бори за живота на 9-годишния си син 
www.struma.com | 19.11.2017  
Семейство от София се бори за живота на 9-годишния си син. Кристиян Илиев 
страда от рядко срещано агресивно злокачествено заболяване - сарком на Юинг. 
Диагнозата му е поставена в края на октомври. В момента детенцето преминава през 
химиотерапевтичен курс в детското онкохематологично отделение в ИСУЛ. Това 
обаче е малка част от дългия път, който Криси трябва да измине. Семейството се 
нуждае от средства за животоспасяваща операция на сина си. Бащата Георги Илиев 
споделя, че третокласникът му е безпроблемно дете. „Винаги е бил сърдечен и 
положително настроен към хората. Усмивката не слизаше от лицето му, докато не 
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започна химиотерапията“, разказа Георги. Родителите не могат да кажат все още 
точната сума от която се нуждаят за операцията. Те са правили запитвания в много 
болници в Европа. Без присъствието на детето и допълнителни изследвания само 
болница в Турция е дала приблизителна оферта за лечение - от 105 до 115 хил. евро. 
Предстоят още изследвания и от техните резултати болници в Израел, Германия и 
други държави ще могат да посочат точната сума. „Теоретично лечението на такова 
заболяване е свързано с химиотерапия, лъчетерапия, оперативна намеса, 
трансплантация на стволови клетки и после пак химиотерапия“, обясни бащата, без 
още да знае със сигурност къде и как ще се проведе лечението. Освен прекрасно 
дете, Криси е и футболен талант. Той е част от академия „Царско село“. За да излезе 
победител от най-важния си мач, съотборниците му обединяват сили с Левски и 
ЦСКА. Така съперниците на терена си подават ръка в името на обща кауза- 
организират благотворителни турнири през декември в които участие могат да 
вземат всички желаещи отбори от набор 2006, 2007 и 2008 г. В социалната мрежа 
Фейсбук вече е организиран и благотворителен базар "Всички за Криси". Там всеки 
желаещ да помогне може да включи като продаде своя вещ и дари парите за 
лечението на Кристиян. Дарителските сметки, на които може да се помогне, са: 
Банка ДСК ЕАД IBAN: BG74STSA93000024851904 - в лева IBAN: 
BG71STSA93000024851958 – в евро BIC: STSABGSF /monitor.bg/ 
 
Нешка Робева поставя нов спектакъл с благотворителна мисия 
www.btvnovinite.bg | 19.11.2017  
Нешка Робева има нова мисия – спасяването на клуба по художествена гимнастика 
„Левски“. В момента държавната издръжка не достига за покриване на разходите на 
залата на Герена, а още преди зимата да е дошла, момичетата мръзнат на 
тренировките. Затова Робева поставя поредния си спектакъл, този път – с 
благотворителна цел. Танцовият спектакъл се казва „Няма такова шоу“ и се ползва с 
подкрепата на самата Лили Иванова, Васко Василев и певицата Деси Добрева, които 
ще участват по един или друг начин. Премиерата е в София на 11 декември, в зала 1 
на НДК. 
Много бих искала да напълним залите, за да осигурим човешки услови за работа на 
децата, каза Робева в интервю за водещите на „тази неделя“. „Най-хубавото е, че 
знам, че хората ми вярват и наистина до стотинка тези пари ще бъдат 
оползотворени за децата“, посочи тя. 
 
Защото сме хора: Подкрепете кампанията на Каритас в помощ на болни и 
възрастни! 
www.posoki.com | 19.11.2017  
„Защото СМЕ ХОРА!“ – това е насловът на благотворителната кампания в подкрепа 
на възрастни хора, която провежда „Каритас България“. Голяма част от хората, за 
които се грижат доброволците от благотворителната организация, са със 
здравословни проблеми и се нуждаят от професионални грижи и наблюдение. 
Кампанията започна този месец и ще продължи през зимния период и пролетта - до 
края на април 2018 г. 
Услугата „Домашни грижи” се извършва по домовете на нуждаещите се от мобилни 
екипи -  медицински сестри и социални помощници, които посещават възрастния 
човек в дома му и му помагат в ежедневните грижи за здравето, хигиената и 
социалния му живот. Нерядко тe са единствените хора, с които възрастният човек 
има контакт. 
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"Възрастният човек е като детето – той вижда със сърцето си, усеща с душата си и се 
радва на малките неща. Пътят, който е изминал досега, е достоен за уважение. 
Емоциите, които е изживял, са нашият житейски урок. Неговата лична история е 
историята на нашето съзряване. Затова поискайте да я научите. И я чуйте със 
сърцето си", казват от "Каритас" и призовават: 
Бъдете част от нашата кауза! Нека помогнем на възрастните хора да изживеят 
старините си достойно. В грижа и обич. 
Защото СМЕ ХОРА! 
Може да изразите подкрепата си, като: 
Дарите по банков път, с основание за плащане: Домашни грижи на „Каритас“: 
РайфайзенБанк 
IBAN: BG71 RZBB 9155 1060 1693 15 
BIC: RZBBBGSF 
Основание за плащане: Домашни грижи на „Каритас“ 
Титуляр на сметката: „Каритас България“ 
Изпратите SMS с текст DMS CARITAS на 17777 на цена 1 лв. за всички мобилни 
оператори. 
Станете постоянен месечен дарител с дарение от 2 лв., чрез SMS с текст DMS 
CARITAS на номер 17 777 (за всички мобилни оператори). 
Дарите онлайн: www.homecare-support.caritas.bg 
 
За поредна година община Ямбол организира благотворителната кампания „Подай 
ръка - спаси живот“ 
www.novini.dir.bg | БНР | 19.11.2017  
За 10-та година община Ямбол организира благотворителната кампания „Подай 
ръка - спаси живот”... За 10-та година община Ямбол организира благотворителната 
кампания „Подай ръка - спаси живот”. Със средствата се подпомагат тежко болни  
деца и младежи от региона. Над 700 рисунки на деца от 5 до 15 години участваха в 
конкурса „Коледа”, от който се определят 10 творби за отпечатването на картички за 
кампанията „Подай ръка - спаси живот”. Художникът Руслан Русев - Роко, призна, 
че журито е било затруднено в избора си и за трите възрастови групи: Прекрасен 
изказ на детската душа! Нещо коледно, нещо цветно, нещо просто, не са обременени 
от някакви знания, кой знае какви, свежестта лъха отвсякъде. Картичките с 
рисунките на децата струват 1 лев. До сега в кампанията „Подай ръка - спаси живот” 
са събрани над 100 000 лева и са подпомогнати повече от 40 деца и младежи с тежки 
заболявания. 
 
„Биовет“ дари на Община Пещера над 230 иглолистни и широколистни дръвчета 
www.trud.bg | 19.11.2017  
Над 230 широколистни и иглолистни дръвчета ще бъдат засадени на територията на 
град Пещера, съобщиха от общинската администрация. Фиданките са дарени 
безвъзмездно от фирма „БИОВЕТ” АД с цел да се обнови и обогати зелената система 
на града. В инициативата ще се включат ученици от Средно училище „Свети 
Климент Охридски“, които ще имат възможността да посадят дърво в парковете на 
Пещера. Останалите училища ще засядат дръвчета пък в своите дворове. Красивите 
дръвчета от вида японска вишна, клен, шестил, кедър и др. ще бъдат засадени по 
уличната мрежа в родопския град, парковете и детските градини. 
 
Мотористи даряват на деца от социални домове 
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www.bgnow.eu | 19.11.2017  
Мотористи организират благотворителна акция под наслов “Да дарим усмивка”. 
Вече половин година ездачите на мощни машини и приятели помагат на деца в 
неравностойно положение. Най-голямата свободна мото-организация “София 
Райдърс” посещава традиционно два пъти в месеца Дома за деца с увреждания във 
врачанския град Роман, както и в Бяла Слатина и Драгоман. Аделина Панова е един 
от основните инициатори, занимаващ се най-вече с организационната част. Идеята 
им се ражда по време на абитуриентските балове през май месец. Тогава 
мотористите поемат 9 деца в неравностойно положение от 3 различни институции. 
Събират средства за костюми и изпращат децата с ескорт и коли, за да направят бала 
им незабравим. Седмици след това Аделина попада на пост във фейсбук, написан от 
моториста д-р Асен Цеков. Той се сблъсква с реалността в дома в Роман и 
обстановкатата, в която живеят децата. Младият мъж публикува призив, в който 
подканя всеки да се включи с нещо в помощ на крайно нуждаещите се там. 
Сърцатите любители на адреналина прегръщат идеята и всеки месец раздават 
прегръдки в домовете. Аделина разказва за едно от първите им дарения в Роман, а 
именно 2 климатика. Купуват ги, защото разбират за случай, в който децата са 
живели по време на зимата през януари без отопление при – 18 градуса заради 
проблеми с газа. Там в момента има 28 деца, на възраст между 3 и 20 години с 
различни заболявания. “Децата нямаха обувки, посрещнаха ни боси по джапанки. 
Сега имат много обувки”, разказват организаторите. Мотористите споделят, че 
външният вид на сградата е в окаяно състояние. Засега са сменили външната врата, 
оборудвали са дома също и с три дивана и печки. Имат мащабни планове относно 
фасадата на сградата и покрива, който много тече. Реалисти са, че за това ще са им 
нужни доста средства, но няма да го подминат. При последното си посещение за по-
малко от месец събират над 10 хиляди лева. При всяко гостуване са подготвени с 
много дрехи, играчки и бус пълен с храна. В благотворителната инициатива са 
включени хранителни магазини, три магазина за дрехи и БЧК. Всички малчугани са 
подготвени за зимата с шапки, ръкавици, шалове, якета и чисто нови ботуши. 
Аделина разказва пред “Труд”, че в началото децата са се страхували от рева на 
машините им, но днес вече ги чакат с нетърпение. Често организират за гостите си 
представления и винаги правят картички за тях, а разделите всеки път са все по-
тежки. От организацията правят и изненадващи посещения по домовете освен в 
Роман, така и в Бяла Слатина и Драгоман, където в момента има по 6 деца. “Целта 
ни е да видим дали наистина те са облечени добре, дали хладилниците им са пълни, 
защото ние преценяваме от посещение до посещение те да имат всички важни 
продукти, като млечни, меса, плодове и лакомства”, разказва Ади. Най-често ходят в 
дома в Роман в края на месеца, защото тогава ако е имало рожденици правят общо 
парти, за да няма пренебрегнати деца. Сега ще ги посетят на 1 декември, когато ще 
се проведе Коледно празненство – с куклено представление, много фокуси и 
подаръци. Миналият месец посещават и Кризисния център за деца, жертви на 
трафик и насилие в Драгоман. Отново носят дарения от хранителни продукти, 
консумативи, одеяла и дрехи и празнуват рождения ден на момченце, оставено в 
дома заедно с малката си сестричка. “Майката и бащата са номади, зарязали са ги в 
селскостопански двор и не ги търсят много. След шест месеца ще им се търси друг 
дом за настаняване или приемни семейства. Ние няма да ги оставим, ще продължим 
да се интересуваме, за да знаем дали са добре”, разказва Аделина. 
Благотворителната кампания се разраства. “Става един прекрасен ангажимент – 
хората, знаят, че там някой ни чака. Няма нещо, което да ни спре да видим отново 
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усмивките им. Те не са по-малко хора”. За в бъдеще подготвят занимания с любими 
неща за правене от децата. “В Роман има момче, което обича да меси баница, ще я 
направим заедно. Други обичат да рисуват или да моделират с пластилин. Децата 
ще са главни действащи лица”, казва Ади. На 23 декември Софийски мотористи 
готвят и Коледно каране по улиците на столицата. Всички ще бъдат пременени в 
коледни костюми, а след това ще посетят домовете от семеен тип за деца, лишени от 
родителски грижи “Паисий Хилендарски” и “Софроний Врачански” в столичния 
квартал Люлин. Помощ за хора в нужда Освен за децата по домовете, от 
благотворителната инициатива “Да дарим усмивка” в края на октомври събират за 
ден и половина сумата от 900 лв. за 38-годишен мъж от Бургас, който има нужда от 
трета операция заради заболяване на двустранна хидронефроза, изразяващо се в 
запушване на бъбреците с камъни. Преди два дни мотористите изпращат и багаж от 
кашон и половина адаптирано мляко и много памперси за бебе във Варна, което 
губи майка си по време на раждането. “Винаги където можем ще се включим и ще 
помагаме”, казва Аделина Панова. 
Източник: Труд 
 
Нов католически празник - Световния ден на бедните 
www.factor-news.net | 19.11.2017  
Помощта за бедните е "паспортът към рая" за християните, заяви папа Франциск на 
литургия в базиликата "Свети Петър" в присъствието на хиляди бедни хора - 
бездомни, бежанци и безработни, пристигнали с помощта на благотворителни 
организации от цяла Европа. Папа Франциск отбеляза за първи път Световния ден 
на бедните, нов католически празник, който той обяви след закриването на 
Годината на милосърдието, съобщиха световните агенции, цитирани от КРОСС. 
"Бедните са тези, които откриват за нас пътя към небето, те са нашият паспорт за 
рая. За нас е евангелски дълг да се грижим за тях", каза главата на католическата 
църква. Той осъди безразличието към бедните като голям грях и каза на вярващите, 
че не е достатъчно да не вършат зло през живота си и да се придържат единствено 
към Божиите заповеди, а да помагат на хората в нужда. По време на службата папата 
бе асистиран от 12 души - мигранти, бездомни и безработни, а една от молитвите 
беше прочетена от сирийски бежанец. След месата Франциск организира обяд в 
залата за аудиенции на Ватиканския дворец за 1200 бедни. Останалите ще обядват в 
няколко от ватиканските семинарии.Франциск, който нарича себе си "обикновен 
свещеник", заяви след избирането си за папа, че иска да ръководи "бедна църква за 
бедните". 
 
В подкрепа на Областния онкоцентър в Хасково пациенти организират 
благотворителна вечер 
www.alfarss.net | 20.11.2017  
20 000 лева са необходими за оборудването на Областния център за онкоболни в 
Хасково. Средствата се набират с благотворителни инициативи, като до този момент 
са събрани по-малко от 3000 лева, съобщи за Радио Стара Загора Минка 
Арабаджиева от Сдружение „Българска асоциация на хора с онкологични и други 
заболявания "Живот“.  Сдружението вече е организирало две благотворителни 
инициативи, а третата предстои на 23 ноември, когато в драматично-куклен театър 
„Иван Димов“ в Хасково самодейци и професионалисти ще участват в оперетната 
постановка „Царицата на чардаша“. Входът за събитието е с покани с цена 5 лева, 
допълни още Минка Арабаджиева 
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Направиха календар с фотоси от Неврокопско в подрепа на онкоболни 
www.blagoevgrad.utre.bg | 20.11.2017  
С поредна своя инициатива Сдружение „Хроника срещу рака“ търси обществена 
подкрепа за онкоболните жени от общините Гоце Делчев, Хаджидимово, Гърмен и 
Сатовча, информира kmeta.bg. Луксозен албум календар за 2018 година подготвиха 
дамите – членове и доброволци на организацията. Неврокопчанинът Кръстьо 
Шилев подари правата на авторските си фотографии, в които е заснел знакови места 
от Гоце Делчев и региона, и изработи дизайна на календара. Календарът съдържа 13 
красиви фотоса от Неврокопско. Сред тях са емблематичната главна улица на Гоце 
Делчев с красивите фасади на къщите, моменти от зимата в Градския парк, 
меандрите на река Места, залез над язовира край с. Абланица, кътче от Родопите в 
м. Дикчан край Сатовча, есенни багри от парк Градището край Долно Дряново, 
екзотичната местност Провалената скала във водите на Места край с. Слащен и още 
много красиви места. Албумът се разпространява с благотворителна цел, съобщиха 
от НПО, като всеки желаещ да има красивите фотоси в дома или в офиса си, може да 
помогне на онкоболните жени от региона. Чрез различни благотворителни 
инициативи, на които откликват много добри хора, от създаването си до момента 
Сдружение “Хроника срещу рака” е помогнало с финансови средства, 
психологически консултации и ежегодни профилактични прегледи на повече от 500 
жени в региона и на техните семейства. 
 
Пет дни до Благотворителния Коледен бал на Младежки глас 
www.gramofona.com | Автор : Gramofona.com | 20.11.2017  
Национално Сдружение „МЛАДЕЖКИ ГЛАС“ организира на 25.11.2017г. /събота/ от 
20:00 часа в гр.Бургас, хотел „Мираж“ за VII-ма поредна година Благотворителен 
коледен бал „Всички сме едно семейство“. Благотворителното събитие е  под  
патронажа на Областния управител на Област Бургас г-н Вълчо Чолаков и със 
съдействието на Български  Червен Кръст – Бургас. През 2017 година събраните 
средства от коледния бал ще бъдат предоставени на  Български  Червен Кръст – 
Бургас за оборудване на кабинети по Първа долекарска помощ в 5 училища от 
област Бургас. Набраните средства са с образователна цел за създаване на устойчиви 
знания и навици за оказване на първа помощ на ученици. Тази година ще се 
направят образователни кабинети в СУ „Никола Вапцаров“ в гр. Царево, СУ “Св.Св. 
Кирил и Методи в гр. Карнобат, СУ “Христо Ботев“ в гр. Айтос, ОУ “Елин Пелин“ и 
ОУ “П.Р.Славейков“ в гр. Бургас. „Надяваме се на подкрепа  в осъществяване на 
добрата кауза. Нека да подпомогнем заедно образователния процес на нашите деца” 
споделят организаторите. Повече информация можете да намерите на 
www.mg2007.bg или на https://www.facebook.com/events/141510296483581/ С 
медийната подкрепа на Gramofona.com. Със съдействието на:  Областна 
администрация – Бургас, БЧК – Бургас, Хотел „Мираж”- Бургас, Център за реклама 
„Дигитал” –Бургас, Сладкарска верига „Роза“, Бутик „LABARUM”, Медико-
диагностична лаборатория „ЛИНА“ и Винарска изба „Страцин“ в района на гр. 
Поморие. През годините събраната сума е 20 342  лв. и дарена на БЧК-Бургас за 
хуманни каузи в подкрепа на децата на града. Хронология на кампанията: 2011г. 
Закупуване на необходимата техники за Дневен център за деца с физически и 
множество увреждания; 2012 г.- Подпомогнати са 200 деца с коледни подаръци- 
играчка и торбички с шоколадови изделия, откупена пиеса от Куклен театър Бургас; 
2013 г. -  Кампанията беше насочен към 16 деца с влошено  здраве, които се 
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нуждаеха от лечение; 2014г. - Подкрепа на програмата „Топъл обяд“ в училище: 
През учебната 2015/2016г. ще закупим 1611 обяда за 30 деца за 54 учебни дни. 
Децата са ученици от ОУ“Васил Левски“ кв. Горно Езерово, гр.Бургас. 2015 г. – 
Подкрепа на деца и младежи, които са пострадали от пътно-транспортни 
произшествия в областта. 2016 г. - Благотворителен коледен бал събра 5100 лв, 
които бяха предоставени за оборудване на кабинети по Първа долекарска помощ в 5 
бургаски училища - ОУ „Братя Миладинови”, ОУ „Антон Страшимиров“, ОУ 
„В.Априлов“, ОУ „Кн.Борис I” и ГПНЕ „Гьоте” – Бургас. 
 
Кресна с признание към дарителите след големия пожар 
www.kmeta.bg | 20.11.2017 
Поредица от репортажи ще разкажат за хората и за институциите, подкрепили 
Националната кампания на община Кресна за възстановяване на колосалните щети 
от големия пожар. Това обявиха от Коалиция „Обединени за Кресна”. 
Огнената стихия лумна на 24.08.2017 г. в землищата на селата Ощава, Стара Кресна 
и Влахи и унищожи близо 20 000 декара площ. Огненият ад погълна за 6 дни част 
от девствената красота на Пирин, изпепели къщи и вили. Надеждата обаче за 
всички пострадали и за бъдещето се роди в една национална кампания на община 
Кресна. Роди се в сълзите от щастие на дядо Йоско, който не можеше да повярва, че 
дни, след като беше загубил всичко, си спомниха за него и получи подкрепа. Роди се 
с хилядите жестове на внимание и грижа, с които обикновените хора на България 
засипаха малката община. 
„Роди се в подкрепата на Районното мюфтийство-Благоевград, което първо подаде 
ръка на християни. Роди се в кампанията "Дари вместо цвете" на местното училище 
и трогна хиляди. Роди се с доброволците, които дойдоха на място и се трудиха в 
нейното име, за да я има нашата Кресна!”, припомнят инициаторите. 
Затова те не могат да останат равнодушни към всичко това и искат да го разкажат. 
Да отдадат своето признание и своята благодарност към всички дарители, които 
станаха съпричастни към човешката болка и дадоха надежда на пострадалите с 
човечността и солидарността си. 
 
Ресторантите с кауза по света 
www.ngobg.info | 20.11.2017  
Храната е съществена част от живота ни, част от културната ни идентичност, 
създаваща чувство за общност и принадлежност. Тя се оказва и идеалният 
инструмент да се обединят хората не само около масата, но и около идея, която си 
заслужава. Затова и през последните години процъфтява културата на съзнателен 
кулинарен бизнес с кауза. Темата за социалното предприемачество, станала 
актуална и у нас през последните години, ни вдъхнови да разкажем за някои от най-
интересните ресторанти по света, които променят съдби: FOLONOMO Сидни, 
Австралия Докато някои бизнеси търсят печалба, FOLONOMO – съкращение от „For 
Love, Not Money" е социален ресторант, който дарява приходите си на организации, 
които правят света по-добър. Клиентите дори могат да решат за каква кауза да 
отидат похарчените от тях средства. Менюто е в унисон с културното многообразие 
на Австралия, а пространството се използва също за събития и изложби. La Parole 
Хонг Конг, Китай На френски език "la parole" означава реч, което може да изглежда 
като странно име за китайски ресторант, но отлично отразява целта на това 
заведение в Хонконг – да предостави на децата с говорни увреждания от семейства с 
ниски доходи висококачествена логопедична терапия. La Parole е първият по рода си 
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социален ресторант в Хонг Конг, обединяващ висококачествена френска кухня със 
социални ценности. Delancey Street Restaurant – Сан Франциско, САЩ Вкусна храна 
и гледка към моста, Delancey Street Restaurant е нещо повече от готино място за 
хапване в Сан Франциско. Там всички бакшиши се считат за дарение и приходите 
отиват към фондация Delancey Street, която поддържа защитено жилище и 
тренировъчна програма, създадена да подслонява, изхранва и обучава бивши 
затворници, които искат да стъпят на краката си. Mazi Mas – Лондон, Англия Дами 
от мигрантски и бежански произход приготвят храна от собственоръчно отглеждани 
местни продукти, не защото е модерно, а защото така са научени да готвят от своите 
майки. Mazi Mas е социален ресторант, предлагащ вкусна храна, част от културното 
наследство на различните общности в града. Заетите жени получават не само платен 
трудов стаж, но и подкрепа за интеграцията им в страната. Hope Restaurant – София, 
България Hope Restaurant е проект на „Фондация за социална промяна и 
включване“, който дава работа и подкрепа на младежи, израснали без родителска 
грижа. След напускане на социалните институции голяма част от тях нямат 
необходимите умения и опит да подредят сами живота си и социалният ресторант се 
опитва поне отчасти да разреши този проблем, като им предостави защитена среда, 
в която да развият трудови навици. Инициативата се подкрепя и от Българска банка 
за развитие, която е припознала развитието на социалното предприемачество като 
част от мисията си. Gustu – Ла Пас, Боливия В хълмовете на Ла Пас има авангарден 
ресторант, който сервира местни ястия и тренира ново поколение готвачи. Клаус 
Майер, човекът, който стои зад един от най-високо оценените ресторанти в света – 
Нома в Копенхаген, стартира обучителна програма за социално-слаби студенти, 
които искат да направят кариера в готварството. До момента школата му е обучила 
над 600 младежи, а ресторантът му е изключително популярен сред онези, които 
биха искали да хапнат в заведение, получило най-престижното отличие в областта – 
звезда „Мишлен“. Indian Fusion – Алберта, Канада Семеен индийски ресторант на 
собственик с голямо сърце. Трогнат от тежката съдба на бездомните хора, които не 
могат да си позволят дори храна, собственикът решава да промени бизнеса си, като 
предлага безплатно меню за нуждаещите се. Снимка 1  - ресторант Folonomo, Сидни 
Снимка 2 - ресторант  „Hope", София 
 
 
8636 лв. събраха от благотворителната акция „За децата от децата“ 
www.regnews.net | 20.11.2017  
Благотворителният концерт „От децата за децата“ и цялата кампания за набиране на 
средства за болни деца успяха да съберат 8636 лв., съобщиха днес организаторите от 
Инициативния комитет. 5398 лв. са постъпленията от продажбата на картички, 
които служиха за вход на впечатляващия концерт, в който се включиха над 100 деца 
от Велико Търново. 2600 лв. са събраните средства по банковата сметка. Още 636 лв. 
са постъпилите средства по време на броенето в събота, когато са били отворени 
всички каси. Събраните средства ще бъдат преведени поравно в сметките на Никол, 
Стилян и Милена, които се нуждаят от спешно лечение. Инициативата беше 
проведена по идея на председателя на РС на КНСБ Иванина Янкова и беше 
подкрепена от председателя на Великотърновския общински съвет Венцислав 
Спирдонов. В Инициативния комитет се включи и директорът на Младежкия дом 
Румен Петров, както и кореспондентът на БТА за старата столица Марина Петрова. 
„Инициативният комитет се сработи много добре. Това беше спойка, всеки си пое 
своите задължения и нещата се получиха. Отворихме кутиите, разпечатахме касите, 
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проверихме банковата сметка. И в резултат получихме 8636 лв.“, сподели Иванина 
Янкова. Като добро начало определи благотворителната акция председателят на 
местния парламент Венцислав Спирдонов. Той беше категоричен, че инициативата 
ще се повтори и ще се превърне в традиция. „За мен сумата, която е събрана, е едно 
добро начало. Велико Търново може да постигне повече. Искам да благодаря на 
Общината за помощта по време на концерта. Радвам се, че се случи това добро. 
Имаше и още едно важно нещо, което се случи на този концерт, не толкова парите, 
колкото чувството в децата за доброта. Те усещаха, че правят нещо добро и са част от 
него. Тази част от възпитанието е много важна за тях и наистина децата бяха 
щастливи“, сподели Венцислав Спирдонов. Марина Петрова благодари на всички, 
които се включиха в организацията „зад кулисите“ и изрази увереност, че 
инициативата ще се превърне в традиция. Тя допълни също, че и в бъдеще парите 
ще се разпределят според възникналата необходимост. Обмисля се и създаването на 
фонд, който да подпомага нуждаещи се от общината. „Концертът беше 
изключителен, децата дадоха всичко от себе си. За тях беше един страхотен 
социален урок. Благодаря на всички, които помогнаха за провеждането на концерта, 
на фирмите и МДТ „Константин Кисимов“. Благодаря на актрисата Цанка Цанева, 
която написа сценария и на десетокласниците Деница и Цветин, които се справиха 
професионално като водещи“, сподели Марина Петрова. Директорът на Младежкия 
дом Румен Петров изрази радостта си от факта, че децата, учителите и 
ръководителите на школи са проявили съпричастност към концерта и благородната 
акция. „Нямаше необходимост от дълги разговори, за да приемат нашата покана. Но 
нека все пак благодарим на детските градини, училищата, институтите, които 
работят с деца, на читалищата, на частните школи и гражданите, които 
самостоятелно се включиха в благотворителната инициатива. Тя няма да е 
последната и в бъдеще ще помагаме на някой, който е изпаднал в нужда“, обясни 
Румен Петров. Михаил МИХАЛЕВ 
 
Болницата в Търново - №1 по донорство 
www.24chasa.bg | 20.11.2017  
Децата още от училище знаят какво е мозъчна смърт и даряване на органи 30 часа 
без да напусне отделението по реанимация в Търново, по-малко от два часа сън и 
огромната тежест да кажеш на деца, родители, съпрузи, че техният близък няма 
шанс, но може с частица от себе си да даде живот на други. Това коства на д-р 
Сибила Маринова, шеф на реанимацията в Търново, последният донор. На 6 
ноември 53-годишен мъж от областта изпада в мозъчна смърт вследствие на 
мозъчна хеморагия. В скръбта си близките му вземат хуманното решение да дарят 
органите и така да спасят живота на други тежко болни. Екип на Александровска 
болница извършва на място в МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов” експлантацията на 
двата бъбрека още в нощта на 7 ноември. Трансплантациите на бъбреците са 
направени успешно в столичната университетска болница. За 9-и път тази година 
болницата в Търново дава донор Първа е сред донорските бази у нас, защото вече 
втора година в старопрестолния град се говори за даряване още в училище. 
Координаторите по донорство - д-р Сибила Маринова и д-р Ваня Лъчезарова, 
обясняват на учениците от гимназиалния курс какво е мозъчна смърт и как се 
доказва тя, какво се случва след дадено от близките съгласие, как се установява 
годността на органите за трансплантация и въобще - какво работят те. 
Информационната кампания в подкрепа на донорството е тяхна лична идея и е под 
мотото “Частица от теб може да бъде за някого целият свят” “Влязохме при децата, 
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защото тази тема е много различна, стряскаща за тях, и бяхме сигурни, че те, като си 
отидат вкъщи, ще го коментират с близките си”, разказва д-р Маринова. (Виж 
интервюто) Тя не греши в преценката си, че това е един от най-добрите начини 
темата да влезе в полезрението, да бъде разисквана в семействата. Канят ги във 
всички търновски училища, където има големи ученици. Някъде - и втори път, а 
учениците от БЧК в Горна Оряховица дори са влизали в търновската реанимация. С 
лекарките се свързва и най-голямата мотоорганизация в столицата - Sofia Riders. 
През май д-р Маринова заедно с д-р Мирослав Ненков и личната ангажираност на 
бившия шеф на ВМА ген. Николай Петров отговаряше на въпросите на рокерите, 
провокирани от това, че ги наричат донори заради рисковото каране. “Хората се 
съгласяват много по-лесно, започнаха да бъдат много по-отворени към каузата”, 
казва д-р Маринова. В областната болница в Търново пътят е трасиран, имат 
пълната подкрепа на ръководството и лично на директора д-р Стефан Филев. 
Всички звена работят изключително координирано при донорска ситуация. 
“На последния конгрес по анстезиология колегите споделиха, че получават 
обструкции, които им пречат да работят. Например за изследвания в клинична 
лаборатория питали: “Кой ще ни ги плати?”. Кой трябва да плати, ти това работиш! 
Като чуеш “донорска ситуация”, на теб ти е ясно, че един човек е починал и с 
неговите органи ще бъдат спасени други човешки животи. Това е достатъчно, ако си 
човек, да те развълнува и да го направиш, не да чакаш някой да ти плати. Въпрос на 
съвест е”, твърди д-р Маринова. Паралелно с това двете лекарки преминават 
обучение по проект заедно с медици от Испания и Латвия, след което са 
сертифицирани като международни обучители по донорство. Само преди месец в 
Европейската седмица на донорството търновската болница събра близки на 
донорите за тази година. “В България над 1100 души чакат за трансплантации, а в 
Европа те са над 60 хиляди. Целта на срещи като тази и на нашата информационна 
кампания е хората да разберат какво точно правим, какво представлява мозъчната 
смърт. Да разберат, че трансплантациите спасяват човешки животи, когато за 
някого вече няма надежда И когато ние, координаторите по донорство, идваме да 
отнемем тази надежда на близките, за да я дадем на някой друг, за да може той да 
живее, ми е много трудно. Това е най-тежката част от целия процес - да обясниш на 
тези хора, че техният близък никога повече няма да се върне, и да поискаш от тях да 
бъдат толкова силни, че да дарят органите му и друг човек да живее с тях. Аз вярвам 
в тази кауза”, обясни през сълзи д-р Маринова пред пълната зала на болницата. Тя 
прегърна и благодари още веднъж на всеки един от роднините, дошли на 
церемонията. По телефона се включи и футболната легенда Джони Велинов, който 
бе трансплантиран през 2007 г. и получи шанс за втори живот. “Искам да благодаря 
на тези хора, които даряват и помагат на такива страдащи като нас, да ги успокоя, че 
България има най-добрите лекари, и да им пожелая да са живи и здрави”, каза 
Велинов. Надежда Чолакова от Сухиндол, която е загубила 48-годишния си съпруг 
на 1 юни, е дала съгласие за донорство. “Той спаси трима души. Докторите тук ни 
казаха, че органите му подлежат на трансплантация. Аз не можах да взема това 
решение, синът ни го взе Много искам да се запозная с реципиентите, само да знам 
къде живеят, ако могат да се свържат с мен. Мисля, че по този начин ще се срещна с 
него. Донорството е много добра кауза, дори аз, ако нещо стане с мен, също съм 
съгласна да дарят органите ми”, каза Надежда. 50-годишният Атанас Атанасов от 
Лясковец пък преди 3 години и четири месеца е получил сърце. Казва, че иска да 
види и прегърне близките на донора, които са му подарили възможността да види 
сина си завършил училище. “Много бързо се случи, за два месеца се намери донор - 
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мъж от варненската болница, две години по-млад от мен. Няма да забравя, на 
десетия ден ми се обадиха да кажат, че има подходящ донор. Тръгнах, но по пътя ми 
се обадиха, че сърцето е увредено, да се връщам. После ми се обадиха втори път и 
чудото се случи. Трябва много да се говори за донорството, хората да се научат, 
защото това е нещо голямо”, твърди Атанас. 
Ученици: Замислихме се, че с органите на 1 ще живеят 7 “Майка ми е медицинска 
сестра и от нея научих за кампанията за донорството на д-р Маринова, реших да 
попитам дали може да я поканим в нашето училище. Тя дойде, разказа ни за 
донорството, първо пред 7-ите класове, а през март т.г. говори и пред нашия клуб на 
БЧК. Покани ни и в болницата, показа ни командния център и пациенти в 
реанимацията. Бяхме и на срещата с близки на донори. Разбрахме колко е сложна 
тяхната работа като координатори по донорство, колко емоционално е да кажат на 
един близък на потенциален донор, че няма повече шанс, че мозъкът е мъртъв, но 
сърцето и всички останали органи работят и те трябва да вземат решение”, разказа 
Ивелин Атанасов от училище “Вичо Грънчаров” в Горна Оряховица. “Всеки от нас 
сподели в своето семейство, че ако стане някакъв инцидент, нашите органи ще 
станат органи на друг човек. Съгласни сме”, допълни десетокласничката Карина 
Катрева. “Беше добре, че отвориха тази тема, за да се замислим. Когато не си 
информиран, е стряскащо. Обаче, като се замислиш, с органите си този човек помага 
на 7 други да живеят”, обобщи съученичката и  Стефани. Учителката им по 
биология и здравно образование Даниела Кенарева пък отбеляза, че след 
информационната кампания за донорството участвали в конкурс на Български 
дарителски форум по национална програма “Научи се да даряваш”. “Училище “Вичо 
Грънчаров” е едно от 22-те в България, които работят по тази програма. Изводите, 
до които стигнаха децата, са: -1 е равно на +7. Това е математиката на донорството. 
Един човек, изпаднал в мозъчна смърт, за когото няма реална надежда, може да 
даде органи и да живее сред останалите 7. Ценно е за децата, ценно е и за техите 
близки, защото информираният човек разсъждава по друг начин. Надявам се, че 
всички млади хора ще оценят това”, каза Кенарева. 
Д-р Сибила Маринова, начални на ОАИЛ и координатор по донорство в МОБАЛ - 
Велико Търново: Чух, че убиваме пациентите с   за донори, чудовищно е! 
- Д-р Маринова, отделяте от личното си време и енергия, за да убеждавате в полза на 
донорството. Защо? - Приела съм го за моя кауза, така го чувствам. Всеки, който 
иска да научи нещо повече, който е част от някаква група или организация, може да 
ни покани. Ние го правим съвсем безплатно, безкористно, отделяме от личното си 
време, за да разказваме на хората какво работим и какво точно правим. Винаги сме 
насреща дори и за лични въпроси, ако някой го интересува нещо в областта на 
донорството и трасплантациите. На тези срещи получаваме много въпроси, най-
честият, който ни задават, е как можем да заявим своето съгласие. В момента в 
България това не е възможно. Може да бъде заявен само отказ. - Трябва ли да има 
законодателна промяна според вас? - Доколкото знам, има и предложение, внесено 
в парламента. Според мен трябва постоянно да имаме някаква инициатива, за да 
може да прокараме този път, защото наистина има нужда от законодателна 
промяна. В другите държави, примерно в Испания, законът е направен така, че не е 
необходимо да се иска съгласието на близките. В България презумпцията на 
декларирането на този отказ приживе е, че ако не отказваш, значи си съгласен. Но 
на практика не е така, защото винаги се иска съгласието на близките и ето тук е 
мястото на нашата информационна кампания - хората да разговарят със своите 
близки, за да знаят какво е тяхното желание и решение. Дали ще е отказ ,или 
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съгласие, няма значение, важното е да е информирано решение. - А срещате ли 
неразбиране? - Вече се намериха хора да кажат, че в търновската болница убиваме 
пациенти, за да станат донори, което е отвратително. Аз чух от близки на пациент, 
че са им казали подобно нещо, и това се говорело из града. Това е много хуманна 
кауза, защото наистина пациентът с доказана мозъчна смърт е починал пациент. 
Няма в световната практика пациент, събудил се след доказване на мозъчна смърт, и 
никой в света не може да лекува мозъчна смърт И след като един човек е починал, 
след като близките са се съгласили неговите органи да спасят други човешки 
животи, как може някой въобще да си помисли подобно нещо? Ние не сме 
пълноправен член на Евротрансплант точно заради малкия брой донори на брой 
население. Това е нещо, което ме измъчва, защото е гадно, въпреки че няма да ме 
спре да работя за каузата, защото аз съм я приела за своя. 
 
Горна Оряховица се присъединява към благотворителната акция в помощ на Пеньо 
Пенев 
www.dariknews.bg | 20.11.2017  
Община Горна Оряховица се присъедини към благотворителната акция в помощ на 
Пеньо Пенев. 38-годишният мъж, страда от остра левкемия. Болестта се развива 
бързо, а средствата, необходими за лечението му са непосилни за семейството. От 
миналата седмица на входа на Общината е поставена дарителница. Щанд за 
благотворителен базар в помощ на Пеньо Пенев ще бъде разположен на общинския 
пазар в Горна Оряховица и ще работи всеки петък. Сувенирите за щанда ще бъдат 
изработени от потребители на социалните услуги в Общината. Дарителница има 
поставена също и в Центъра за обществена подкрепа. На 18 декември в Зала 1 се 
състоя благотворителен концерт на СУ „Вичо Грънчаров“, като средствата от него ще 
бъдат дарени за лечението на Пеньо Пенев. За набиране на средства за лечението на 
Пеньо Пенев е открита дарителска банкова сметка: BIC: UBBS BGSF IBAN: 
BG71UBBS8002163534140 ОББ АД Пеньо Павлов Пенев 
 
Българската Printivo е победител в състезанието Betapitch Sofia 2017 
www.capital.bg | Сирма Пенкова | 20.11.2017  
Българската стартираща компания Printivo, която чрез иновативната технология за 
3D биопринтиране създава човешка кожа, е победителят в тазгодишното локално 
състезание за млади предприемачи Betapitch Sofia, организирано от основателите на 
споделеното работно пространство Betahaus. Младият екип беше избран сред общо 
10 стартъпа и ще има възможност да представи проекта си на финала на 
международната надпревара Betapitch Global, който ще се проведе на 7 декември в 
Берлин. Там компанията ще се състезава срещу локалните победители от още осем 
държави и ще представи проекта си пред широката аудитория, инвеститори и 
предприемачи. Победителят в надпреварата Printivo разработва иновативен 3D 
биопринтер, който в комбинация със специално биомастило, може да създаде 
човешки кожни тъкани, които да се използват за различни медицински тестове. 
Основното им приложение може да бъде в козметичната индустрия, за тестването на 
различни продукти, нещо което към момента се извършва основно върху животни. 
Тестването върху създадените от 3D биопринтер тъканни графтове дава възможност 
да по-широки и прецизни изследвания за влиянието на различни химични съставки 
върху човешката кожа. От компанията дават също пример, че иновативният им 
продукт може да намери приложение и в индустрията на татуировките. 
Финалистите Сред финалистите в тазгодишното състезание Betapitch Sofia беше 
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стартиращата биотехнологична компания BioSeek JSC. Тя разработва онлайн 
платформа за научни изследвания, набодобяваща търсачка, която обединява голямо 
количество база данни с научна информация. 
Стартъпът CastFolio разработва мобилно приложение, в което професионалисти от 
развлекателата индустрия, като актьори, танцьори, музиканти и др., могат да си 
направят профил и портфолио, с които да кандидатстват за работа или участие и да 
се представят на агенти. Българската Tool.Domains разполага с база данни от 
домейни и през онлайн платформа предоставя възможност за търсене на ключови 
думи в имената на сайтове, както и подробна информация за собствениците им. 
Проектът на младата компания Yourtutor.us представлява онлайн платформа, в 
която някои от най-добрите преподаватели представят свои лекции на студенти от 
цял свят. През платформата те могат да дават домашни, провеждат изпити и дори да 
преподават урока на интерактивна бяла дъска. Българската Connecto.ai предлага 
автоматизирано обслужване на клиенти онлайн през чатове, базирани върху 
изкуствен интелект чрез ботове. Един от най-разпознаваемите клиенти на 
компанията е Viber, а ботовете, които създава за платформата, се използват от над 3 
млн. индивидуални потребители в Централна и Източна Европа, както и в Русия. 
Стартъпът Empact – VR/360 представя на широката аудитория различни социални и 
благотворителни кампании чрез технологията на виртуалната реалност. По този 
начин идеите могат да бъдат по-ясно разказани и да въздействат на хората много 
повече, отколкото ако бъдат просто представени в някои от традиционните 
комуникационни канали. Екипът на Soulify разработва мобилно приложение, 
насочено към боледуващите от шизофрения, което дава възможност на пациентите 
да проследяват психичното си здраве, както и предоставя информация на 
лекуващите ги лекари за състоянието им. Sloth.Works е анонимна платформа, която 
помага на програмистите да се свържат бързо и ефективно с бъдещите си 
работодатели. Кандидатите се регистрират анонимно и виждат единствено обявите, 
които отговарят на уменията и желанията им за кариерно развитие. Социалната 
компания HITL осигурява работа и обучение на бежанци. Те предлагат услуги за 
тестване на Machine lerning алгоритми или и други по-лесни за изпълнение 
аутсорсинг услуги, които не изискват квалифицирана работна ръка. 
 
 
Фондация събира пари за концертен роял за Балчик 
www.bnr.bg | 20.11.2017  
Ротари клуб – Балчик дари 500 лева на Фондация "Академия Класика" . Сумата е 
постъпила в дарителската сметка за закупуване на концертен роял за Балчик. 
Неправителствената организация изказва своята благодарност. Инициативата на 
Фондацията стартира тази пролет и до този момент са събрани 3527,44 лева. Близо 
2160 лева от тях бяха дарени от участници и зрители на фестивала "Дни на 
класиката". През юни Сдружение "Музикален свят Балчик" задели 1300 лева за 
каузата. Идеята на Фондация "Академия Класика" е да се купи роял, който да се 
използва в новата концертна зала на Културен център "Мелницата". На него ще 
могат да се обучават най-талантливите пианисти на Балчик, да се провеждат 
майсторски класове, концерти и други музикални прояви от местен и международен 
характер. Към инициативата се присъединиха редица световноизвестни български 
музиканти, сред които Аглика Генова и Любен Димитров - носители на най-
престижната награда в света на класическата музика - "Echo Klassik". За да се закупи 
обаче подходящ за залата инструмент, са необходими немалко средства. Цената на 
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един такъв роял надхвърля 100 хиляди лева, коментира Сава Тихолов, началник-
отдел "Култура" в Общината. Той изрази надежда, че сумата не е непосилна за 
Балчик и напомни, че Мелницата е построена за близо 2 години в началото на 
миналия век със средства, събрани основно от местния бизнес. Поредица от събития 
това лято привлякоха вниманието на балчиклии и туристите към инициативата на 
Фондацията "Piano 24". Те са публикувани на сайта www.piano24.org. 
 
Параолимпиецът Мустафа Юсеинов след първата благотворителна кампания: "Бях 
скептичен, но хора, благодаря ви от сърце!" 
www.parvomai.net | 20.11.2017 | 17:08 
На 23 ноември параолимпиецът Мустафа Юсеинов от Мадан заминава за Истанбул 
в инвалидна количка и очаква от там да се върне без нея. Родопчанинът ще има 
шанс да проходи, след като повече от две десетилетия е прикован към подвижния 
стол след злополука в рудника. След като през пролетта на тази година лекарите в 
турска клиника му дадоха надежда, че отново може да ходи, започна мащабна 
благотворителна кампания и нужните за операцията 25 хил.евро вече са събрани. 
Освен помощта на хората и организациите, както и на Община Мадан, Мустафа е 
теглил и кредит, за да събере нужната сума. „Очаквам добри резултати, сигурен съм, 
че ще са добри. Искам да благодаря на всички хора, които ми помогнаха. Бях 
скептичен в началото, но сега се убедих, че не само приятелите и познатите ми ме 
подкрепиха, а и напълно непознати хора ми подадоха ръка. От сърце им благодаря!“, 
каза родопчанинът, който спечели не един медал на параолимпийски игри, въпреки 
увредените си крайници. В клиниката в Турция ще му бъде присаден нерв, който 
обаче трябва ежедневно да се стимулира, за да има рузултат. За целта ще трябва 
продължителна рехабилитация, първите дни от която ще бъдат там на място, но 
после трябва да продължат в България. За целта също ще бъдат нужни сериозни 
суми, затова кампанията в помощ на параолимпиеца Мустафа продължава. Нека 
всеки, който има възможност да помогне на един добър и силен родопчанин отново 
да стъпи на крака след 25 години! BAN:BG33STSA93000002816279  BIC:STSABGSF  
ТИТУЛЯР: МУСТАФА АХМЕДОВ ЮСЕИНОВ   Щиляна Чакърова 
 
 
 
Подлагат Ники от Асеновград на нови 4 курса химиотерапия за 70 000 евро 
www.monitor.bg | 20.11.2017  
Онкоболният Николай Иванов от Асеновград трябва да се подложи на нови 4 курса 
химиотерапия в испанския град Памплона, където се лекува. Сумата обаче, която 
той трябва да плати на клиниката, е 70 000 евро и е непосилна за него и семейството 
му. 
Ники и в момента е в испанската клиника, където е преминал курс по 
химиотерапия. На 15 ноември е бил изследван на скенер, който е показал, че 
лечението е на прав път. Лекарите са установили, че туморните петна са се смалили 
наполовина, тоест химиотерапията дава добър резултат, каза Ники за Агенция 
Монитор. 
„Молитвите и желанията ми, а и на хората до мен бяха чути. Резултатите са чудесни. 
Лекарите са впечатлени! Това, което те ми обясниха е, че туморните петна, които ни 
притесняваха са намалели наполовина! Тоест химиотерапията ми към момента дава 
дори и повече от очаквания резултат. Щастлив съм, защото съм на правия път”, се 
радва Николай Иванов. За да продължи обаче лечението му, са нужни още 70 000 
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евро. Ники благодари на добрите хора в Асеновград, които само преди дни са 
организирали и са участвали в благотворителен концерт за него. „Борбата ми 
продължава, нямам намерение да се предавам! Обръщам се към вас приятели с 
молба да продължавате да ми помагате защото сумата за лечението ми със тези 4 
химиотерпии ще стане 70 000 евро. А това е непосилна сума за мен и моето 
семейство!”, казва младият мъж. 
Можете да изпращате смс на номер 17 777 с текст DMS NIKOLAY. 
Дарителска сметка в Обединена Българска Банка в лева: 
IBAN: BG56 UBBS 8002 1088 4983 30  
BIC: UBBS BGSF  
Титуляр: Николай Владимиров Иванов 
И във евро за Испания: 
IBAN: ES71 2100 3693 2120 0050 5550 
BIC: CAIX ESBB 
или чрез Pay pal: Vencislav_ivanov89@abv.bg. 
 
Открита е дарителска сметка за пострадалите при катастрофата край Микре 
www.flashnews.bg | 20.11.2017  
Открита е дарителска сметка за пострадалите незрящи граждани при пътния 
инцидент край ловешкото село Микре, съобщиха от пресцентъра на Община 
ПерникСметката е: Български червен кръст УНИКРЕДИТ БУЛБАНК IBAN: 
BG64UNCR9660 1010 6880 21 BIC: UNCRBGSF 9 души загинаха, а 19 бяха ранени при 
тежка катастрофа между автобус и камион на пътя София – Варна в района на 
ловешкото село Микре. Сигнал за инцидента е подаден към 12.50 часа. В автобуса са 
пътували незрящи от Перник и региона, които са се прибирали от екскурзия в 
Дряново и Елена. По първоначални данни автобусът внезапно се е появил в 
насрещното платно и е причинил катастрофата. Пострадалите при катастрофата са 
транспортирани за лечение в МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Ловеч, ВМА – 
Плевен, болница „Лозенец“ – София, ВМА – София. 
 
 
 
 
Не достигат 3 000 лева за лечението на Дани 
www.konkurent.bg | 20.11.2017  
Часовникът тиктака, а чудото за Дани тепърва предстои! Чудеса се случват всеки 
ден, не само около Коледа! Нека го докажем, като се обединим и подкрепим младия 
Даниел Маринов от Враца, който се нуждае от рехабилитация в чужбина, за да се 
изправи отново на крака. Исторята на Дани е разтърсваща и неведнъж сме я 
разказвали – претърпян инцидент помрачава живота на младия спортист и на 
неговото семейство. Дани е диагностициран с „параплегия на долни и горни 
крайници”, а рехабилитация в специализрана клиника в Барселона е последната 
надежда младото момче отново да стъпи на крака. За прегледа, престоя и 
изследванията там обаче са нужни 5 000 евро, които трябва да бъдат набавени до 25 
ноември т.г.  Остават броени дни, а сумата, за съжаление, още не е събрана. 
„Разполагаме с общо 7 000 лева. Благодаря на всички, които ни подкрепиха и дадоха 
своя принос. Тук е мястото отново да призова всеки, който може, да помогне, за да 
не изпуснем срока. Офертата от клиниката е валидна 30 дни, т.е. последният срок е 
25 ноември. Ако не стане чудо до петък, ще съм принудена да чакам нова оферта, а 
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това изисква време и още ходене по мъките“, разказа пред „Конкурент“ майката 
Вергиния Маринова, която неотлъчно е до своя син и с мъка си спомня доброто 
старо време преди злополуката. 
“Допреди една година, моето момче беше изпълнено с енергия и никога не съм и 
допускала, че ще го видя в това му състояние! Мили хора, повярвайте ми - 
денонощно се моля да видя отново детето си на крака! Дълго време си мислех, че е 
само един лош сън, от който ще се събудя! Казват, че по Коледа стават Чудеса и аз 
Вярвам, че Дани ще се изправи отново на крака!“, изрази болката и надеждата си 
майката на Дани. 
Освен че денонощно бди над своя син, Вергиния е готова на всичко, за да може 
синът й да тръгне отново редом с нея. Тя е номинирана да участва в конкурса 
„Майка на годината“, който ще се проведе утре вечер в София. Целта й е, не да се 
окичи с приза, а да даде гласност на проблема и да потърси „съмишленици“ в 
битката за по-добър живот за Дани. Кутия за дарения в помощ на младото момче 
има в столицата, както и в хотелски комплекс „Хъшове“ във Враца. 
Ние, от „Конкурент“, призоваваме: Нека всеки протегне ръка и даде частица от себе 
си в подкрепа на един млад живот... Нека заедно да сътворим чудото за Дани!”. 
Средства в помощ на Даниел Маринов могат да се внесат на неговата дарителска 
сметка:  
IBAN BG19FINV91501316841132 
BIC FINVBGSF 
 
На 25 ноември Благотворителен Коледен Бал обединява хора с добри сърца 
www.zonaburgas.bg | 20.11.2017  
Младежите канят хора с добри сърца да се присъединят към каузата за децата. 
Национално Сдружение „МЛАДЕЖКИ ГЛАС“ организира на 25.11.2017г. /събота/ от 
20:00 часа в гр.Бургас, хотел „Мираж“ за VII-ма поредна година Благотворителен 
коледен бал „Всички сме едно семейство“. 
Благотворителното събитие е  под  патронажа на Областния управител на Област 
Бургас г-н Вълчо Чолаков и със съдействието на Български  Червен Кръст – Бургас. 
През 2017 година събраните средства от коледния бал ще бъдат предоставени на  
Български  Червен Кръст – Бургас за оборудване на кабинети по Първа долекарска 
помощ в 5 училища от област Бургас. Набраните средства са с образователна цел за 
създаване на устойчиви знания и навици за оказване на първа помощ на ученици. 
Тази година ще се направят образователни кабинети в СУ „Никола Вапцаров“ в гр. 
Царево, СУ “Св.Св. Кирил и Методи в гр. Карнобат, СУ “Христо Ботев“ в гр. Айтос, 
ОУ “Елин Пелин“ и ОУ “П.Р.Славейков“ в гр. Бургас. 
„Надяваме се на подкрепа  в осъществяване на добрата кауза. Нека да подпомогнем 
заедно образователния процес на нашите деца” споделят организаторите. Повече 
информация можете да намерите на www.mg2007.bg или на 
https://www.facebook.com/events/141510296483581/ 
С медийната подкрепа на ZonaBurgas.bg 
Със съдействието на:  Областна администрация – Бургас, БЧК – Бургас, 
Хотел „Мираж”- Бургас, Център за реклама „Дигитал” –Бургас, Сладкарска верига 
„Роза“, Бутик „LABARUM”, Медико-диагностична лаборатория „ЛИНА“ и Винарска 
изба „Страцин“ в района на гр. Поморие. 
През годините събраната сума е 20 342  лв. и дарена на БЧК-Бургас за хуманни 
каузи в подкрепа на децата на града. 
Хронология на кампанията: 
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2011г. Закупуване на необходимата техники за Дневен център за деца с физически и 
множество увреждания; 
2012 г.- Подпомогнати са 200 деца с коледни подаръци- играчка и торбички с 
шоколадови изделия, откупена пиеса от Куклен театър Бургас; 2013 г. –  Кампанията 
беше насочен към 16 деца с влошено  здраве, които се нуждаеха от лечение; 
2014г. – Подкрепа на програмата „Топъл обяд“ в училище: През учебната 
2015/2016г. ще закупим 1611 обяда за 30 деца за 54 учебни дни. Децата са ученици от 
ОУ“Васил Левски“ кв. Горно Езерово, гр.Бургас. 
2015 г. – Подкрепа на деца и младежи, които са пострадали от пътно-транспортни 
произшествия в областта. 
2016 г. – Благотворителен коледен бал събра 5100 лв, които бяха предоставени за 
оборудване на кабинети по Първа долекарска помощ в 5 бургаски училища – ОУ 
„Братя Миладинови”, ОУ „Антон Страшимиров“, ОУ „В.Априлов“, ОУ „Кн.Борис I” и 
ГПНЕ „Гьоте” – Бургас. 
Кл. думи: благотворителен балмладежки глас 
 
В Разград връчиха наградите в конкурса „Да на красотата“ 
www.novinata.bg | 21.11.2017  
В петък преди началото на благотворителния концерт, организиран от „Федерация 
на жените” и  Община Разград  в сградата на НЧ „Развитие – 1869“, по случай Деня 
на християнското семейство, бяха връчени наградите от конкурса „Да на красотата“.  
Наградите на отличените в различните категории връчи председателят на 
комисията Галина Георгиева – зам.-кмет на Община Разград. Тя благодари на 
всички участници, които са се включили тази година. 
Над 70 адреса бяха посетени на два етапа – през юли и в края на септември, за да 
бъдат оценени усилията на техните стопани. Първенците получиха материални 
награди за своя труд и грижа, които са положили, за да бъде красиво около тях. 
След награждаването концертът продължи с музикални и танцови изпълнения с 
участието на 230 талантливи деца от Разград. Събраната сума бе в размер на 1000 
лв. С решение на УС на Федерация на жените, част от събраните от концерта 
средства бяха предоставени за подпомагане на децата и преподавателите от Център 
за работа с деца в Разград – 700 лв. Останалата част от средствата бяха дарени на 
двата Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания и без 
увреждания в гр. Разград – по 150 лв. Към средствата за двата центъра бе прибавена 
и сумата, събрана от благотворителната изложба – базар на г-жа Теменуга Иванова 
– правнучка на Станка Николица Спасо-Еленина, основател и първи председател на 
женското дружество „Майчина грижа“ в Разград, която дари по 145 лв. на двата 
ЦНСТ. 
 
Благотворителна инициатива „Бъдители“ получи отличие за „Новатори в 
образованието“ 
www.mypr.bg | 21.11.2017  
Благотворителна инициатива „Бъдители“, която има за цел да вдъхнови и мотивира 
младите хора чрез личен пример, се класира на второ място в категория 
„Благотворителност“ в националната класация „Новатори в образованието“ 2017, в 
която участваха над 50 проекта. Амбицията на организаторите е да бъдат 
представени личностите, проектите и инициативите с най-голям принос към 
въвеждането на нови обучителни методи, технологични решения, както и добрият 
пример на истинска отдаденост към учебния процес, които променят представата ни 
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за образование, създават нови възможности за усвояване на знания и правят 
ученето по-достъпно и стойностно за повече хора. Благотворителна инициатива 
„Бъдители“ обединява успешни личности с различни професии, които искат да 
дадат добавена стойност на обществото като споделят полезния си опит с младите 
хора в България. Те обичат работата си и не спестяват ноу-хау в изцяло безплатните 
лекции, на които присъстват ученици и студенти от различни възрасти. Според тях 
мотивацията идва от личния пример, а вдъхновението е от енергията, която 
излъчват докато говорят за любимата професия. „Бъдител“ е дума, която няма да 
намерите в речника, защото не съществува. Или поне доскоро. Тя е измислена от 
Биляна Панталеева, когато обмисля как да се казва благотворителната организация, 
с която иска да помогне на младите хора да сбъдват мечтите си, да откриват себе си и 
призванието си. Като професионалист в сферата на човешките ресурси и по-
конкретно обучител по меки умения (Soft Skills), Биляна Панталеева забелязва 
огромната нужда от личностно развитие и професионално ориентиране още от 
ранна възраст. Така преди две години създава инициатива “Бъдители”, като тя е 
напълно благотворителна и представя разчупени и иновативни лекции на различни 
професионалисти, които споделят за пътя, изминат от училище до това, което са 
сега. Според лекторите в благотворителна инициатива „Бъдители“ личният пример 
в дома, училището, университета и обществото като цяло, е най-важен за младите 
хора. Именно той води до продуктивни действия и поемане на отговорност, чрез 
които се изграждат мотивирани и можещи личности. Инициативата е създадена 
преди две години, а доказателство за това колко ценен е личният пример е силния 
интерес към събитията. За този период от време „Бъдители“ са гостували на над 25 
училища и университети, където са се срещнали с около 2500 млади хора. 
 
Спасете Ники! 
www.plovdivmedia.com | 21.11.2017 
Онкоболният Николай Иванов от Асеновград трябва да се подложи на нови 4 курса 
химиотерапия в испанския град Памплона, където се лекува. Сумата обаче, която 
той трябва да плати на клиниката, е 70 000 евро и е непосилна за него и семейството 
му. 
Ники и в момента е в испанската клиника, където е преминал курс по 
химиотерапия. На 15 ноември е бил изследван на скенер, който е показал, че 
лечението е на прав път. Лекарите са установили, че туморните петна са се смалили 
наполовина, тоест химиотерапията дава добър резултат, каза Ники за Агенция 
Монитор. 
„Молитвите и желанията ми, а и на хората до мен бяха чути. Резултатите са чудесни. 
Лекарите са впечатлени! Това, което те ми обясниха е, че туморните петна, които ни 
притесняваха са намалели наполовина! Тоест химиотерапията ми към момента дава 
дори и повече от очаквания резултат. Щастлив съм, защото съм на правия път”, се 
радва Николай Иванов. За да продължи обаче лечението му, са нужни още 70 000 
евро. Ники благодари на добрите хора в Асеновград, които само преди дни са 
организирали и са участвали в благотворителен концерт за него. „Борбата ми 
продължава, нямам намерение да се предавам! Обръщам се към вас приятели с 
молба да продължавате да ми помагате защото сумата за лечението ми със тези 4 
химиотерпии ще стане 70 000 евро. А това е непосилна сума за мен и моето 
семейство!”, казва младият мъж. 
 
Можете да изпращате смс на номер 17 777 с текст DMS NIKOLAY. 
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Дарителска сметка в Обединена Българска Банка в лев 
IBAN: BG56 UBBS 8002 1088 4983 30 
BIC: UBBS BGSF 
Титуляр: Николай Владимиров Иванов 
И във евро за Испания: 
IBAN: ES71 2100 3693 2120 0050 5550 
BIC: CAIX ESBB 
или чрез Pay pal: Vencislav_ivanov89@abv.bg. /монитор 
 
Новото онкологично отделение стартира благотворителна кампания "Думите 
лекуват" 
www.poligraff.net | 21.11.2017  
Новото онкологично отделение към УМБАЛ “Дева Мария”, което отвори официално 
врати миналата седмица, стартира благотворителна кампания “Думите лекуват”. 
Идеята  на ръководството е 
всички книги, които намерят място в болничната библиотека, да бъдат с послание 
към болните, които ще ги четат. От 
болницата призовават всеки, който иска да остави своя отпечатък в лечението на 
коварната 
болест, да избере книга и да подбере най-топлите думи, които ще стигнат до 
пациентите. 
Надписаните книги могат да бъдат пратени на адреса на отделението по медицинска 
онкология- гр. Бургас, ул. Ванче Михайлов 1, 
в сградата на ДКЦ „ Свети Георги Победоносец“, където ще срещнат своите 
читатели. 
“Помислете за своя познат, който ви е доближил до болестта. 
Помислете за история, която ви е трогнала. Тези хора имат нужда да оцелеят 
не само физически, но и духовно. Да знаят, че не са сами. И докато медикаментите 
ще лекуват тялото, нека с лечебната сила на думите 
и доброто отношение да излекуваме и психиката”, призовават от болницата. 
Както “PoligrafF” вече Ви разказа, бъдещата болнична библиотека вече се сдоби с 
първите си вдъхващи кураж книги. Томчетата бяха дарени от областния 
управител на Бургас - Вълчо Чолаков по време на церемонията по откриването на 
отделението. Тогава губернаторът сподели, че в лично проучване е 
разбрал колко голяма нужда от окуражителни думи и мотивация имат хората, които 
преминават през химиотерапия. Това го е провокирало да избере няколко 
мотивиращи произведения и с това да сложи началото на болничната библиотека. 
 
Педагози от Разград - с благотворителна мисия във Вашингтон и Ню Йорк 
www.ekip7.bg | 21.11.2017  
Няма и година откакто Българско неделно училище „Христо Ботев Академи“ във 
Вашингтон и ОУ „Васил Левски“ - Разград осъществиха първите си контакти, а 
съвместните им проекти започнаха да нарастват лавинообразно. Четвъртата поред 
инициатива стана факт в края на октомври, когато по покана на съоснователя на 
Академията Бойка Попова с благотворителна мисия в сърцето на САЩ гостуваха 
като доброволци директорът на разградското училище Диана Първанова и 
началникът на отдел „Образование“ в Община Разград Елка Драмалиева. 
По време на визитата си там те обмениха съвременни практики, които се използват 
ефективно в българските училища и ще бъдат от изключителна полза за децата и 
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преподавателите в „Христо Ботев Академи“. Гостуването съвпадна с Деня на 
народните будители - 1 ноември и подготовката за посрещане му. По този повод 
Диана Първанова и Елка Драмалиева разказаха пред малчуганите от началния курс 
за големите български просветители и революционери като Васил Левски, Христо 
Ботев, Любен Каравелов и други.   Освен че имаха час по родолюбие, децата 
получиха и писма от своите връстници от разградското училище, с които си 
кореспондират. Любопитното е, че в пликовете имаше и завършени теми за 
българския будител, а писмата бяха написани собственоръчно на английски език. В 
отговор учениците от ОУ „Васил Левски“ ще получат същите теми, но написани на 
български език от вашингтонските им приятели. Презентациите продължиха пред 
учителската колегия и бяха по въпроси като „Иновации в училище“, „Използване на 
технологиите в учебния процес“ и „Новите учебни програми по български език и 
литература за учениците от българските училища в чужбина“. След като изпълниха 
мисията си във Вашингтон, Диана Първанова и Елка Драмалиева отпътуваха за Ню 
Йорк, където направиха подобни презентации пред деца и учители в тамошното 
Неделно българско училище „Христо Ботев“, побратимено с Академията във 
Вашингтон. В свободното време разградските педагожки посетиха и 
забележителностите в двата мегаполиса. Здравко ДУШКОВ, медиатор, координатор 
и участник в съвместните проекти Снимки: БНУ „Христо Ботев - Академи“ 
 
4000 лева събра „Лайънс клуб“ за абитуриенти в нужда 
www.ekip7.bg | 21.11.2017  
Членовете на „Лайънс клуб“ – Разград събраха 4 000 лева в подкрепа на 
абитуриенти в неравностойно положение, съобщи президентът на организацията в 
Разград Милен Киров. Благотворителната акция се проведе по време на 
традиционния конкурс за български ракии и вина, с който клубът отбеляза празника 
на френското вино Божоле. Дарителски жест направи и кметът на община Разград 
Валентин Василев, който даде 650 лева за каузата. 
 
Събраната сума ще бъде разпределена между дванадесетокласници от училищата в 
града, които се нуждаят от финансова подкрепа. За подбора на младите хора ще 
съдействат училищните директори, които ще изготвят списъци с подходящите 
кандидати. Социалният критерий ще бъде водещ при избора на абитуриентите, но 
значение ще има и успехът на младите хора. От „Лайънс клуб“ ще държат 
предоставените средства да бъдат използвани целево за купуване на официални 
тоалети, дрехи, обувки, аксесоари, или за покриване на разходи за балните вечери. 
 
Да помогнем на двегодишния Димитър Ганев 
www.pa1.bg | 21.11.2017 | 07:16 
Димитър Ганев е третото бебе в България, родено със Синдром на Аперт (Болестта 
на счупените кукли), генетично заболяване, което се изразява с типичните 
малформации на черепа, лицето и крайниците, с други думи казано в из-к-ри-ве-ни 
кос-ти на че-ре-па, на пръс-ти-те на кра-ка-та и ръ-це-те. Димитър е почти на две 
годинки, но за родителите си, той вече е герой. Претърпял една успешна операция 
на главата, Димитър има шанс да получи възможността да се лекува, да изживее 
детството си нормално и да живее пълноценно! 
КАК ДА ПОМОГНЕТЕ НА МИТКО: 
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1. Да предложите своя вещ на търг в базара или съответно да закупите такава.Търга 
печели предложилият най-висока цена и превежда цялата сума по сметката на 
Митко. Наддаването е с 1 лев минимум. 
2. Директно да преведете по сметката на Митко. 
3. Да поставите дарителски кутии. 
4. Да организирате благотворителни (живи) базари или мероприятия. 
Номера на банковата сметка в ДСК е: 
BG81STSA93000023542472 
BIC:STSABGSF 
Титуляр: Димитър Борисов Ганев 
Линк към страничката на Митко: 
https://www.facebook.com/groups/623345344470253/ 
 
Донка Паприкова - българската Майка Тереза 
www.bgnow.eu | 21.11.2017  
Родена през есента на 1915 година, племенница на твореца Владимир Димитров – 
Майстора, прилежна ученичка и състрадателна мома, Донка Паприкова израства 
духовно всеки ден в дома си в София. Възпитавана под строгите догми на 
стандартното патриархално семейство, Донка е записана да учи в католическото 
училище „Санта Мария“ в София, където може би се разгръща най-силно 
милосърдието у младото момиче. След като завършва с отличие, Паприкова записва 
германистика в Софийския университет, а след това учи социални науки в Люцерн.  
Будна и неуморна е сънародничката ни, участва ежемесечно в различни конгреси, с 
една и съща състрадателна насоченост. Посещава социални заведения в Италия, 
Швейцария, Франция и Белгия. След завършването си, Паприкова работи като 
социален съветник. Междувременно посвещава всеки един свой ден в помощ на 
сираци, бездомници, неизлечимо болни хора и страдащи. Водена от доброта и обич, 
заедно с няколко свои приятелки, Донка основава дом „Майка Тереза“. Дейността на 
дома се изразява в закупуване на храна и разнасянето й по домове за възрастни и 
нуждаещи се. Домът се поддържа благодарение на стабилни дарения и спонсорства, 
вдъхновено извоювани от харизматичната нашенка.  През 1994 година, домът 
„Майка Тереза“ е с променени име и статус, вече се назовава като фондация „Хоспис 
Милосърдие“. След шест години, хосписът получава лиценз от Министерство на 
труда и социалната политика и е пререгистрирано като благотворително дружество. 
С вечна усмивка, голямо сърце, израз на доброта и съпричастност, Донка от сутрин 
до вечер е заета да бъде в помощ на всеки нуждаещ се не само на територията на 
София, ами и на цяла България. Организира доброволци, реализира инициативи и 
бива силна подкрепа и пример за всеки с добро сърце. За всеки свой рожден ден 
Паприкова призовавала своите гости: "Носете храна за болните вместо подаръци!"  
За отличителните си черти, измежду всички други българи, Паприкова е наградена 
с най-високото отличие в социалните дейности, а именно с наградата „Elisabeth – 
Norgall-Preis” от Международния женски клуб във Франкфурт на Майн. През същата 
1997 година, е наградена за принос за развитие на гражданското общество в 
България. Донка получава и награда от Националния център за социална 
рехабилитация, „Принос за доброто на инвалидите“. Година по-късно, през 1998 
година, авторитетното издание „Таймс“ включва Паприкова в галерията си от 
личности под заглавието „Бъдещето на Европа“. Столичанката бива Жена на 
годината, както и носител на наградата „За човечност, хуманност и добролюбие“. 
Удостоена е и с орден „Стара планина“. Наред с призвание на Майка Тереза, 
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великата ни българка успява да изгради здраво, стабилно семейство. Има дъщеря на 
име Зоя, а мъжът й - Асен Паприков, е силна упора във всяко едно нейно начинание.  
Вдъхновяваща личност е Донка Паприкова. Нека вземем пример и бъдем по-добри, 
за да изградим един по-добър свят за нашите деца! Нека помагаме не за да получим 
облага, а за да изпълним своя дълг - да бъдем добри и стойностни хора! И както 
казва Марк Твен добротата е „езикът, който глухите могат да чуят и който слепите 
могат да видят." Художник: Димитър Киров 
Източник: УЧИТЕЛИ 
 
Във Враца започва традиционната благотворителна инициатива "Осиновете 
врачанско семейство" 
www.bnr.bg | 21.11.2017 
В Деня на християнското семейство във Враца започва традиционната 
благотворителна инициатива "Осиновете врачанско семейство". В рамките на 
кампанията ще бъдат събрани дарения за 106 бедни деца. За пореден път врачански 
неправителствени организации, институции, училища, детски градини и 
представители на бизнеса ще подпомогнат за Коледа с дрехи, обувки, учебни 
помагала и играчки деца в неравностойно положение. Те са посочени от местните 
социални служби. Конкретните нужди на всяко едно дете са описани на картички, с 
които ще бъде украсена елхата във фоайето на врачанското читалище. Всеки 
символичен осиновител още днес, на откриването на кампанията, може да вземе 
картичка и да осинови потребностите на детето, припомниха от Дома на науката и 
техниката във Враца, основен организатор на благотворителната инициатива. 
 
"Царицата на чардаша" в помощ на онкоцентър 
www.kmeta.bg | 21.11.2017  
Благотворително представление на оперетата “Царицата на чардаша” ще има в 
Хасково в помощ на онкоцентър. Вече започна продажбата на билетите за 
спектакъла. В нея се включиха и доброволци от клуб “Дарител” на Математическата 
гимназия. Те продават билетите на цена от 5 лв. в една от дървените къщички в 
центъра на областния град. Билети ще се продават всеки ден до 23 ноември, когато е 
представлението в театър “Иван Димов” с начало 19 часа. 
В последния ден пропуските ще се продават пред театъра. 
Организатор на представлението е Българска асоциация на хора с онкологични и 
други заболявания “Живот”. От областна администрация допълват, че събраните 
средства ще са за оборудване на областния център за онкоболни в Хасково. В 
представлението ще участва хор “Славей” – Харманли с диригент Младен Станев. 
 
10 години "За едно дете повече" в Свиленград 
www.dariknews.bg | 21.11.2017  
Традиционната за Свиленград  благотворителна инициатива „За едно дете повече” 
тази година отбелязва 10 години от началото  си през 2007 г. Целта й е  подкрепа на 
семейства с репродуктивни проблеми. Вече 10 години за Деня на християнското 
семейство - 21 ноември, се провеждат благотворителни събития, последвани от 
концерт на свиленградския духов оркестър „Костадин Манов”.  Оpгaнизиpaт се и 
инфopмaциoнни мoдyли за възможностите на процедурите ин витро. Всички 
събрани средства от благотворителните прояви се даряват на семейства с 
репродуктивни проблеми от Свиленград за провеждане на необходимите 
процедури.  За този  10-годишен период на кампанията в общината са се родили 18 
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бебета. Инициативата е дело на  Духов оркестър „Костадин Манов” и  НЧ „Просвета 
1870”.  Община Свиленград подкрепя каузата, като  отпуска  по 10 000 лева годишно 
за подпомагане на двойките с подобни проблеми. С инициативата на местния духов 
оркестър  свиленградското читалище  "Просвета- 1870" стана първата 
неправителствена организация, оказала подкрепа и съпричастност към дейността на 
фондация "Искам бебе" през 2007г. и продължава да го прави вече 10 години. 
Както винаги и тази година кулминацията на програмата е благотворителният 
концерт на Духов оркестър „Костадин Манов” – на  21.11.2017г.,  от 18.30ч. Концертът 
е със специалното участие на Надя Казакова и Милко Калайджиев, които от години 
подкрепят инициативата. В събитието ще участва и Стефан Стефанов - солист на 
Софийски представителен духов оркестър. Публиката ще види още изпълнения на 
вече порасналия талисман на оркестъра- Иван Петков, и на Виктория Тончева- 
солист на ДФГ "Тракийска китка". За първи път със  солово изпълнение на кларинет 
ще се представи диригентът на Духов оркестър "К. Манов" -  Васил Василев, под 
палката на полк. Александър Иванов - диригент на Представителния духов оркестър 
към Академията на МВР- София. По случай 10-годишнината на кампанията се 
проведе Седмица на благотворителните инициативи в Свиленград под мотото  „10 
години за едно дете повече”. Във  фоайето на НЧ "Просвета - 1870" бе открита 
юбилейна фотоизложба на деца, заченати и родени с помощта на благотворителната 
инициатива. Снимките са на свиленградския фотограф Асен Найденов. През 
седмицата се състояха  благотворително представление на спектакъла "ЙЕРМА" на 
Университетски театър "Нов български университет" и детско благотворително 
парти. Днес в  храм " Св. Живоприемний източник" ще бъде отслужена молитва за 
чадородие. От 17 ч. в НЧ "Просвета - 1870" ще се проведе  благотворителен базар на 
ръчно изработени картички, сувенири и предмети, а от 18.30 ч. започва  
благотворителният концерт на духовия оркестър. 
 
Благотворителна Коледна кампания на Карин дом - Варна 
www.ngobg.info | 21.11.2017  
С огромно вълнение стартираме Благотворителната Коледна кампания на Карин 
Дом - Варна. Тази година кампанията има за цел набиране на средства за програма 
„Ранно детско развитие” на Карин дом. Програмата е насочена към малки деца (0-
3г.) с изоставане в развитието, увреждания, атипично поведение, социални и 
емоционални затруднения. Тази година в каузата се включиха утвърдени и успешни 
съвременни артисти, част от културния живот на страната – Калоян Илиев – 
Kokimoto, Антония Колева – NITRA, Виктория Георгиева MOUSE и Николай 
Божинов Nikka Why. Към творческия екип, който в продължение на няколко дни 
рисуваше коледни картички заедно с децата в Карин дом, се включи художничката и 
създателката на последната визия на фестивала „Усмихни се, Карин дом“ – 
Антоанета Абаджиева. Помогна ни и талантливата оперна певица – Филипа 
Руженова, която добави своя творчески талант като художник. КАЛЕНДАР 
Прекрасната визия на Календар 2018 на Карин дом е вече факт благодарение на 
чудесните деца от Карин дом и невероятната Звезди Патаре - фотограф, стилист и 
декоратор. Календарът е вдъхновен от българските традиции и обичаи, вълнуващо 
разказани през обектива на талантливата Звезди Патаре. Вижте каталога ни ТУК 
ПОРЪЧКИ Цени на картичките и календара – дарение:Коледна картичка и плик 1 
бр. – 2 лв.Цена на една картичка, при закупуване на над 500 броя – 1.50 лв.Календар 
1 бр. – 5 лева Поръчайте своите картички на телефони: 052 302 518 и 052 302 517 
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или на имейл: koleda@karindom.org до 18 декември 2017г. Повече за кампанията 
можете да научите ТУК 
 
Видинската библиотека получи дарение от 4 компютърни конфигурации 
www.44paralel.com | 21.11.2017  
Четири компютърни конфигурации с лицензирана операционна система Microsoft 
Windows 7 Proffesional SP1  и периферни устройства получи като дарение 
Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”, информираха от културния институт. 
Дарението е от швейцарската община Лозана със съдействието на Българо-
швейцарската търговска камара. В рамките на кампанията са предоставени повече 
от 4 хиляди компютъра на нуждаещи се организации, социални домове и общини. 
„Техническите подобрения ще бъдат от полза, както на библиотечните специалисти, 
така и на потребителите. Новите компютри ще подпомогнат работата с читателите и 
ще улеснят образователната и културната мисия библиотеката и утвърждаването й  
като съвременен информационен център. По този начин потребителите ще бъдат 
подпомогнати в приобщаването им към глобалното информационно общество“, 
твърдят от ръководството на видинската Регионална библиотека „Михалаки 
Георгиев“. 
 
За 12 пореден път доброволци на БМЧК ще подарят Коледа на деца 
www.novini.dir.bg | Burgas24.bg | 21.11.2017  
“Подари Коледа“ е Областна фондонабирателна кампания на БЧК - Бургас в помощ 
на деца в неравностойно положение. Тя се провежда от 2006 г. насам. За своята 11-
годишна история в кампанията са подпомогнати близо 1150 деца с подаръци, 
лакомоства, куклен театър или коледно тържество. Общата събрана сума от 
доброволците през годините е 22 127 лв. Готовността на младежите да помагат, в 
съчетание с оригиналните им идеи, е допринесла за огромния успех на кампанията 
“Подари Коледа“ и налагането й през годините. 
 
 
Кърджалийци се обединяват за лечението на 30-годишната Петя Костова 
www.novjivot.info | 21.11.2017  
Нужни са й 104 000 лева за лекарство от чужбина, което я изправя на крака от 
болест на Ходжкин 
Претърпяла е безуспешни лъче и химиотерапии, както и присаждане на стволови 
клетки, изгубва и двамата си родители 
Радка ПЕТКОВА 
Добри хора, познати, близки и съграждани на кърджалийката Петя Костова 
разгръщат кампания за животоспасяващо лечение за коварна болест. 30-годишната 
жена си е в къщи, пенсионирана е по болест, в Кърджали е учила в СУ 
„П.Р.Славейков”. 
Организиран е онлайн базар във Фейсбук, на който кърджалийци продават свои 
дрехи и вещи, а всички събрани пари постъпват по сметката на Петя. За толкова 
кратко време жената има близо 5900 последователи, а организираните дарителски 
активни търгове са над 200. 
Продават се нови и запазени дрехи, обувки, детски играчки, книги, бижута … Има 
предложения и за булчинска рокля, бална рокля, смарт часовник. 
Необходимата сума за лечение на  Петя Костова са непосилните 104 000 лева, нужни 
за закупуване на животоспасяващо лекарство, което дава лъч светлина за лечението 
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на нейната болест.  Петя е с диагноза болест на Ходжкин. Преминала е през лечение 
в България, което до момента не й е повлияло. Последен шанс е нова имунотерапия 
с лекарство, което не се поема от Здравната каса, купува се от чужбина и е 
изключително скъпо. 
Петя е едно младо, борбено момиче, решено да живее, въпреки нелеката си съдба,  
казва една от организаторките на кампанията „Да помогнем на Петя” и нейна 
приятелка Десислава Тончева. Терапията, от която се нужда Петя е жизненоважна 
за нея. Лекарите у нас казват, че поне до една година медикаментът няма да се 
поема от Касата, а всеки момент за Петя е важен. Тя вече се е подложила на терапия 
с него и се е почувствала добре, това я държи. Сега има нужда от средства, за да 
продължи лечението. Няма време за губене, защото то може да струва живота й. 
В най-тежките моменти от болестта си, Петя Костова губи и двамата си родители. 
Подкрепа в момента в трудния й път оказват брат й и мъжа й.  Надявам се, чрез 
общи усилия да успеем да съберем нужната сума и да й помогнем, призовава 
Тончева. Искрено се надявам да се включите в нашата кауза. 
Организаторите преговарят с Дома на културата в Кърджали за благотворителна 
програма през декември в помощ на Петя. Клубът по минифутбол на Арда 1924 ще 
проведе коледен благотворителен турнир по стрийт футбол на 23 декември в 
сградата на Професионалната гимназия по селско и горско стопанство. Поставени са 
и дарителски кутии в Кърджали, открита е и банкова сметка. 
Линк към базара за Петя във Фейсбук 
https://www.facebook.com/groups/546299949042578/about/ 
Линк към основната страница за Петя с документи, информация и местата на 
дарителски кутии: https://www.facebook.com/helpforpetia/?fref=ts 
30-годишната Петя Костова споделя в социалната мрежа, че страда от болест на 
Ходжкин от 10 години, до 2014-а година е в ремисия. За съжаление заболяването се 
връща и тя научава ужасната новина отново след изследвания в Пловдив. Подлага 
се на изтощителни лъче и химиотерапии, но с мъка разбира, че не се влияе от тях. 
Следва трансплантация на стволови клетки, която не подобрява състоянието й.  
Цената на лекарството, което дава добър резултат при нея, само за един месец е 7200 
лв. 
Нуждая се от 54 164,06 евро. Досега се борихме със собствени сили и средства за 
живота ми. Вече няма как да се справим. 
Моля всички вас да не ме оставяте сама в тази трудна битка с коварната болест. Вие 
сте последната ми надежда. Преминах през толкова много …. Не мога да се предам. 
Няма да се предам! 
Банкова сметка: 
Райфайзен банк 
IBAN: BG40RZBB91551087733102 
BIC: RZBBBGSF 
Титуляр: Петя Костова 
paypal: helpforpetia@gmail.com 
 
Медицинска апаратура получи  детското отделение от Българската Коледа 
www.dariknews.bg | 21.11.2017  
Отделението по детски болести в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен получи 
дарение от инициативата „Българската Коледа“. Това съобщи началникът на 
отделението д-р Люба Бъчварова.  Дарението включва подвижен рентгенов апарат и 
многоканален пациентски монитор. „Двата апарата вече влязоха в употреба и 
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резултатите са чудесни. Когато се налага да се направи рентгенова снимка, идва 
лаборант, който придвижва портативния рентгенов апарат до леглото на болното 
дете и прави снимка на място. Така спестяваме време и не се налага малките ни 
пациенти да бъдат извеждани извън отделението“, каза д-р Бъчварова. 
Многоканалният пациентски монитор проследява основни жизнени показатели – 
пулсова честота, честота на дишане, кислородна сатурация, температура и кръвно 
налягане. Той има сензори за различни възрастови групи – от бебета на няколко дни 
до деца на 18 години. На апарата се задават параметрите в норма и при промяна се 
задейства аларма. Отделението кандидатства за втори път за предоставяне на 
апаратура от „Българската Коледа“. Първият път получи ехограф, който се ползва и 
до днес. 
 
Орденът на Хоспиталиерите дари книги на община "Родопи" 
www.marica.bg | Автор: Екип на Марица | 21.11.2017 
Романите „Възвишение“ и двата тома на „Чамкория“ на Милен Русков, творби на 
Вера Мутафчиева, Георги Господинов и много детски книги получиха 13-те 
читалища в община „Родопи“ и 12-те пенсионерски клуба. Дарението бе направено в 
Деня на Християнското семейство от Ортодоксалния орден на Хоспиталиерите по 
случай големия православен празник. Искрени благодарности! Много ме 
зарадвахте, какво по-хубаво от това да ти подарят книги, бе развълнуван кметът 
инж. Пламен Спасов. Част от книгите ще бъдат насочени към пенсионерските 
клубове, които за възрастни хора са като втори дом. Събират се там на чай, сок или 
кафе. От общината са обзавели уютно помещенията, а от години управата осигурява 
вестници за хората от третата възраст, закупени са и телевизори. Според инж. 
Спасов от нови книги винаги има нужда. Творбите са предимно от български автори, 
специално са подбирани, защото стремежът ни е читалищата по селата да предлагат 
най-новите заглавия на нашите  писатели, посочиха от Ордена. Освен художествена 
има и научно-популярна литература, подходяща за училищата. След системните 
благотворителни кампании от безплатни прегледи, които от 4 години фондацията 
организира в общината, насочва усилията си към духовната сфера. В селата има 
нужда от повече работа в тази насока, категорични са от ръководството на 
Ортодоксалния орден на Хоспиталиерите. 
 
С ново спортно оборудване изненадоха децата в "Западен" 
www.plovdivlive.com | 21.11.2017  
Шест детски заведения в район „Западен“ бяха изненадани приятно с ново спортно 
оборудване. Детските градини „Светла”, „Рая”, „Мир”, „Дружба” „Елица” и детска 
ясла „100 усмивки” получиха разнообразни спортни уреди от фирма ЮСИС ООД и 
партньори. Кметът на район „Западен” Димитър Колев и представители на фирмата-
организатор Ангел и Благовест Каракашеви връчиха на директорите на детските 
заведения въжета и топки за скачане, вратички за футбол, федербал, обръчи, малки 
вратички за футбол, кегли, малки и големи топки за волейбол, футбол и баскетбол. 
Още от утре малчуганите ще могат да се радват на игрите с новото спортно 
оборудване. Средствата за закупуването на материалите бяха събрани чрез 
благотворителни турнири по футбол и тенис на маса в края на октомври. Целта на 
инициативата е да се насърчи масовият непрофесионален детски спорт в Пловдив. 
 
В Панагюрище отвори врати „Работилница на Дядо Коледа“ 
www.pia-news.com | От Спаска Костуркова - | 21.11.2017 
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Реклама „Работилницата на Дядо Коледа“ в Панагюрище вече е отворена. В нея деца 
от различни възрасти могат да изработват различни изделия, които ще предложат 
на Коледния благотворителен базар. Материалите, с които работят децата в Центъра 
за обществена подкрепа, вече са осигурени. Те могат да дадат воля на своите умения 
и фантазия всеки петък от 15.30 до 18.00 часа. Всички детски творения ще бъдат 
изложени на специалния Коледен благотворителен базар от 18 до 20 декември, а 
събраните средства от него ще бъдат дарени родители на болни деца. 
nameridobroto.com 
 
Детска градина "Светлина" отбеляза с благотворителност празника на 
християнското семейство 
www.bnr.bg | 21.11.2017  
Деца, родители и бабите от клуб „Баболандия“ в Детска градина №10 „Светлина“ в 
Стара Загора отбелязаха светлия християнски празник  Въведение Богородично, 21 
ноември - Ден на християнското семейство. Всички заедно омесиха питка, украсена 
с просфора – семейна реликва, пазена от една от бабите повече от век.Тази вечер на 
християнското семейство в детска градина „Светлина“ премина под знака и на една 
благородна кауза. Бяха отворени кутии с дарения за лечението на 4-годишния 
Георги Стоилов от Стара Загора, който страда от детска церебрална парализа. Детето 
се нуждае от средства за трансплантация на стволови клетки, която ще бъде 
извършена в турска клиника. Първите дарени средства бяха събрани от 
благотворителния базар с предмети и сувенири, изработени от децата и родителите 
им. Това разказа преди началото на празника  за РСЗ детската учителка Рая Енчева: 
 
Със събраните от благотворителен бал 17 700 лв. ротарианците в Гоце Делчев 
направиха „Музей на открито” около 600-годишни чинари в Гърмен, кметът 
Капитанова: Ще има и чешма 
www.viaranews.com | 21.11.2017  
Председателят на Ротари клуб – Гоце Делчев инж. Денис Шенгов предаде на кмета 
Минка Капитанова новия ротариански обект „Музей на открито“ в Гърмен. 
Ротарианците се събраха в навечерието на светлия християнски празник Въведение 
Богородично в гърменския кв. „Заграде“ за официалното откриване на музея. 
Откритият музей бе направен около прочутите 600-годишни чинари със събраните 
пари от благотворителния коледен бал на ротарианците от Гоце Делчев, с 
подкрепата на община Гърмен и дарители. 
В красивия минипарк е монтирано осветление, поставени са пейки, беседка с 
описания за чинарите и атрактивните забележителности в общината, съоръжения за 
поливане, изградени са и алеи и каменни зидове. 
“Общината поема ангажимента за поддръжката и опазването на новата придобивка. 
Поемам ангажимента скоро тук да бъде изградена и чешма“, заяви кметът 
Капитанова. 
Идеята бе представена на миналогодишния благотворителен коледен бал от 
хотелиера Николай Панчев, като тогава от дарения и търгове бе събрана сумата от 17 
700 лв. Кметът Капитанова пък припомни, че преди 4 г. единият от 600-годишните 
чинари в гърменския квартал „Заграде“ спечели първото място в конкурса „Дърво на 
годината“ и второ място в класацията „Европейско дърво на годината“. 
Следващата инициатива на ротарианците от Гоце Делчев е със събраните средства 
на предстоящия благотворителен бал да бъде изграден зелен кът в МБАЛ „Иван 
Скендеров“. 
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Лайънс клуб - Велинград стартира акция за децата със зрителни проблеми 
www.telekabeltv.bg | 21.11.2017  
Дамите от Лайънс клуб във Велинград стартираха кампания по набирането на 
средства за закупуването на апаратура за диагностика на очни заболявания при 
децата. Неправителствената организация обяви и новият си президент в следващата 
година в лицето на София Нанова.За пети пореден път Лайънс клуб - Велинград 
организира своя коледен благотворителен бал. Той премина под мотото 
"Същественото е невидимо за очите". Началото на празника постави Мариям 
Маврова.В съществената част Вили Иванова направи отчет за свършеното за 
изминалата година. “Лайънс клуб” отчетоха, че по тяхна инициатива са прегледани 
общо 540 деца, като при 28 са констатирани зрителни проблеми. Затова и каузата на 
дамите остава превенцията при децата. Дистрикт мениджър Васил Клявков 
определи велинградския Лайънс клуб като един от най-дейните в страната и пожела 
на дамите да продължават да правят добро. За първи път на бала бяха връчен и 
плакет за заслуги. Такъв получи д-р Таня Беличенова. Благодарствени адреси бяха 
отправени към д-р Светла Благова, Галя Младенова и към традиционните домакини 
в лицето на управителя на комплекса Салих Кунгьов. Гвоздеят в празничната 
програма бе народната изпълнителка Румяна Попова. 
 
Даряват средствата от входната такса на старозагорчета с детска церебрална 
парализа 
www.starazagora.utre.bg | 22.11.2017  
Четвъртото издание на Фестивал „Хляб и Вино“ отново ще проведе благотворителна 
кампания в помощ на болни деца с помощта на своите посетители. Тази година 
всички събрани средства от таксата „вход“ от 5 лв. на посетител ще бъдат дарени на 
две деца от Стара Загора, които страдат от детска церебрална парализа и 
семействата им събират пари за лечението им чрез стволови клетки. Това са 4-
годишния Георги Стоилов – Гого и 6-годишната Анна Кръстева. За операцията на 
всяко от децата са необходими по около 36 000 долара, отделно трябват средства, за 
да провеждат непрекъсната специализирана рехабилитация. Наскоро Анна загуби и 
своята майка, което постави семейството и в още по-затруднено положение. И двете 
деца имат разкрити дарителски сметки, по които сумата, набрана от входните такси 
на фестивал „Хляб и Вино“ ще бъдат приведени по равно. Лице и гарант на 
благотворителната кампания отново ще бъде Мисис България 2016 Европа Ива 
Гургуриева. Миналата година фестивалът подпомогна с набраните 750 лв. 9-
годишния Байрям Байрям от с.Тъжа, на когото успешно беше присаден бъбрек в 
Германия с донор - неговата баба. През 2015 г. фестивалът събра над 1300 лв., които 
дарихме за закупуване на специализирана количка за 9-годишно момче от Стара 
Загора, страдащо от мускулна дистрофия. Фестивал „Хляб и Вино“ се провежда 
всяка последна неделя на ноември или първа неделя на декември, давайки старт на 
коледно-новогодишните празници и на доброто настроение. Четвъртото издание 
няма да направи изключение и на 3 декември от 12 часа на обяд чак до вечерта в 
покритата зимна градина на Парк-Хотел „Стара Загора край езеро „Загорка“ ще ухае 
на вкусен хляб, на прясна италианска паста и пици, на пръхкави сладкиши, които 
ще се пекат пред вас и които ще можете да дегустирате свободно. Квалитетни вина 
от над 13 винарски изби от региона и страната ще се разливат по чашите и ще галят 
нежно небцето. Сред участниците в изложението са утвърдените 
винопроизводители на България - Анжелус Естейт, Братя Минкови, Домейн Бояр, 
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Домейн Менада, Домейн Пещера, Черноморско злато Поморие, Санта Сара, 
Дамяница, ВИ Либера и други. Силно ще бъде и участието на винарите от региона. 
Поредно дефиле с най-добрите си вина ще направят Шато Коларово, Александра 
Естейт и Малката звезда. За първи път ще имате удоволствието да опитате вината на 
възродената ВИ „Оряховица“, разположена в едноименното старозагорско село. 
Също за първи път „Хляб и Вино“ представя елитните гаражни вина на винарна 
„Бетър Халф“ от с. Змейово. Изкушенията обаче далеч не свършват до тук, защото - 
ако във виното е истината, то никой не е по-голям от хляба! Тук ще бъдат отново 
нашите приятели от „Морело Форни“ Италия“, които ще демонстрират как се правят 
най-добрите теста и печене на пица. Ще има виртуозна пица-акробатика за 
шампиони. Майстор-хлебарите на ресторант „Орфеида“ ще демонстрират завидни 
умения да пекат различни видове хляб със жива закваска. В купона ще се включат и 
стари наши приятели – ентусиастите от Мрежа „Хлебни къщи“, които ще възродят 
историята на българските просфорни хлябове – те ще демонстрират как се месят и 
пекат обредни хлябове с просфора и ще обяснят тяхното значение в българската 
традиция. С хляба и виното задължително върви подходящо мезе. Затова „Хляб и 
Вино“ ще представи деликатесните продукти от месо на утвърдената 
старозагорската фирма „Кумир СИ“. Още от обяд шеф готвачите на МЕТРО 
Академия начело с шеф Юри Велев ще започнат голямото кулинарно шоу - готвене 
на ястия с вино. И докато готвят ще ви обясняват тънкостите по изпълнението на 
рецептите, а вие ще имате удоволствието да ги дегустирате. Българска фолклорна 
програма ще държи високо градуса на настроението през целия фестивален ден. Ще 
ни я представят нашите приятели от Народно читалище „Пробуда“ с. Змейово, 
които тази година ще включат в програмата си и фолклорен ансамбъл „Нашенци“. 
 
 
 
 
1 777 лв. набра концертът в подкрепа на Академията за таланти в Димитровград 
www.parvomai.net | 22.11.2017  
1 777 лв. бяха набрани по време на концерта в подкрепа развитието на децата от 
Академията за таланти в Димитровград. Той се проведе снощи в Спортна зала 
"Младост". Дичо от популярната група Д2 бе специален гост на събитието, той 
изпълни някои от популярните си хитове. "Децата са нашето бъдеще, за мен е 
удоволствие, че съм тук тази вечер, за да подкрепя Академията за таланти", каза 
изпълнителят пред публиката в залата.. В програмата участваха още Николай 
Йорданов и Симеон Ангелов от TWISTED ART, както и талантите от различните 
школи на Академията - Сузи, Надя, Дари, Габи. Участие взеха и танцьорите от M.A. 
DANCE. На сцената се изявиха и Танцов Клуб „Street Dust Dance”, както и 
представителите на клуба, който е сформиран в Хасково. Концертът продължи 
повече от час и половина. 
 
Инициатива във Варна събира книжки за бесарабски българчета 
www.moreto.net | 22.11.2017  
Благотворителна инициатива във Варна събира детски книги за за бесарабските 
българчета в молдовските градове Тараклия и Твърдица, научи Moreto.net. 
До 5 декември желаещите да се включат могат да занесат запазени или нови 
издания в Галерия 8 на ул. "Братя Шкорпил № 8 или в храма "Св. Архангел Михаил. 
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Идеята за инициативата е на художничката Галина Станева. А ето какво споделя тя 
за повода: "Съвсем скоро бях на вълнуващо пътешествие, което ме отведе в град 
Твърдица, Молдова. Там една бесарабска българка ни приюти в своя дом и ни 
посрещна, като свои деца – мен и моя съпруг. Тя сподели с нас трапезата и живота 
си с абсолютна искреност. Запознахме се с двете й прекрасни внучета Лариса (на 13 
години) и Игор (на 7 години), за които тя се грижи всеотдайно. Прекрасни деца, 
които в началото малко смутено, но след това с много жар, разказваха и ни 
разпитваха за България. 
Бихме искали да им отвърнем със същата безрезервна любов, като подарим на тях и 
техните приятели от Твърдица, детски книги на български език. Надяваме се да се 
присъедините към идеята". 
Твърдѝца (на молдовски: Tvardiţa) е град (от 28 март 2013г.) в Република Молдова, 
Тараклийски район, който се намира на 3 км от границата с Украйна (Одеска 
област). Населението през 2004 година е 5 882 души, от които 5 396 души (91,7 %) са 
етнически българи. Жителите, придобили българско гражданство, са около 200 
души. 
 
В Ямбол стартира Коледната благотворителна кампания „Подай ръка – спаси 
живот“ 
www.radio999bg.com | 22.11.2017  
Със средства от фонда се подпомага лечението на тежко болни деца и младежи от 
града. За десета поредна година община Ямбол продължава традицията да 
провежда Коледната благотворителна кампания „Подай ръка-спаси живот“. 
Инициативата е за набиране на средства, с които се подпомагат тежко болни деца и 
младежи от града, нуждаещи се от спешно оперативно или медикаментозно 
лечение. На символична цена от 1 лев се разпространяват общо 10 вида картички, 
които бяха избрани в конкурса за детска рисунка на тема „Коледа“, в конкуренция от 
над 730 постъпили творби на деца от ямболски училища и детски градини. За своите 
девет издания досега, по кампанията бяха събрани 115 хиляди лева, с които бяха 
подпомогнати 38 деца и младежи в тежък за тях и семействата им момент. Ежегодно 
в инициативата се включват хиляди граждани, като разпространението на 
картичките се подпомага от учебните заведения, културни и държавни институции, 
представители на бизнеса, неправителствени организации. Картичките могат да 
бъдат закупени в изнесените пунктове по детски градини, училища, институции, 
както и в сградата на община Ямбол – от Центъра за услуги и информация или в 
стая 221. Телефони на заявка: 0895 599 655, 0895 599 630. Освен, че дарява надежда 
на нуждаещите се, кампанията приобщава хиляди ямболлии към една благородна 
кауза и е пример за активна съпричастност и солидарност на хората в общността. На 
специална церемония в ХГ „Жорж Папазов” вчера бяха връчени отличията на 
децата, чиито рисунки бяха отличени в конкурса „Коледа”. Наред с награждаването 
на победителите в конкурса беше открита изложба с отличените творби, както и с 
номинирани рисунки за участие в експозицията. Пресцентър 
 
Евтим Милошев дарява хонорар за стипендии 
www.kmeta.bg | 22.11.2017  
Собственикът и изпълнителен директор на продуцентска къща „Дрийм Тийм 
Продакшънс“ Евтим Милошев изнесе публична лекция на тема „Професия 
„продуцент“ - умения, талант и предприемачески дух” във Варненския свободен 
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университет „Черноризец Храбър“. Така  беше дадено началото на обучението в 
магистърската програма „Сценични изкуства, мениджмънт и продуцентство“ във 
висшето училище. 
Според Милошев продуцентът трябва да разбира от финанси, да може да управлява 
хора, да бъде и малко психолог, за да работи успешно с егото на талантите. Той е 
един вид краен авторитет, който обединява и управлява всички творчески и 
нетворчески процеси. Милошев коментира и дефицитите в правната рамка, 
свързани с продуцентската професия. Понятието „продуцент“ се появява за пръв път 
в българското законодателство през 1993 г., през 2000 г. се появява и понятието 
„филмов продуцент“, но като цяло представеното в законодателството понятие 
„продуцент” е много общо. Липсват дефиниции за видовете продуцентство, което 
създава предпоставки за несигурност в правния статут на продуцентите. Лекторът 
отговори на въпросите на аудиторията и коментира още различните етапи на 
реализация на аудио-визуално съдържание, уменията, които създават нови бизнес 
модели, смелостта да си „пионер“ в това, което правиш и да вярваш на мечтите си, 
въпреки средата и въпреки обстоятелствата. 
Намерих смисъл в поканата на ВСУ, защото това е двустранно общуване и ако аз 
мога да ви създам мотивация, желание или интерес, утре ще има подготвени хора, с 
които да работя, каза Милошев. Той обяви, че средствата, предвидени за участието 
му като лектор, ще бъдат дарени за две стипендии за обучение в магистърската 
програма „Сценични изкуства, мениджмънт и продуцентство“, където от тази учебна 
година той е преподавател по дисциплината „Продуцентство“. 
Желаещите да кандидатстват за стипендия трябва да имат отличен успех от 
завършена предходна бакалавърска или магистърска степен и да подготвят 
мотивационно писмо, което да изпратят на имейл: info@vfu.bg до 15 декември 2017 
г. 
 
 
 
Благотворителен футболен турнир организират за Радост и Габи в Димитровград 
www.haskovo.net | 22.11.2017  
Благотворителен турнир по футбол е поредното събитие в Димитровград, което се 
организира в помощ на двете нуждаещи се деца Радост и Габи. И за двете се набират 
средства за лечение в чужбина. Турнирът ще се състои на игрището с изкуствена 
трева до стадион "Раковски" на 2 декември, събота от 14:30 часа. Заяка за участие са 
подали шест местни отбора, те ще дарят събрана от тях сума за лечението на 
момичетата. На място ще бъдат поставени кутии за дарения, които зрителите могат 
да оставят, ако желаят. Припомняме, че предстоят две събития в подкрепа 
лечението на двете деца. Утре - 23 ноември от 18:30 часа в Спортна зала "Младост" 
предстои благотворителен фолклорен концерт на НЧ "Христо Ботев 1902". Поканите 
за него вече са изчерпани, поясняват организаторите. Напомнят на всеки с пропуск, 
че той трябва да бъде представян на входа на залата. Същият ден от 15:00 до 20:00 
часа във фоайето на залата ще има благотворителен базар, отново в помощ на Габи 
и Радост. Средствата и от двете мероприятия ще се преведат по сметките на децата. 
Ако желаете да помогнете на двете деца, ето банковите им сметки: IBAN: BG25 RZBB 
9155100 8539080                                    BIC: RZBBBGSF Габриела Валентинова 
Атанасова Банка ДСК BIC – STSABGSF IBAN – BG91STSA93000024757217 Радост 
Владимирова Дукова 
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Приключението започва в T.R.A.P. 
www.mikamagazine.com | 22.11.2017  
снимка: ПР Учениците от Софийска математическа гимназия и Национала природо-
математическа гимназия се обединяват, за да подпомогнат развитието на младежки 
център за вдъхновение и творчество Т.R.A.P. (Trotoara Room for Angry People). 
Заедно с помощта и опита на Фондация “Тротоара” те застават зад организацията на 
благотворителен концерт “Приключението започва в Т.R.A.P.” Събитието се 
осъществява с подкрепата на фирми от IT бизнеса, с които учениците от софийските 
гимназии ще имат възможност за среща и обмяна на информация. Тротоара 
предоставя възможност да подарите билет на ученик, който не може да си позволи 
да посети концертната част. Чрез дарението получавате и интересни подаръци. 
Може да го направите тук. Билети може да намерите в мрежата на Еventim. Дата и 
място: На 9.12.2017 г. (събота) в Университет за архитектура, строителство и 
геодезия: Аула “Максима” – УАСГ, Клуб “Джамборе”, пространството пред аулата. 
Изпълнители: So called crew, Roof Rhymez Studio, Гласът на България Млади таланти 
от СМГ, НПМГ и други столични училища. С участието на: HPE, MentorMate, 60k, 
ScaleFocus, Bulwork Програма: 12:00 – 18:00: Фестивална част, Клуб “Джамборе” 
УАСГ Фестивална част с много награди, забавни дейности и презентации от едни от 
най-големите IT фирми в столицата за възможностите за развитие, които предлагат 
на младите хора: – Кариерно ориентиране в света на технологиите с едни от най-
големите IT фирми в България – HPE, MentorMate, 60k, ScaleFocus, Bulwork – 
Работилници по компютърни игри и гейминг (включително с много игри!), 
влогърство, графити, танци, фотография и много други др. – Прожекции и дискусии 
за изкуствен интелект, нови технологии и интересни научни постижения. – 
Безплатни игри на дартс, джаги, билярд, лов на съкровища и други изненади. – 
Безплатни домашно приготвени храни и напитки! 18.00 – 21:00: Концертна 
програма, Аула “Максима” УАСГ Концертна програма с участието на млади таланти 
и състави от НПМГ, СМГ и цяла София, заедно с професионални изпълнители от 
българската сцена. Водещи ще бъдат ученици от НПМГ и СМГ. В концертната част 
фирмите ще имат възможност за кратко представяне (до 5 минути) и официално 
връчване на  спонсорска помощ. Учители и гост-личности също ще бъдат поканени 
на сцената.   В концертната част ще участват млади таланти от столичните 
гимназии. Поради огромния интерес, в момента СМГ и НПМГ провеждат кастинг за 
най-добри изпълнители. На сцената на 09.12. ще излезе селекции от вокални 
изпълните, музикални групи, танцови формации и други таланти. Потвърдени 
изпълнители са вокалният хор на НГДЕК, клуб по ирландски танци “Келтски 
Феникс”, балет “Веда Джуниър”, както и шоу-форма ция от фрийрънъри, байкъри, 
скейтъри и брейкъри. За останалите одобрени, може да следите Facebook събитието. 
Професионалисти: So Called Crew е българска хип-хоп формация, създадена през 
2011 година. В състава й в момента са Евгени, Жлъч, Бате Доуен & Trasher. Техните 
парчета са вдъхновени от сериозните и смешните неща, често от “това, което ни 
дразни”. Roof Rhymez Studio е звукозаписно студио създадено от DarkSide (MC), Sr. 
Martini (MC) и IMP (MC, Beatmaker, Music video director). Във формацията са и Dj 
Fresh KIT (Turntable) и Борислав Божков (китара). Roof Rhymez е организация, която 
не слага скоби или рамки на хората с талант. Това е една идея, която се разклонява 
във всички сфери и субкултури, с една единствена мисъл: “Да създаваме и творим, 
кодирайки в продуктите си добродетели, не толкова бизнес модели!” С участието на 
изгряващи звезди на българската сцена – изпълнители от четвъртия сезон на 
предаването “Гласът на България”. Победителят за 2017-та Радко Петков, Симона 
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Загорова и Кристиан Грънчаров ще представят новите си песни. Какво е T.R.A.P.? 
T.R.A.P. (Trotoara Room for Angry People) е младежки център в процес на 
изграждане, където ученици и млади хора от София ще могат да се срещат, да 
общуват и да се занимават с творчески дейности безплатно. Пространството 
включва: – четири зали за музика, танци, рисуване, театър и други изкуства, аудио и 
видео обработка; – работилница за ръчен труд и велосипеди; – клуб по екстремни, 
планински и улични спортове, както и опазване на околната среда и водене на 
природосъобразен начин на живот. Всичко това се намира на едно място в сърцето 
на София: на ул. “Братя Миладинови” 26 (на метри от Метростанция “Сердика”). 
Черпещи вдъхновение от Шведската организация “Save the Children”, ние от 
Фондация Тротоара, заедно с младите хора в София и подкрепата на бизнеса, 
решихме да създадем това място. Място, където труд, творчество и вдъхновение 
изместват депресията, алкохола, наркотиците и агресията. Място, където се създават 
ценности. Първата част на центъра “Elements – клуб по екстремни, улични и 
планински спортове” вече е завършена. Остава ремонтът и поддръжката на 
останалите помещения – репетиционна, звукозаписно студио за аудио и видео 
обработка, зала за танци, театър, рисуване, изложби и др изкуства, работилница за 
ръчен труд. Повече за събитието “Приключението започва в TRAP”: 
https://www.facebook.com/events/133615170692735/ Повече за кампанията за 
събиране на средства: https://www.generosity.com/celebration-fundraising/t-r-a-p/ 
Всичко за Фондация “Тротоара”: http://trotoara.com/ 
 
Мартин Петров и "Дузпи с кауза" помагат на дечица 
www.m.gong.bg | Gong.bg | 22.11.2017  
Фондация „От Всеки по малко” организира поредна благотворителна инициатива - 
турнир „Дузпи с кауза”. 
Целта на турнира е да се съберат средства за лечението на две тежкоболни деца - Тео 
и Таня. 
Идеята е турнирът да представлява игра-състезание по биене на дузпи, такива, 
каквито бяха игрите преди години. 
Лице на кампанията е големият Мартин Петров. Специално участие ще вземе и 
реферът Антон Терзиев. 
Турнирът ще се проведе на 16 декември от 18:00ч. в София, зала „ДИТ Спорт”, бул. 
„Черни връх” 228. 
Условия и правила за участие в благотворителната инициатива може да намерите на 
следния сайт: http://www.allforgood.eu/ 
5-годишният Теодор Петров е диагностициран с тумор на мозъка, изключително 
рядка форма и много агресивен. Надежда за излекуване на детето дават лекари от 
Хайделберг-Германия. Необходимата сума за лечението е 29 100 евро, която 
неговото семейство няма възможност да осигури. 
12-годишната Таня страда от детска церебрална парализа от рождението си. 
Претърпяла е множество операции и две трансплантации на стволови клетки. Най-
голямата й мечта е да може да ходи. За да сбъднем мечтата й са необходими 
средства за рехабилитация, който са непосилни за родителите й. 
 
Фризьорката от Гинес готви благотворителен бал в помощ на болен спортист 
www.monitor.bg | 22.11.2017  
Пазарджишката фризьорка Ваня Иванова, която бе вписана в Книгата на световните 
рекорди“ Гинес“, подготвя благотворителен бал по случай 1 година от проявата, 
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донесла й международна слава.  Най-сръчната коафьорка влезе в световните 
постижения с направените от 330 прически за 7 часа и 41 минути, а след това Ваня 
вдигна още коси, за да запълни времето от 8 часа. Докато правеше прическите тя не 
спираше да танцува и да се усмихва, сякаш неусещаща умората от дългото време на 
крак, без да се храни, без почивка и почти без да пие вода. Световното постижение се 
състоя на 4 декември миналата година в спортната зала“ Васил Левски“ в 
Пазарджик, а каузата на младата жена бе подкрепена от кмета на Пазарджик Тодор 
Попов и екип от доброволци, които с удоволствие се включиха в начинанието на 
Ваня. Признанието дойде половин година по-късно, макар че още на самия 4 
декември се разбра, че няма предишен рекорд в тази категория и всъщност 
пазарджишката фризьорка няма да подобрява, а ще постави такъв в съответната 
категория на Гинес. През юли т.г. Ваня получи сертификат от Гинес за сбъднатата си 
мечта. „ Заповядайте на 4 декември, 19 часа, в ресторанта на хотел“ Форум“ и нека 
заедно отпразнуваме една година от поставянето на Гинес рекорда – с тези думи се 
обръща тя към своите приятели и институциите, които ѝ помогнаха да постигне 
мечтата си. Своя рекорд тя посвети на своя брат, когото е загубила преди 
години.Специално за предстоящото събитие Ваня е подготвила празнична програма 
с много изненади и с участието на интересни гости. Средствата, събрани от 
събитието, ще бъдат дарени за лечението на спортиста Георги Огнянов от 
Панагюрище. Многократният републикански шампион по самбо и джудо Георги 
Огнянов през 2010 година получи много тежка травма на световно студентско 
първенство в Прага и се нуждае от средства за лечение и възстановяване. 
 
Тита озвучи приказка за благотворителна кауза 
www.duma.bg | Дума | 22.11.2017  
Атрактивната изпълнителка Тита се включи за първи път в благотворителна 
кампания в подкрепа на Сдружение SOS Детски селища България. Най-младата 
участничка в инициативата с ентусиазъм и артистичност озвучи приказката "Мая и 
загубената магическа пръчица". 
Проявата се организира за трета поредна година с мисия да подпомага развитието и 
израстването на деца, лишени от родителска грижа, както и малчугани в риск да 
загубят закрилата на своето семейство. В рамките на инициативата "Приказни 
моменти на грижа" ще бъдат дарени по 30 стотинки от всеки закупен продукт от 
лимитираната серия на Nivea Creme. 
"Едни от най-хубавите ми детски спомени са приказките за лека нощ, които моята 
по-голяма сестра ми четеше. Вярвам, че историите трябва да носят позитивни 
послания и да възпитават и учат децата на истинските ценности в живота - закрила, 
любов, нежност и грижа, затова реших да стана посланик на кампанията "Приказни 
моменти на грижа", разкри Тита. 
Всички популярни личности, които ще вдъхнат живот на приказките от 
лимитираната серия, като ги озвучат, ще бъдат достъпни в "приказен" плейлист на 
https://www.youtube.com/user/NIVEABULGARIA. 
До момента като посланик на инициативата се включи обичаната актриса Силвия 
Лулчева, която озвучи "Мая и Зайо отиват на езда" на https://youtu.be/2UhcClp1Mxg. 
Всички любители на синия крем могат да подкрепят инициативата, като споделят 
във Facebook с хаштаг #ПриказнаСиняГрижа своята кратка позитивна приказка, 
посветена на семейството, грижата и обичта. Всяка седмица петима автори, 
изтеглени на лотариен принцип, ще получат награди от Nivea. А една от приказките 
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ще бъде озвучена от българска популярна личност и анимирана с рисунки на децата 
от Сдружение SOS Детски селища България. 
Приказката на Тита може да бъде видяна и чута на https://youtu.be/-3lfoXrHaGg. 
 
Стара Загора: Благотворителен бал ще събира средства за създаване на Монтесори 
пространство в Дневния център в Бузовград 
www.focus-news.net | 22.11.2017  
Казанлък. Благотворителен бал за създаване на Монтесори пространство в Дневния 
център за деца със специални потребности в Бузовград, единственото в община 
Казанлък, а може би и в региона, ще се проведе на 28 ноември, каза за Радио 
„Фокус“ психологът на центъра Ани Стефанова. Тя поясни, че работата на Мария 
Монтесори е позната по цял свят отпреди сто години, но в България навлиза по-
масово сега. „Идеята е да създадем едно прекрасно място за децата, които имат 
специални потребности“, каза Стефанова. Събраните средства ще бъдат използвани 
за закупуването на материали за Монтесори – оборудване, чиято обща стойност е 50 
хил. лв. По време на благотворителния бал ще се продават и картички. Това е 
първата от поредицата инициативи, с които ще бъдат набирани средства за 
закупуване на необходимите материали. „Надяваме се това да продължи с годините, 
защото искаме да бъдем фактор в образованието, в обучението, в грижата, което е 
по-различно от това, което предлагат другите институции, включително и детските 
градини. В момента психологът на Дневния център Ани Стефанова преминава курс 
на обучение по метода на Мария Монтесори. „Малко са Монтесори терапевтите в 
България в момента. Още една възможност е част от нашия екип да бъде обучен, а 
той от своя страна да обучава всички останали, които работят по този начин“, 
посочи тя. Стефанова поясни същността на Монтесори пространството като каза, че 
самото обучение предоставя на децата подготвена среда, което означава, че във 
всички техни дейности от ежедневието и обучението има специално структурирани 
материали, които способстват децата от рано да се научават на красота, на подредба 
и на това - играейки да учат нещата, които по принцип са толкова трудни. 
„Примерът, който ме шокира – неща, които се учат в 7 клас по математика – биноми 
и триноми, децата от предучилищна възраст ги правят с кубчета и могат чрез тях да 
направят формулата и да я кажат. А моята практика с ученици от 7 клас показва, че 
много трудно се усвоява този материал, защото липсва визуализация. Т.е идеята на 
Монтесори е да предоставя на децата възможност да си представят всичко, което 
учат, ученето да не е абстрактно, а практическо“, обясни Стефанова. Дневният 
център в Бузовград работи вече в продължение на 10 години по метода на Мария 
Монтесори, съчетание между медицина, психология и педагогика. Славяна 
ГАЙДАРОВА 
 
1000 лева събра от благотворителен концерт „Федерацията на жените“ 
www.ekip7.bg | 23.11.2017  
„Да дарим надежда“, това бе насловът на концерта, организиран от Федерацията на 
жените със съдействие на Народно читалище „Развитие 1869“, посветен на Деня на 
семейството. В началото на събитието бяха наградени всички 27 победители в 
седмото издание на конкурса „Да на красотата“. Призовете на участниците в 
надпреварата връчи заместник-кметът на Община Разград Галина Георгиева. 
В последвалия концерт се изявиха над 230 талантливи деца от музикални и танцови 
формации в града. На сцената излязоха талантите от няколко школи на Центъра за 
работа с деца – Вокална група „Веселите глухарчета“ с ръководител Свилена Дечева, 
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Модерен балет „Арабеа“, Танцова формация „Феникс“ с ръководители Ирина 
Стоянова и Иван Стоянов, Детска танцова школа „Хорце“ с художествени 
ръководители Жулиета Иванова, Румен Иванов и Живко Жечев. С вокални 
изпълнения се включиха Дея Куманова, Християна Наковска, Александра Златева, 
които се обучават при педагозите Надежда Радославова и Адриан Маджаров от 
Музикална школа „Илия Бърнев“ към НЧ „Развитие 1869“. Уменията си да сври на 
китара представи Пламен Начев от същата школа с преподавател Евгени Якимов. В 
благотворителния концерт участваха още талантите от Балетна школа при НЧ 
„Развитие 1869“ с художествени ръководители Мария Керчева, Виолета Желязкова и 
Милена Милева, от Детска танцова школа „Сладури“ към ОУ „Васил Левски“ с 
ръководител Катя Портянова, от Школа по танци „Емиденс“ с ръководители Емилия 
Иванова и Ценка Панайотова. С колоритни изпълнения на сцената излязоха децата 
Танцова студия „Капанче“ при НЧ „Напредък 1901“ с ръководители Илонка 
Неделчева и Илиян Дончев, а след тях се изявиха талантите от Група „Усмивката ни 
отива“ към Комплекс за социални услуги за възрастни хора с увреждания в село 
Просторно. Младите музикални надежди Камелия Николова и Алейна Кенанова 
посветиха песните си на покойната си музикална педагожка Марияна Дучева. В края 
на събитието организаторите благодариха на спонсорите – „Балканфарма“ АД, 
„Млин 97“ АД, както и на Любомир Райчев и Маломир Власов, осигурили почерпка 
за участниците. Управителният съвет на „Федерацията на жените“ реши две трети от 
събраните 1000 лева от концерта да бъдат предоставени на ЦПЛР – ЦРД, а една 
трета от сумата на двата Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 
увреждания и без увреждания в Разград. В понеделник председателят на дамската 
неправителствена организация Любка Стоянова връчи 700 лева на директора на 
Центъра за работа с деца Даниела Куртева. На директорите на двата социални 
центъра – Клавдия Георгиева и Ралица Янкова, бяха връчени по 150 лева. Към 
инициативата на „Федерацията на жените“ се присъедини и Теменуга Иванова, 
правнучка на първата българска поетеса Станка Николица Спасо-Еленина, която е 
основател и първи председател на женското дружество „Майчина грижа“ в Разград. 
Иванова организира изложба базар с красиви рисувани камъчета и изделия от 
стъкло, които се продаваха първо в Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“, а 
след това по време на самия благотворителен концерт във фоайето на Стария театър. 
Тя връчи на двете директорки на Центровете за настаняване от семеен тип по 145 
лева, събрани от базара. На връчването на средствата присъстваха още Златка 
Енчева и доц. Ваня Желева от Управителния съвет на „Федерацията на жените“, 
Димитър Петров, отговарящ за връзки с обществеността на РБ „Проф. Боян Пенев“. 
Накрая беше обсъден предстоящият 20-годишен юбилей на женската организация. 
Веселина ЙОТОВА Наградените в конкурса „Да на красотата“ Връчване на 
средствата от благотворителния концерт и базар Момент от концерта 
 
Децата от Чакаларово с дарителска кампания "Имам добро сърце" 
www.haskovo.net | 23.11.2017  
Ученици от ОУ „Иван Вазов“ в кирковското село Чакаларово организираха 
дарителска кампания "Имам добро сърце". В рамките на дарителската акция ще 
бъдат събрани детски дрехи, играчки и книги, които ще бъдат подарени на 
нуждаещи се деца. Децата, организатори на благотворителната кампания от 
Чакаларово, и ръководителят им Бойка Арабаджиева се срещнаха с кмета на 
Кирково Шинаси Сюлейман и го приканиха да стане посланик на добра воля. Той 
обеща да подпомогне подетата кампанията от тях, за да може повече нуждаещи се 
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деца да получат дарения, а самата кампания да се превърне в традиция в община 
Кирково. "Знаем, че като кмет правите всичко възможно жителите на общината да 
се чувстват по-сигурни и да живеят по-добре. Може би знаете, че и сега има боси и 
гладни деца. Имало е по времето на Ангел Каралийчев, има и днес.  Иска ни се утре 
да няма. За да можем да ги зарадваме сега и занапред, ви молим да ни помогнете в 
кампанията да се включат повече хора с добри сърца", написаха децата от 
Чакаларово в писмото адресирано до кмета Сюлейман. На Коледа и Нова година 
стават чудеса. Да направим чудото наречено „Усмивка на едно детско личице“, 
призоваха малките чакаларовци. Кърджали бг вести 
 
Златаровци събраха над 7300 лв. за Валя 
www.parvomai.net | 23.11.2017 
Над 7300 лева събра благотворителният концерт и инициативите на учениците от 
СУ „Златаров“ в полза на Валентина Тонева. Златаровци не просто изнесоха 
спектакъл, те изнесоха урок по хуманност и показаха нагледно как една кауза може 
да вдъхнови и да обедини всички в името на доброто. Над 300 ученици излязоха на 
сцена за да пеят, танцуват, да демонстрират карате умения или да играят театър. 
Благотворителният базар преливаше от вкусотии, поставените кутии изглеждаха 
малки пред желанието на родителите да помогнат на едно непознато момиче. И 
тази година абитуриентите на „Златаров“ ще облекат тениски вместо скъпи тоалетни 
на раздялата с училище, но средствата им вместо към национална кауза, бяха 
предадени за Валя. Правим го защото искаме Валя да живее без болка, споделиха 
много от участниците. Концертът беше организиран от Училищното настоятелство. 
Председателят Емилия Ангелова благодари на учениците и учителите за 
активността и подкрепата. Събраната сума е част от  необходимите поне 40 000 лв., 
необходими за изработването на импланти, които да поддържат изправен 
гръбначния стълб на Валентина. Редица благотворителни изяви предстоят през 
следващите няколко седмици в Първомай – голям концерт с участието на Росица 
Пейчева, Здравко Мандаджев, Ваня Вълкова, Благотворителна изложба на местни 
художници, Черно парти в клуб ФХ, театрален спектакъл. Скоро ще бъдат отворени 
и поставените в много магазини и училища благотворителни кутии. Теодора 
Кирякова 
 
Театрално студио „Усмивка“ подготвя благотворителен концерт в Кърджали 
www.novjivot.info | 23.11.2017  
Ученици любители на театъра от „Славейков” с римейк на култовия български филм 
„Всичко е любов” 
Създадохме театрална студио „Усмивка” към Дома на културата в Кърджали, съобщи 
режисьорът и актьор Атанас Атанасов от Театрално-музикалния център в града. 
Работя с деца до 11 години. Учи ги на сценична 
реч, правят заедно етюди, пеят песни, разучават ритмични партитури. Идват около 
15 деца. 
Сега ще направим един благотворителен коледен концерт заедно с формация 
„Ритъм и сърце” под надслов „Деца играят за деца”. Това е наша инициатива. Още не 
сме избрали за кого ще бъде благотворителният концерт, но смятаме да е за дете с 
нужда от помощ, казва Атанасов. Дата за концерта ще бъде съобразена с 
програмата на общината за Коледните и Новогодишните празници. 
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Наскоро с ученици любители на театъра от СУ „Петко Р. Славейков” режисьорът 
Атанас Атанасов направи римейк на култовия български филм „Всичко е любов”. 
Спектакълът завършва по-оптимистично от филма, в 
който любовта завършва с нежелан аборт. Затова и кърджалийският римейк се 
нарича „Не…всичко е 
любов”. Нека хората да изберат сами дали отричаме, че всичко е любов или 
потвърждаваме, че абсолютно всичко е любов, казва режисьорът. Римейкът бе 
представен за 33-годишнината на СУ „Петко Р. Славейков” на сцената на театъра в 
Кърджали. Всички ученици са изгледали филма от 1979 година, който спечели 
много награди награди. Коментирали са и темата за любовта. 
В римейка режисьорът се е съобразил с това, което вълнува младите хора – има хип 
хоп ритми, звучи музика от времето сега. 
Радка ПЕТКОВА 
 
„Тази Коледа чудесата правите вие" - различна и интерактивна Коледна кампания 
www.ngobg.info | 23.11.2017  
Стартира благотворителната кампания „Тази Коледа чудесата правите вие“ на 
фондация „За Нашите Деца“. Петото издание на инициативата цели да ангажира и 
вдъхнови служители на големи и малки компании в подкрепа на новородени бебета 
в риск, за да не започват живота си зад стените на домове за изоставени деца. 
Каузата на кампанията е превенция на раздялата, защото семейството единствено 
може да даде уюта и подкрепата нужни за развитието на едно дете. Със средствата 
набрани от кампанията, екипът на фондацията ще подкрепи семейства още в 
родилното отделение, за да не се разделят с децата си и да ги дарят с щастливо 
детство.   „Тази Коледа чудесата правите вие" е една по-различна благотворителна 
кампания. Тя предлага 12 интересни идеи за коледна забава, чрез които 
служителите на социално отговорни компании могат да опознаят колегите си, да 
усетят коледния дух, да се забавляват и в същото време да помогнат на деца и 
семейства в риск.   Не сте ли мислили например колко весело би било да направите 
кареоке в офиса? Или пък коледен базар – страхотен начин да обмените интересни 
предмети, бижута или дрехи и да научите повече за интересите на колегите ви. Ако 
пък обичате вкусната храна можете да си направите Коледен обяд с празнични 
лакомства и да откриете кой е мастър шефа във вашия офис! За тези, които обичат 
игрите – вместо да подарявате подарък на колегата, защо не го скриете от него и не 
му дадете карта да го открие сам – толкова по-весело е!...   За още идеи посетете 
сайта на кампанията - http://yourmiracles.eu и разгледайте пълният списък с 
предизвикателства, които доказват, че да правиш добро е лесно и може да бъде 
много забавно. На сайта ще откриете всяка инициатива придружена от пакет с 
необходимите за организирането ѝ материали.   Споделената емоция и желанието да 
помогнем от сърце са в основата на успеха на „Тази Коледа чудесата правите вие“. 
Над 160 социално отговорни компании се включиха в миналите издания на 
кампанията. Миналата година набраните средства бяха над 40 000 лева и бяха 
инвестирани в услугите, предоставяни от фондацията – предотвратяване на 
раздялата на деца от техните семейства, обучения на приемни семейства, подкрепа 
на деца със затруднения в развитието, за да имат пълноценен живот, както и 
подкрепа на бебетата в Детска къща да намерят своето ново семейство.   За над 1000 
деца Коледа не е истински празник, защото са лишени от любов и грижа, заключени 
зад тежките врати на социалните институции. Фондация „За Нашите Деца“ иска да 
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промени това и да помогне на децата в риск да останат със своите семейства.   
Станете част от коледната кампания като заявите участие на charity@detebg.org, за 
да успеем заедно да сбъднем мечтата на стотици деца за семейство! 
 
Проф. Пепка Бояджиеяа: Дарителството може да се формира 
www.novini.dir.bg | БНР | 23.11.2017  
“Културата на дара в образованието“ е мащабно изследване на повече от 500 
страници с ръководител проф... “Културата на дара в образованието“ е мащабно 
изследване на повече от 500 страници с ръководител проф. Пепка Бояджиева. Тоо се 
опитва да отговори на основния парадокс на дарителството у нас, каза тя в 
предаването “Хоризонт до обед“ Ние се опитахме да разберем защо през 
Възраждането, защо в първите години на Третата българска държава дарителството 
за образование специално е толкова разпространено и защо след 1944 година то 
някак си изчезва. Това, което се случва е, че през 1948 година фоновете за 
образование за одържавени и след това вече самата комунистическа идеология вече 
не предполага акцент върху дарителството, доколкото държавата се оказва тази 
която поема грижата за всички страни на социалния живот. Бояджиева обясни 
откъде е дошъл подтикът за научния труд: Импулсът идва от две страни. От една 
страна дарителството за образование е важно за самото образование, защото добре 
знаем, че в съвременните условия добре знаем, че образованието е първо, много 
важно, втори, много скъпо, ако искаме да бъде качествено. И начинът да се осигурят  
средства за образование е разнообразяване на източниците. Държавата е много 
важна, но тя не трябва да е сама. Тук трябва да бъде и бизнесът, и частните 
компании, и индивидуалните хора, които да подпомагат развитието на 
образованието. На второ място подтикът за това изследване е свързан с много по-
широкото значение на дарителството, защото дарителството е не просто събиране на 
пари, то е проява на много важни, на основополагащи ценности за всяко общество.  
Като например доверие, солидарност, грижа за другия. Това са ценности,  без които 
нито  едно общество не може да съществува и да просперира. Дарителството може да 
се формира, смята Пепка Бояджиева: Това, което показва и нашето изследване е, че 
дарителството, склонността към, филантропия е нещо, което може да се формира и в 
това отношение изключително важна е ранната социализация, т. е. първите години, 
примерите, които подрастващите хора виждат около себе си. И в този смисъл хората, 
които по някакъв начин самите те са били обект на дарителство, е много по-
вероятно да проявят грижа към другия, в момент, в който се очаква от тях те да 
притегнат ръка. Магдалена Дулева - един от най-успешните специалисти по 
набиране на дарения във Великобритания, обяснява каква е ситуацията там: 
Секторът в България без съмнение още е недоразвит, ако трябва да говорим за 
сектора във Великобритания, през последните 20 години има едно проучване, което 
дава един доклад, който целеше точно това - какво може да се направи, за да се 
стимулира дарението. Правителството предприе някои мерки. Примерно, 2005 - 
2006 година колективно университетите приемаха дарения на стойност около 500 
милиона паунда.  И като резултат от тези марки тази сума миналата година вече е 1 
милиард. Целта на даренията към сектора не е да изместят държавното 
финансиране, а по-скоро да позволят на университетите да инвестират 
допълнително, за да останат конкурентоспособни. Във Великобритания говорим не 
само за култура на дарителство, но говорим и за култура на искане на дарения. 
Секторът е много по-професионален, все по-голямата част от университетите 
инвестират в своята способност да могат да набират средства. 

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”  

54 

 

 
Тереза Маринова е "Майка на годината" 
www.vsichkinovini.com | 23.11.2017  
Бившата лекоатлетка Тереза Маринова бе наградена с приза „Майка на годината 
2017” на официална церемония под егидата на фондация „Българска памет” с 
председател д-р Милен Врабевски. Подготовка на бъдещи спортни звезди 
възпрепятства олимпийската ни шампионка да присъства на събитието в Гранд 
хотел “София”, което се провежда за пета година. Стефани Тонева от фондация 
„Българска памет” връчи награда на Красимира Василева, която направи чудо за 
изстрадало момче, а пътуващата писателка Маги Гигова зарадва с приза 
бизнесдамата Катя Ковачева, известна с благотворителните си инициативи. Тв 
продуцентката Соня Момчилова се нагърби със задачата да предаде престижните 
призове на бизнесдамата-благотворителка Теодора Игнатова и на Весела Тотева, 
която вдъхновява българските деца да стоят далече от наркотиците. Иван 
Яхнаджиев зарадва с картините си носителките на приза. Вокалистът на 
“Конкурент” Емо Анчев, който раздвижи залата с хитове, връчи приза „Майка със 
златно сърце” на Ати Бодева, а Зоя Паприкова, дъщеря на българската майка Тереза 
– Донка Паприкова, зарадва със същата награда Вергиния Маринова. Д-р Венета 
Павлова, носителка на приза „Майка на годината”, връчи награда на Мария 
Лазарова, която не спира да прави добрини, а дъщерята на докторката – Ева 
Павлова, награди дъщерите на Мария – Цвети и Хриси, с приза „Принцеса със 
златно сърце”, за дарените им коси. Сестричките Алекса и Дара и малката Жасмина 
с голямо сърце също получиха награди за това, че са пожертвали косите си, за да 
зарадват жени, които се борят за здравето си. По време на събитието бяха събрани 
средства за подпомагането на лечението на Даниел Маринов от Враца, пострадал 
при нелеп инцидент. 
 
 
 
 
Отец Иван приюти бездомници в своя манастир 
www.kmeta.bg | 23.11.2017  
Шестима души – двама мъже и четири жени, са настанени да изкарат зимата в 
Добридолския манастир, чийто игумен е благодетелят отец Иван от Нови хан. За тях 
се грижи архимандрит Харитон. Това са хора-страдалци – останали са без домове и 
близки, изгонени са от близките си, болни са. 
Доскоро те преживяваха дните с няколко пакети макарони, нямаха и дърва за огрев. 
Добри хора се притекоха на помощ и вече са доставени дърва за цялата зима, 
осигурени са и малко храни. 
"Запасихме се с брашно, олио, мая за хляб, малко консерви грах и боб. Имаме нужда 
от малко картофи, леща, лук. Въпросът е да изкарме тази зима", обясни отец 
Харитон. 
"Вече подготвяме градината и напролет ще я засадим със зеленчуци. Ще си 
произвеждаме всичко, което ни е необходмо", обясни той. 
Отец Иван се грижи и за над 200 души – възрастни и деца в колонията си в село 
Якимово. За тях също събира дарения – храни и пари, за да изкарат зимата. Те също 
са останали без близки, без опора и помощ в живота и отецът-благодетел единствен 
се грижи за тях. 
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SOS детски селища ще имат специален кът на арт фестивала „Сръчко“ във Варна 
www.focus-radio.net | 23.11.2017  
SOS детски селища ще имат специален кът на арт фестивала „Сръчко“ във Варна, 
който ще се проведе от 1-ви до 31-ви декември във Фестивалния и конгресен център. 
Това каза в интервю за Радио „Фокус“ – Варна Нина Урумова, организатор на 
фестивала. Всяка събота и неделя през този период ще се провеждат 
благотворителни събития в помощ на организацията, която се бори за правата на 
децата. 
Организаторите на второто издание на фестивала за ръчно изработени изделия 
„Сръчко“ са подготвили и други изненади – безплатен детски кът, където 
момченцата и момиченцата ще могат да се забавляват на воля. 
На третия ден от феста фокусник ще радва безплатно гостите на фестивала, в който 
ще участват над 80 майстори от България и чужбина. 
Марияна ВАЛЕНТИНОВА 
 
Свръхбогатство и филантропия не е оксиморон 
www.duma.bg | Кристиела Симеонова | 23.11.2017  
2017-а е годината, отбелязала най-голям ръст на милионери и милиардери. 
Световното богатство се концентрира все повече в ръцете на малцина, като още 
преди година достигна пагубното съотношение 1 процент свръхбогати към 99 на сто. 
Огромният дисбаланс в доходите на хората е в основата на много проблеми, и то с 
тежки последствия за най-бедните. 
Според доклада "Живот в различни светове", изготвен от Фонда на ООН за 
населението, общото състояние на 2043-те милиардери на планетата (по данни на 
"Форбс"), превишаващо 7,7 трилиона долара, е равно на БВП на 80 процента от 
страните в света. На този фон 800 милиона души в света живеят под прага на 
бедността, както отбеляза по повод Международния ден за изкореняване на 
бедността - 17 октомври, генералният секретар на ООН Антониу Гутериш. 
Докладът "Милиардерско благополучие" на американския Институт за политически 
изследвания изчислява, че тримата най-богати хора в САЩ - Джеф Безос, Бил Гейтс 
и Уорън Бъфет притежават повече пари, отколкото по-бедната половина на 
населението на САЩ, или 160 млн. души. Общото състояние на тримата е 264,1 
млрд. долара. Изследователите отчитат, че милиардерската класа продължава да "се 
отделя от останалата част от нас" с най-високата скорост, записвана някога. "Не сме 
били свидетели на такива екстремни нива на концентрирано богатство и власт от 
първата златна ера преди век", се отбелязва в доклада. 
Неотдавна докладът на британската благотворителна организация "Оксфам" пък 
изчисли, че ако осемте най-богати хора на планетата раздадат състоянието си на 
най-бедната част от световното население - 3,6 млрд. души, то всеки човек ще 
получи приблизително 118,39 долара. Все страшни тенденции, страшни числа... 
- Всичко, което похарча през целия си живот, ще се равнява на по-малко от един 
процент от всичко, което печеля. Другите 99 процента в плюс ще отидат за другите, 
защото нямам нужда от тях. Затова е глупаво да не ги предам (тези ползи) на хората, 
които могат да ги използват - такова е веруюто на милиардера филантроп Уорън 
Бъфет. И той не е самотен в това си виждане за богатството и живота, редица 
богаташи от цял свят даряват голяма част от състоянието си за благотворителност. 
Те доказват, че свръхбогатството и филантропията не са оксиморон, защото за тях 
самоцелното трупане на финансово състояние не е достатъчно, за да постигнат 
щастлив и пълноценен живот. Водени са от разбирането, че трябва да помагат на 
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нуждаещите се, на тези, които не притежават и частица от тяхното състояние. 
Защото да помагаш на другите е вродено желание, въпреки че не се наблюдава при 
всички човешки същества... 
Когато става въпрос за пари, трудно е човек да повярва в напълно безкористни цели. 
Благотворителността често се приема като лесен път за сериозни данъчни 
облекчения или чудесна реклама. Неслучайно се появи и определението за подобни 
дейности - филантрокапитализъм. Остава въпросът за какво е по-добре да се 
използват милиардите - да се поверят на правителствата чрез данъци, или да се 
пренасочат в инвестиции на компании, които може и да решат много от проблемите 
на планетата. Така че колкото и да ни е трудно да повярваме в безкористната 
благотворителност, то поне има полза за света от подобни инициативи. 
"Големият взрив" на Бъфет 
През 2006 г. един от най-богатите хора в света - Уорън Бъфет, дарява над 1,5 млрд. 
долара за благотворителност. Деня, в който милиардерът поема ангажимент към пет 
фондации, децата му го наричат "Големия взрив". Бъфет е от онези милиардери, 
които водят сравнително скромен начин на живот. Не живее в огромен и луксозен 
палат, а в къщата, която през 1958 г. си купува за близо 32 хил. долара. Не харчи 
пари за електроника, твърди, че не носи мобилен телефон. Макар да може да си 
позволи най-скъпите лимузини, той се вози в кадилак за 50 хил. долара. 
В началото на годината Бъфет се обърна с писмо към Бил и Мелинда Гейтс, в което 
ги помоли да направят отчет на резултатите от работата на фондацията им и новите 
цели, които тя си поставя. През 2000 г. Бил и Мелинда Гейтс основават най-
голямата благотворителна фондация в света. 
3,17 млрд. долара дари Бъфет този юли на фондацията на Гейтс и на още 4 семейни 
благотворителни организации. Дарението под формата на акции на 
инвестиционната му компания "Беркшир Хатауей" е най-голямата еднократна сума, 
свързана с обещанието му, че ще дари почти цялото си богатство за 
благотворителност. От 2006 г. Бъфет е дарил 27,54 млрд. долара, като 21,9 са за 
фондацията на семейство Гейтс. Останалата част от сумата е отишла за фондацията 
"Сюзън Томпсън Бъфет", носеща името на първата му съпруга, както и за 
фондациите на децата му Хауърд, Сюзън и Питър. Досега Бъфет е дарил над 40 
процента от бизнес дяловете си, като по изчисления на "Форбс" нетното му 
състояние се равнява на 76,3 млрд. долара. Богатството на фамилията Гейтс - на 88,5 
милиарда. 
Ето какво посочват семейство Гейтс в отчета си пред Бъфет, а и пред цялата световна 
общественост, като в него разглеждат по-дълъг времеви период, а не само от 2006 г. 
насам: 
* 122 милиона спасени детски живота от 1990 г. насам - това сочат изчисленията на 
УНИЦЕФ. Според тях за последните 25 години животоспасяващи ваксини са успели 
да достигнат до 86 процента от всички деца по света и пропастта между богатите и 
бедните държави по отношение на имунизациите е по-малка от всякога. За всеки 
един долар, похарчен за ваксина, светът печели обратно 44 долара от разходи за 
лечение на предотвратимите болести. Макар детската смъртност в световен мащаб 
да намалява, около милион бебета умират в първите часове след раждането, а 1,5 
милиона не доживяват края на първия месец. Фондацията на семейство Гейтс е 
допринесла в борбата с ранната детска смъртност, като е помогнала големи 
общности в Руанда да бъдат обучени за правилното и хигиенично прерязване на 
пъпната връв, за принципите на здравословно кърмене и носене на бебетата. 
Благодарение на това там за последните 7 години с 30 процента е намаляла 
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смъртността при новородените. Смъртността от недохранване, която е причина за 45 
процента от всички смъртни случаи на деца в третия свят, обаче остава 
предизвикателство. 
* Борба с бедността сред жените: към днешна дата над 300 милиона жени в Африка 
и Азия са образовани и имат достъп до контрацепция. В бедните общности жените 
са най-онеправдани и дискриминирани, което често ги принуждава да продават 
телата си. Благодарение на усилията на фондацията над 75 милиона жени в Индия 
са се включили в групи за взаимопомощ. 
* Битката с болести: в края на 80-те години по 350 хил. деца се заразяват с 
полиомиелит всяка година. През 2016 г. случаите за целия свят са общо 37. 
"Полиомиелитът скоро ще бъде в историята. Ние с теб ще видим и края на 
маларията. Никой повече няма да умира от СПИН. По-малко ще са болните от 
туберкулоза. Децата навсякъде ще се хранят добре и смъртността им в развиващия 
се свят ще е толкова рядка, колкото и в развития", отбелязват своите амбиции и 
вярата в реализирането им Бил и Мелинда Гейтс. И завършват: "Не можем да 
определим дата за тези събития и не знаем поредността им, но сме сигурни в едно - 
бъдещето ще изненада песимистите. Благодарим ти, че ни се довери, Уорън. Няма 
да те разочароваме." 
 "Щедрото обещание" - предай нататък 
В края на май 14 милиардери се присъединиха към "Щедрото обещание" и 157-те 
негови последователи, поели ангажимента да дарят най-малко половината от 
богатството си за филантропски каузи. Целта на създадената от Бил и Мелинда 
Гейтс и Уорън Бъфет през 2010 г. инициатива е чрез публичното обещание да се 
окуражат и други богаташи да последват каузата. През 2012 г., когато ДУМА (бр. 
262, 10.XI.2012 г.) за първи път разказа за тази инициатива, тя беше още в зародиш. 
Днес каузата на Гейтс и Бъфет увлича все повече последователи. 
Ето какво казва новоприсъединилият се милиардер, австралиецът Леонард 
Ейнсуърт, с богатство от 1,18 млрд. долара, председател и изпълнителен директор на 
"Ейнсуърт Гейм Технолъджи Лимитид", 60-годишен властелин в игралната 
индустрия: - Предпочитам да сведа до минимум публичността на филантропските 
си дейности, но в същото време осъзнавам, че представянето на положителен 
пример е най-добрият начин да се насърчат и други да се включат. 
- Когато Бог ви благослови финансово, не повишавайте стандарта си на живот. 
Повишавайте стандарта си на даряване - от тази максима се води Мохамед Деуджи 
със състояние от 1,39 млрд. долара, президент и главен изпълнителен директор на 
"МЕТЛ Груп". Това е танзанийски конгломерат, опериращ в 11 африкански страни и 
развиващ широк диапазон от дейности. 
- Потенциалът не е гаранция за напредък. Можем да грабнем огромния потенциал 
на нашето време, ако предоставим възможност на всички хора да участват, 
независимо от техния произход, религиозна принадлежност, пол или цвят на 
кожата - казва в мотивите си да се присъедини към "Щедрото обещание" Робърт 
Фредерик Смит - основател, председател и главен изпълнителен директор на "Виста 
Икуъти Партнърс" - инвестиционна компания, която се занимава със софтуер, 
обработка на данни и развитие на технологиите. Богатството на Смит се оценява на 
2,5 млрд. долара. 
Ако всеки от богаташите последва примера на Гейтс и Бъфет, светът наистина би 
станал по-добро място за живот. Представете си само каква колосална сума ще се 
получи, ако всеки от 2043-те милиардери с общо богатство от 7,7 трилиона долара и 
16,5-те милиона милионери с контролираните от тях 63,5 трилиона долара задели 
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половината от богатството си за благотворителност! При все че това е официалният 
брой на свръхбогатите, колко още се крият? 
--- каре --- 
Нова инициатива 
Тези дни, отново начело с Гейтс, редица богаташи поставиха началото на 
кампанията "Съвместно действие", с която се ангажират да инвестират 500 милиона 
долара в световното здравеопазване, образование и икономическо неравенство. 
Групата ще обедини своя опит и ресурси, за да инвестира в дългосрочни инициативи 
в развиващия се свят. 
Новият фонд, поясняват от "Форбс", отразява един развиващ се подход към 
филантропията, който се фокусира върху сътрудничеството между публични и 
частни групи за създаване на по-големи "промени в системите". Ключът към модела 
на фонда ще бъде отвореното сътрудничество между филантропите и социалните 
предприемачи, местните общности, правителствата и нестопанските организации. 
Кампанията ще осъществява дейността си съвместно с "Щедрото обещание". До края 
на годината ще бъдат отделени първите средства. 
--- каре --- 
В борбата срещу Алцхаймер 
Последната дарителска инициатива на Бил Гейтс е насочена към борбата с 
Алцхаймер. 50 млн. долара е дал милиардерът на частния фонд "Деменция 
Дискавъри", който подпомага научни изследвания и разработки на нови подходи 
срещу болестта. Причината, поради която тази болест привлича вниманието на 
Гейтс, е високата й цена - емоционална и финансова, както самият той споделя. Пет 
пъти повече на година за медицински грижи от друг човек в напреднала възраст се 
харчат на година за възрастен, болен от Алцхаймер, като се има предвид и че 
болестта може да се развива с десетилетия. По думите на милиардера разходите за 
болните от Алцхаймер и други дегенеративни болести на мозъка са едно от най-
бързо растящите пера в здравните системи в развитите страни. В САЩ през 2017 г. 
цената на тази болест е достигнала 259 млрд. долара. Според прогнози на 
Световната Алцхаймер организация до 2050 г. засегнатите от болестта ще са тройно 
повече от сега, затова са необходими действия. Макар евентуалните резултати да 
могат да се видят едва след десет, а и повече години. "Убеден съм, че сме в повратен 
момент и сега трябва да се действа, преди науката да остане на заден план за сметка 
на увеличените разходи за всички болни", казва филантропът. 
Кой ще е първият трилионер? 
След около 25-30 години се очаква да се появи първият човек, чието състояние ще 
бъде 13-цифрено число. Или поне така предвиждат американски експерти, 
цитирани от "Тех Инсайдър". "Несъмнено е, че след 25-30 години ще знаем кой е 
първият трилионер в света. Несправедливо е, но вървим натам и трябва да приемем, 
че ще има още по-богати хора", казва бизнесменът Сам Алтман, който е президент 
на най-голямата и уважавана в технологичната индустрия компания-инкубатор за 
стартиращи фирми. Той свързва ръста на богатството с иновациите. Тяхното 
развитие в правилната посока може да донесе на предприемчивите бизнесмени по 
стотици милиарди долари за година. Други пък смятат, че рано или късно ще бъде 
създаден уникален продукт, който ще се окаже търговски бум и ще осигури на своя 
създател рекордно състояние. Но е напълно възможно трилионер да стане и 
бизнесмен като Илон Мъск, който работи в няколко области, а не само в една. Що се 
отнася до националността, повечето експерти смятат, че първият трилионер ще е от 
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САЩ, Индия или Китай. През следващите 50 години може да има 11 трилионери на 
планетата. 
Неравенството има тежки икономически и социални последствия. Експлоатацията 
на детски труд е едно от последствията от  бедността 
Уорън Бъфет и семейство Гейтс са създатели на инициативата "Щедрото обещание", 
която набира все повече последователи 
В началото на годината Бил и Мелинда Гейтс направиха отчет на резултатите от 
благотворителната дейност на фондацията си 
Немного е нужно на човек, за да води нормален начин на живот 
 
Църквата събира пари за "Пирогов" 
www.e-novinar.com | 23.11.2017  
Църквата събира пари за „Пирогов”. Всяка година през детската операционна на 
„Пирогов” минават около 3500 малки пациенти. За някои от тях битката за живот е 
особено тежка. „Кървенето е една от основните причини за летален изход при нас, 
съответно ранното разпознаване е изключително важно”, обяснява доц. д-р Румяна 
Андонова, началник на отделението по детска анестезиология, УМБАЛСМ 
„Пирогов”. За да овладеят силния кръвоизлив лекарите трябва да знаят каква е 
причината за него. За да не работят повече със затворени очи, медиците от детската 
реанимация на "Пирогов" се нуждаят от специален апарат. „Нашата реакция ще е 
много по-точна и бърза, тъй като ние за 10 минути ще имаме резултат и много по-
точно кажем да установим със спрем животозастрашаващото кървене”, споделя още 
доц. д-р Румяна Андонова, началник на отделението по детска анестезиология, 
УМБАЛСМ „Пирогов”. Проф. Асен Балтов посочи рисковите отделения в "Пирогов" 
Трите отделения с по-висок риск в "Пирогов" са токсикология, неврохирургия и 
вътрешна клиника. Там има хора, които не винаги са адеква... Прочети повече 
Цената на апарата за диагностика е близо 46 000 лв., но болницата не разполага с 
тях. Затова помолили за помощ Софийската митрополия. A църквата без да се 
колебае откликва на зова за помощ на лекарите от "Пирогов".  Целта е парите за 
апаратурата да се съберат до Коледа. Всеки, който иска да дари средства, може да го 
направи на банковата сметка на софийската епархия. „Каквото трябва, ще направим. 
Важното е едно - децата на България да са здрави и бъдещето на тая страна да е 
подсигурено по някакъв начин”, отец Ангел от Софийската епархия. Митрополията 
за втори път организира кампания за закупуване на болнична апаратура, предаде 
Нова тв. Откриха мъртъв младежа, нападнал медицинска сестра в "Пирогов" 
Младежът, който като пациент на "Пирогов" преби медицинска сестра, е отрит 
мъртъв. Говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова пос... Прочети повече 
„Това е може би най-голямата радост на духовника - виждайки радостта на тези, 
които ще работят и най-важното спасяването на човешкия живот”, добавя отец 
Ангел от Софийската епархия. Човешки живот вече е бил спасяван с подобна 
апаратура, но тя била назаем. Затова и лекарите от „Пирогов” сега се надяват на 
своето коледно чудо. Дарения се приемат на следната сметка: СОФИЙСКА 
МИТРОПОЛИЯ - адрес България, ПК София 1000, ул. „Цар Калоян“ 7. Две 
нападения са станали тази нощ в "Пирогов" (СНИМКИ) В нощта на 27 срещу 28 
октомври в УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" са станали два инцидента, при които 
пациенти са проявили агресия спрямо дежурни... Прочети повече БАНКОВА 
СМЕТКА: СИБАНК ЕАД IBAN: BG95BUIB98885000036301 BIC: BUIBBGSF 
 
Благотворителният фолклорен фестивал препълни Спортната зала, набра 7 810 лв. 
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www.haskovo.net | 24.11.2017  
Благотворителният фолклорен фестивал в помощ на димитровградските деца Габи 
и Радост препълни Спортна зала "Младост" снощи, имаше и правостоящи. 
Инициативата на НЧ "Христо Ботев 1902" бе по повод 115 години от основаването 
му. Набрана бе сумата от 7 810 лв., която ще бъде разделена между двете деца. От 
покани са били събрани 6 325 лв., танцьорите от читалището са се включили със 
сумата от 410 лв. Дарение от 200 лв. е предоставила народният представител 
Виолета Желева. ТК Славяни" - Хасково са дарили 140 лв., а от кутиите в залата бяха 
набрани 740 лв., отчете председателят на читалището  Ирина Костадинова. "Залата е 
препълнена, каква по-голяма награда за един изпълнител за 115-ата годишнина на 
читалище "Христо Ботев", сподели още тя. Благодари на всички присъстващи за 
подкрепата. В залата присъстваха семействата и на двете деца. Майката на Габи 
благодари на читалище "Христо Ботев" и на всички, които подкрепят двете деца. 
"Благодаря на всички вас, без ваша помощ не бихме се справили", сподели 
развълуваната жена От името на семейството на Радост бе прочетено обръщение. 
"Благодарим на всички за подкрепата, благодарим за надеждата, която ни давате. 
Надежда, че нашата Радост скоро ще проходи. Благодарение на всички вас нашият 
вече изпълнен с повече вяра", казват родителите и благодарят и на хората, които 
ежедневно се грижат за рехабилитацията на детето им. "Залата е препълнена, каква 
по-голяма награда за един изпълнител за 115-ата годишнина на читалище "Христо 
Ботев", сподели председателят му Ирина Костадинова. Тя благодари на всички 
присъстващи за подкрепата. Началото на фестивала, в който се включиха над 100 
танцьори  поставиха малките от 3б група на детска градина "Слънце" със своето 
изпълнение. На сцената се изявиха още групи за народни хора "Тракия" 1,2 и 3, 
танцов състав "Тракия", двете групи към детски танцов състав "Тракия", вокална 
група "Тракийски гласове", детска вокална група, групи по приложно изкуство, а 
също и  Група за хора "Ритъм"  -Черноконево, както и ДВГ "Слънчогледи". 
 
 
 
 
2005 лева събраха старозагорски деца за лечението на 4-годишния Гого 
www.zarata.info | 24.11.2017  
2005 лв. бяха преведени в банковата сметка за лечение на малкия Гого. Дарители са 
родителите и приятелите на талантливите деца от Детска градина „Светлина“, които 
през миналата седмица организираха тридневен благотворителен базар със свои 
произведения, съобщават от Долап.бг. 
От детската градина вече за трети път помагаме за лечението на Гого. На 15 
септември бяха приведени на два транша над 1000 лв., събрани само от две групи в 
градината. 
Припомняме отново, че: 
Четиригодишният Георги Стоилов от Стара Загора се нуждае от средства за 
трансплантация на стволови клетки в Турция и за последваща непрекъсната 
рехабилитация, за да се пребори с поставената диагноза „Детска церебрална 
парализа“. Майката на Гого Йорданка Стоилова.  споделя: 
„Детето се задуши при раждането. Интубираха го и 18 часа беше на командно 
дишане. 15 дни прекара в кувьоз и 26 дни в неонатологията, после в Дом майка и 
дете. От 40-ия му ден  започна рехабилитация – в Стара Загора и София в 
Медицински център за деца с проблеми в развитието си. 
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В е-мол най-големите промоции 
Българският Фонд за лечение на деца отказа финансиране, тъй като лечението е 
експериментално и в България има механизъм за лечение на такива деца, сподели 
майката. –  Трябваше да се борим за живота и здравето на сина ни. В турска клиника 
ни дадоха надежда. Вече са направени четири вливки на стволови клетки. През 
декември месец ще се направи ядрено-магнитен резонанс, след което лекарите ще се 
произнесат как във времето ще се проведат следващите две вливки.  Всяка от тях 
струва 9000 долара. 
Определено след четирите вливки детето се повлия много добре, започна да издава 
повече звуци. Започна да си държи главичката, емоционално „дръпна“ много. 
Всичко разбира. Ако е сред деца, иска да си играе с тях, въпреки че все още не може 
сам да се държи на крачетата. 
Водим го на плуване и на логопед три пъти седмично.“ 
От края на м. януари т.г. се провежда  кампания в помощ на Гого. Има 
благотворителен базар в Интернет страницата „Да помогнем на Гого“. 
Йорданка Стоилова е експерт в Регионална дирекция по горите, а таткото работи в 
частна фирма. Тя благодари на колегите си от държавните горски предприятия и  
Община Стара Загора за отзивчивостта и финансовата подкрепа. 
Ако имате възможност да помогнете, банковата сметка е: 
Банка: Райфайзен Банк, 
Сметка в лева:BG92RZBB91551007104020 
Титуляр: Георги Тянков Стоилов 
PayPal: [email protected] 
 
14 975 лв. събраха за две деца с базар и концерт в Димитровград 
www.dariknews.bg | 24.11.2017  
14 975 лв. за лечението на две димитровградски деца- Габи и Радост, събраха вчера 
две благотворителни инициативи в Димитровград. 7 815 лв. събра снощи 
благотворителният фолклорен фестивал на димитровградското читалище „Христо 
Ботев“, което отбеляза и 115-годишнината си с този концерт. Средствата ще бъдат 
разпределени по равно за две димитровградски деца- Габи и Радост, които се 
нуждаят от лечение в чужбина. 6 325 лв. бяха събрани от продажбата на покани за 
концерта. С дарение от 200 лв. е подкрепила инициативата Виолета Желева- 
народен представител. Хасковският клуб „Славяни“ се включил с помощ от 140 лв. и 
още 740 лв. са били преброени от дарителските кутии преди концерта, съобщи 
председателят на читалището Ирина Костадинова. Във фолклорния фестивал, който 
продължи над 2 часа в димитровградската спортна зала, участваха над 100 танцьори 
от всички групи и състави на читалището.   
Още 7 160 лв. в помощ на Габи и Радост събра благотворителният базар във фоайето 
на спортната зала преди концерта. В него се включиха деца, родители и 
преподаватели от всички детски градини в община Димитровград, социалните 
центрове и някои училища. Средствата също ще бъдат преведени по банковите 
сметки за лечението на двете димитровградски деца.. По-рано съученици на 
второкласничката Габи от ОУ "Пенчо Славейков" събраха за лечението й 7011,89 лв. 
Кампанията в помощ на двете деца продължава. Дарителска сметка за Габи IBAN: 
BG25 RZBB 9155 1008 5390 80 BIC: RZBBBGSF Габриела Валентинова Атанасова 
Дарителска сметка за Радост Банка ДСК BIC: STSABGSF IBAN: BG91 STSA 9300 0024 
7572 17 - в BGN IBAN: BG09 STSA 9300 0024 7578 20 - в USD 
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Стартира проект в подкрепа на SOS - детски селища - част от кампанията “Избери, 
за да помогнеш“ 
www.novini.dir.bg | БНР | 24.11.2017  
Проектът на Центъра за обществена подкрепа към SOS-детски селища „Емоциите - 
спътник за цял живот“ е насочен към преодоляван... Проектът на Центъра за 
обществена подкрепа към SOS-детски селища „Емоциите - спътник за цял живот“ е 
насочен към преодоляване на трудности в емоционалното развитие на деца, които са 
претърпели раздяла в семейството, загуба на близък човек, бедност. За да бъдат 
изпълнени намеренията от SOS-детски селища търсят подкрепа от обществото чрез 
дарение на един лев, който можете да изпратите на номер 1287. От началото на 
следващата година специалисти ще помагат на 250 деца на възраст от 3 до 18 
години. Ще се провеждат обучителни сесии за младежи, загубили грижата на своите 
семейства и настанени в Центрове за настаняване от семеен тип, ще има и психо-
социална работа за деца в избрани училища, допълни Боряна Рашкова ръководител 
на Центъра за обществена подкрепа ШАНС: Поведенческите трудности се появяват 
като следствие на някакви трудности в семейството, в средата на децата, неща, с 
които детето не може да се справи и реално се проявява чрез поведението си, то дава 
сигнал, че нещо с него не е наред. Често пъти първоизточникът на тази 
проблематика е в семейството. Някои от децата са насочени към експертите от SOS-
детски селища  след подаден сигнал в Дирекциите за закрила на детето, когато то е 
поставено в рискова ситуация. Консултациите ще бъдат в четирите центъра за 
обществена подкрепа в София, Перник, Велико Търново и Габрово, обясни 
ръководителят на Центъра за обществена подкрепа ШАНС Боряна Рашкова. Чрез 
инициативата „Научи ме как“ - намерението е да се подобрят социалните умения на 
децата в общността. Ще бъде организирано и творческо ателие, което ще предлага 
дейности за деца и родители за развитие на връзката дете-родител и предаване на 
социален опит чрез арт техники. Дейностите по проекта SOS-детски селища  
„Емоциите - спътник за цял живот“ са свързани и с финансова подкрепа за деца от 
бедни семейства, за да бъдат включени децата в курсове и извънкласни форми по 
интереси. Ще бъдат платени и таксите за зелени училища и лагери, за да имат 
възможност децата да придобият нови умения за общуване с връстници извън 
близкото семейно обкръжение и общност. Целия репортаж можете да чуете в 
звуковия файл. 
 
УМБАЛ Бургас получи дарение от Малтийския орден в Швейцария 
www.gramofona.com | Автор : Gramofona.com | 24.11.2017  
Дарение от медицинско оборудване и консумативи получи УМБАЛ Бургас. То 
включва 47 болнични легла и близо 200 кашона с еднократни хирургични сетове. 
Дарението идва от Фондацията "Помощ и Подкрепа" към Малтийския орден в 
Швейцария. То пристигна в Бургас със съдействието на нашите дипломатически 
служби в Швейцария и Министерството на здравеопазването. Фондацията „Помощ и 
подкрепа“ е най-голямата благотворителна организация на Малтийския орден в 
Швейцария. Основана е преди 23 години, а за последните две години е изпратила по 
целия свят над 300 ТИР-а и 16 корабни контейнера хуманитарна помощ. 
 
Над 18 000 лв. бяха събрани на благотворителна вечер в Гоце Делчев 
www.blagoevgrad.eu | 24.11.2017  
За каузата в помощ на онкоболните жени и профилактика на коварната болест, в 
благотворителната вечер на международната кухня „Приготвено с обич и добро 
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сърце“ бяха събрани 18 100 лв. от организирания базар, кулинарен търг и дарения в 
кутиите. Ястията и арт изделията за търга и базара бяха изработени, приготвени и 
дарени от доброволци и приятели на сдружението. 
Средствата са предназначени за подпомагане на материално затруднени жени, 
които смело се борят с онкологичните заболявания. 
Сдружение „Хроника срещу рака“, с подкрепата на  стотици дарители, осигурява и 
психологическа помощ на болните, на техните семейства, на приятелите им, 
лекарски консултации и беседи, свързани с превенцията и разширяване на 
здравната култура. 
Продължава разпространението на албум-календар за 2018-та година с фотографии 
от красиви места в Гоце Делчев и региона, който също е в подкрепа на онкоболните 
жени.   
През 2018 г. предстои организиране на нова серия от профилактични прегледи за 
всички жени, които се отнасят с необходимата отговорност към собственото си 
здраве, както и други инициативи в подкрепа на каузата. 
 
4500 лева събра за лечението на две момичета благотворителна винена вечер 
www.regnews.net | 24.11.2017  
4505 лева събра благотворителната винена вечер, организирана от мъжкия „Лайънс 
клуб Велико Търново”. Парите ще бъдат разделени между Никол Георгиева и 
Миглена Нечева – две момичета от Велико Търново, които се борят за живота си и 
имат нужда от средства за лечението си. Около 150 души се включиха във винената 
дегустация в хотел „Янтра”. Организаторите от мъжкия клуб бяха подкрепени от 
другите два клуба на „Лайънс” във Велико Търново – женския и смесения, от 
„Ротари клуб” и от ценители на виното в областта. Гостите имаха възможност да 
опитат девет от най-класните български вина – по три от избите „Катаржина”, 
„Меди Валей” и „Кортен”, заедно с тристепенно гурме меню. Водещ на събитието 
беше сомелиерът Михаил Марковски. Част от куверта за вечерта беше заделен за 
благотворителната кауза. Освен това беше организирана томбола за 32 вина от 
избите „Черноморско злато Поморие”, „Менада”, „Логодаж” и „Бибендум”. Имаше и 
търг за две отлежели брендита на „Винекс Преслав”, дарени от „Винари Трейд” ООД. 
Наддаването за бутилка от 1975 г. тръгна от 100 лева и бе спечелено от Мирослав 
Трифонов от „Лайънс клуб”, който предложи 210 лв. Брендито от 1983 г. стана 
собственост на Калоян Ганев от „Ротари” срещу 100 лева. Към средствата от 
кувертите, томболата и търга бяха добавени и даренията на „Ротари клуб” и „Зонта 
клуб”. Така общата сума, която ще бъде разделена между двете момичета, достигна 
4505 лева. 
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