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Новини за членове на БДФ 
 

Фотоконкурсът и дарителската кампания на библиотека „Родина“ продължават  

www.dariknews.bg | 31.08.2018 |  
Фотоконкурсът "Най-четящото бебе" и дарителската кампания за дообзавеждане на  
Детския отдел на библиотека „Родина“ ще продължат и през месец септември. Конкурсът и 
кампанията са в подкрепа на насърчаването на ранното детско четене и дообзавеждането 
на зала „Приятели на книжките” в Детския отдел (ул. „Българско опълчение” 69) с цветен 
лазерен принтер и фотоапарат. Всички желаещи да подкрепят инициативата могат да го 
направят като изпращат снимки на малките си читатели или донесат нови или запазени и 
годни за ползване образователни игри, конструктори, пъзели, играчки и книжки за деца от 0 
до 6 години – меки, картинни, музикални и звукоподражателни книжки, книжки-пъзели, 
книжки-играчки..., в сградата на Централната библиотека на бул. „Руски” № 17. Даренията 
се приемат в рамките на работния ден от 8:15 до 18:15 часа до 10 септември. Също дотогава 
може да гласувате и за любимата си снимка от фотоконкурса „Най-четящото бебе“. 
Победителите и дарителите ще бъдат оповестени на финалното събитие на проекта „Учим 
се и растем заедно”, финансиран по Програма „Ти и Lidl за по-добър живот”, с 
партньорството на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български 
дарителски форум.  

Близо 390 000 лева дарява Лидл България чрез най-голямата си социално отговорна 
инициатива „Ти и Лидл за по-добър живот“ 

www.rummarinova.blogspot.com | 27.08.2018  
от старта през 2017 г. до момента. Средствата се предоставят за 
финансиране на проекти на граждански организации и инициативи от цялата страна 
в четири тематични области. Инициативата се реализира за втора поредна година в 
партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български 
дарителски форум. 
„Ти и Лидл за по-добър живот" не е еднократно действие, а е израз 
на нашия дългосрочен ангажимент за принос към обществото. Чрез инициативата 
даваме възможност на всички граждански организации да кандидатстват със 
стойностни идеи, които водят до подобряване качеството на живот на местните 
общности в различните региони в страната. Засиленият интерес и големият брой 
кандидати, общо 380 само за тази година, показват, че сме избрали правилната 
посока“, коментира Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл 
България. 
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Кандидатурите във второто издание на „Ти и Lidl за по-добър живот“ идват 
от общо 79 населени места от всички 28 териториално-административни области на 
България. След първия етап на оценка – административен подбор, 255 проекта на 
различни граждански организации са допуснати до втория етап на оценка по 
качествени критерии. Експертно жури от утвърдени лидери на обществено мнение 
оценява и номинира кандидатите за третия финален етап, в който служители на 
Лидл България ще определят кои проектите да бъдат финансирани от програмата. 
От 13 май до 10 юни компанията отделяше по 3 стотинки от всеки касов 
бон в подкрепа на обществено значими проекти в цялата страна. За този период 
бяха събрани общо 132 000 лева, които ще бъдат разпределени между одобрените 
кандидати в кампанията през 2018 г. С това общият фонд на „Ти и Lidl за 
по-добър живот“ за двете години на инициативата достигна близо 390 000 лева. 
 „Ти и Lidl за по-добър живот“ е 
най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България и отразява стремежа 
на компанията да допринася за един по-пълноценен и по-качествен начин на живот 
на хората в различните региони на страната. В първото издание през 2017 г. 
инициативата финансира 31 проекта, а общият брой на подкрепените организации за 
двете години ще стане ясен през септември, когато ще бъдат обявени финалистите 
в тазгодишното издание на инициативата. 
 
Общи новини  
 

Ironman се включи в кампанията "Топъл обяд"  

в. Стандарт | 25.08.2018  
Известният пловдивски гинеколог д-р Борислав Иванов подкрепи кампания "Топъл обяд", 
която Ортодоксалният орден на Хоспиталиерите организира от 5 години пред болница 
"Медлайн" в Пловдив. Той раздаде храна на хората, изпаднали в нужда. Името на 
гинеколога нашумя през юни тази година, когато спечели престижния триатлон Ironman, 
една от най-трудните еднодневни спортни надпревари и сред осемте най-изтощителни 
състезания в света. 
Включих се, защото съм убеден, че всеки трябва да проявява емпатия към бедните, болните 
и страдащите, заяви лекарят, който е от Битоля в Македония, но избрал да живее и да 
работи в Пловдив за верига болници "Медлай-Централ Хоспитал". "От доста време 
наблюдавам благотворителните инициативи на Ортодоксалния орден на хоспиталиерите и 
мога да кажа, че постоянството и последователността на президента доц. Енчев ми 
напомнят на друг известен пловдивски благодетел, на когото се възхищавам - Димитър 
Кудоглу, каза още лекарят. И допълни: "Доц. Енчев се опитва да подобри живота на хората в 
затруднено положение и съм убеден, че ако го подкрепят и други представители на бизнеса, 
още повече социално слаби ще бъдат щастливи. Зарадвах се, като чух похвалите на 
чакащите, че храната, която получават, е много вкусна. 
Водещият специалист по фетална медицина, който е търсен от бъдещите майки заради 
перфектната работа с най-модерния 4D ехограф в Пловдив, е участвал в благотворителни 
кампании и в родината си. 
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Изворна вода „Бачково“ и „Булфарма“ - тандем в кампанията „Вода за здраве“ 

www.marica.bg | 25.08.2018 |  
Кампанията на здравните заведения от групата на „Булфарма“ ООД и изворна вода 
„Бачково“ се провежда за втора поредна година. В социалната кампания „Вода за здраве“се 
включват УМБАЛ „Софиямед“, УМБАЛ „Пълмед“, МБАЛ „Бургасмед“, Медицински център 
„Здраве“ - Пазарджик, МБАЛ „Здраве“ - Велинград, и МБАЛ „Проф. Д. Ранев“ - Пещера. През 
месеците юни, юли и август всички болници получиха като дарение общо 30 хиляди бутилки 
изворна вода от 1.5 литра за своите пациенти. Инициативата има за цел да напомни, че 
редовната консумация на вода е от изключително важно значение за здравословното 
функциониране на човешкия организъм и за правилното протичане на жизнените процеси в 
него. Приемът на вода е важен за запазване баланса на течностите в тялото, а през лятото 
необходимостта от приема е още по-голяма. Следвайки препоръката на лекарите през 
лятото да се приема поне 1.5 литра вода на ден, всеки пациент ще получава една голяма 
бутилка изворна вода „Бачково“. Изворна вода “Бачково“ е с неутрално рН - 7,23, и с ниска 
минерализация, които осигуряват естествена и здравословна среда за нормална функция на 
всички човешки органи. Правилно избраната вода с подходящо pH помага на телата ни да са 
здрави. Съдържанието на минерaли и соли в изворна вода "Бачково" отговаря на 
ежедневните нужди на човешкия организъм и я прави подходяща за ежедневна употреба от 
цялото семейство без излишно натоварване на човешкия организъм. Тя освежава и 
обновява човека, като се грижи както за вътрешната хармония, така и за външния вид и 
красота. 

С водосвет и празничен молебен за здраве и благополучие започва отбелязването на Деня 
на миньора, организирано от „Асарел Медет“ АД 

www.focus-radio.net | 25.08.2018 |  
Пазарджик. Концерт на легендарния вокал на „Юрая Хийп“ Джон Лоутън и група Б.Т.Р. ще 
бъде подаръкът от „Асарел-Медет“АД и партньорите на компанията за Деня на миньора, за 
всички жители и гости на община Панагюрище. Това съобщиха от отдел „Комуникации“ на 
„Асарел-Медет“АД. Тази година бивши и настоящи работници и служители в 
медодобивното предприятие ще отбележат своя професионален и фирмен празник с 
традиционния си концерт на 25 август в курорта Панагюрски колонии. Програмата започва в 
10:30 часа с водосвет и празничен молебен за здраве и благополучие в църквата „Св. Иван 
Рилски“ в село Панагюрски колонии, която е дарение от „Асарел-Медет“АД. Малко преди 
обяд Ути Бъчваров ще забърка вкусен курбан в казан, изработен от асарелска мед. 
Празничният концерт ще стартира в 11:30 часа с изпълненията на духов оркестър „Делчо 
Радивчев“. След това на сцената ще излязат мажоретният състав към Обединен детски 
комплекс-Панагюрище и самодейни танцови състави от региона. Почитателите на 
българската музика ще бъдат зарадвани с вечните хитове на Орлин Горанов, а тези на 
традиционния български фолклор с изпълненията на Северняшкия танцов ансамбъл. За най-
младите ще пеят Поли Генова и дуетът Дони и Нети.  Кулминацията на концерта ще бъде 
роклегендата от „Юрая Хийп“ – Джон Лоутън, който се очаква да излезе на сцената около 16 
часа заедно с една от най-добрите български рок-групи Б.Т.Р.  Звездата на Джон Лоутън 
изгрява в началото на 70-те години на миналия век, когато е вокалист на култовата 
германска рок-група „Lucifer`s Friend”,  с която записва девет албума и привлича вниманието 
на големите имена в музиката. Логично, през 1977 година Лоутън е сред певците, които са 

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


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

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

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

С подкрепата на фондация „Америка за България”  

7 

 

поканени на прослушване за мястото на Дейвид Байрън зад микрофона на „Юрая Хийп“. 
Лоутън впечатлява останалите от групата и преборва конкуренцията не на кого да е, а на 
самия Дейвид Ковърдейл. Следват три успешни албума и вечни хитове като „Free Me”, “Wise 
Man”, “Sympathy”, “Come Back To Me”  и други. Водещи на празничния концерт ще бъдат 
Васил Драганов и Петьо Петков-Шайбата oт „Комиците“, които са подготвили и 
хумористични скечове. За улеснение на гостите са осигурени автобуси, които ще тръгват в 9 
часа от Автогарата в Панагюрище, селата от общината и градовете Стрелча, Златица и 
Пирдоп. В обратна посока автобусите тръгват от село Панагюрски колонии в 17 часа. 

Библиотеката на читалището в смолянското село Смилян получи второ голямо дарение за 
тази година 

www.bnr.bg | 25.08.2018 |  
Второ голямо дарение за тази година от книги получи библиотеката в читалище "Проф. д-р 
Асен Златаров" в смолянското село Смилян. Над 140 са дарените книги, каза секретарят на 
читалището Илия Годев: "Добрата новина е, че заглавията са над 120. Основно заглавията са 
свързани с най-младите ни читатели, т.е. като предложение за дообогатяване на детския 
фонд. Разбира се, има енциклопедични издания, има и няколко заглавия, които са свързани 
с личностното развитие и развитие на предприемачеството. Използвам възможността да 
благодаря на дарителите, които организираха събирането на тези книги. Книгите са в 
изключително добро състояние и считам, че ще бъдат много често заемани от нашите 
читатели". Около 600 са читателите на възраст от 8 до 72 години, допълни Илия Годев: 
"Имаме редица инициативи, които са с по-игрови характер, като щафетно четене, така че 
комбинираме движение плюс четене, имаме читателска география - т.е. децата заемат 
книги, след което съставят карта на авторите по държави, тъй като те не са само български 
автори". 

Започна още една дарителска кампания за читалището в Гложене 

www.novini.vratsa.eu | 25.08.2018  
Огласиха общинска сметка за дарения, с които да се реставрира изгорялото читалище в село 
Гложене. В свое решение Общинският щаб за изпълнение на общинския план за защита при 
бедствия е категоричен, че трябва да се създадат условия за продължаване дейността на 
читалището. Във връзка с това и по повод предстоящото честване на 120-годишнина на 
културното средище, което е през месец декември идната година е открита дарителска 
кампания за набиране на парични средства към Община Козлодуй. Желаещите да се 
включат могат да го направят на сметката за дарения на Общината, като за основание 
следва да се посочи „дарение за читалището в с. Гложене”. Сметка за дарения на Община 
Козлодуй: ОБЩИНСКА БАНКА АД IBAN: BG84SOMB91308436541544 ВIC: SOMBBGSF 
Непосредствено след пожара в социалните мрежи бе инициирана кампания по събиране на 
книги за възстановяване на библиотечния фонд. Хората от групата „Какво четеш?” се заеха с 
това незабавно и до днес пристигат пратки с литература от всички краища на страната. Както 
„Зов нюз” вече писа обаче читалището има нужда от помощ за почистване на опожарените 
помещения, за строителни материали, за възстановяване на носиите, с които танцували три 
фолклорни формации и униформите на мажоретния състав. Нуждаят се и от подпомагане да 
възстановят музикалните инструменти, които били унищожени в пожара. Хората в 
читалището обаче страдат най-много за това, че загубили в пламъците автентични местни 
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носии на над 100 години и биха били наистина щастливи, ако се намерят дарители, които да 
им доставят такива. 

345 000 лева са средствата отделените средства в бюджета на Пловдив за поддръжка на 
общинския приют 

www.focus-radio.net | 25.08.2018  
Пловдив. 345 000 лева са средствата отделените средства в бюджета на Пловдив за 
поддръжка на общинския приют, каза за Радио „Фокус“-Пловдив Георги Божев, директор на 
ОП „Зооветеринарен комплекс“ – Пловдив. По думите му те са напълно достатъчни за 
поддръжката на приюта. „В рамките на бюджета на Пловдив, който ни е гласуван за 
годината, който е по-малък, отколкото за софийските приюти, успяваме да работим 
нормално, да осъществяваме  нашия предмет на дейност, това, за което е създадено 
предприятието. Така че на този етап нямаме някакъв недостиг на финансови средства. От 
друга страна, когато възникне някаква необходимост, Община Пловдив винаги се е 
отзовавала“, добави още Божев. Той каза, че непрекъснато се работи с доброволчески 
организации, с неправителствени организации и с граждани. „Непрекъснато имаме хора при 
нас, които желаят да помагат.  Много организации се обострят тогава, когато имаме 
затруднения. Аз съм доволен от неправителствените организации, които работят в сектора“, 
каза в заключение Божев. 
В общинския приют се извършва и кастрация на бездомните котки. Всеки ден има екип за 
прибиране на бездомни котки. В деня на постъпването им те се кастрират и на следващия 
ден отново се пускат на местата на тяхното улавяне. 
Мария РУСЕВА 

Дарители възстановиха падналите кръстове на църквата в Илаков рът 

www.regnews.net | 26.08.2018  
Църквата „Въведение Богородично“ в Илаков рът, построена преди 110 години, е известна 
като храм на кръстовете. По външните зидове са издялани от камък 11 кръста, три от които 
са по-малки. На този над централния вход е издълбана годината на построяването на 
църквата – 1908 г. Земетресението край Вранча преди 41 г. пречупи двата кръста и оттогава 
не се намериха пари за възстановяването им. Добро дело за храма сториха Драгомир 
Крачешмаров и Румен Иванов. И двамата дарители за направата на каменните кръстове са 
от Хъневци и са напуснали отдавна своето село, съседно на Илаков рът. В него никога не е 
имало църква и християните се черкували в най-близката – тази с 11-те кръста. Двата нови 
каменни кръста бяха осветени от отец Александър от Марянския манастир и ще бъдат 
поставени на местата на падналите от южната и източната страна на храма. Навремето в 
Илаков рът са съградени две църкви. За първата, издигната още през 1880 г., сведенията са 
оскъдни. На южния зид на сегашния храм има малък кръст на плоча с надпис: „Княз 
Александър I …, лето 1880“, който потвърждава времето на строителството на старата 
църква. Не е изключено името на Александър Батенберг да се свързва с дарителство. Още 
повече, че през пролетта на същата година първият български княз след Освобождението, 
преминавайки с ескадрон войници по билото на Стара планина, пренощува в близкото до 
Илаков рът село Тодювци. По негово разпореждане на следващата година за там са 
изпратени фиданки борчета, които балканджиите засаждат и отглеждат. По-късно гората е 
наречена царска, а останалите днес 21 борови дървета са обявени за защитени. Тъй като 
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старата църква в Илаков рът не е строена стабилно, е взето решение през 1907 г. да бъде 
съборена. Събрани са 7000 лв. за строеж на нова и задължават майстора Гроздьо Енчев от 
Тревненско да завърши храма за година и половина, както и става. Новата църква в центъра 
на Илаков рът е забележителна със солидността и внушителността си и е една от най-
красивите в Еленския край. Преди 10 години бе ремонтирана външно със средства по проект 
„Красива България“. 

Вандали разбиха център за деца с аутизъм в Плевен 

www.trud.bg | 27.08.2018 | 
В Плевен вандали разбиха Центъра за деца с аутизъм. Обект на посегателството стана 
сграда, предоставена от Общината за безвъзмездно ползване на неправителствени 
организации. Центърът помага на деца от цяла Северна България. Предоставената сграда е 
на някогашния Дом за деца „Детелина“. С помощта на дарения, тя е ремонтирана от 
фондация „Стъпка за невидимите деца на България“ и сдружението „Аутизъм днес“. Това 
каза пред БНР  Владислава Цолова от фондацията. Тя описа и какви щети е понесъл центъра: 
Вандали с брадви и чукове са изпочупили вратите. Правили са палеж. Днес дойдоха от 
криминална полиция в Плевен. Центърът трябваше да заработи от септември. Надяваме се 
да се намерят извършителите. 

Доброволците на Новия Акропол: Еко+ Добра+ Воля на Витоша 2018 

www.ngobg.info | 27.08.2018 |  
Доброволците на „Новият Акропол" участваха в третия за тази година работен ден, който се 
проведе на осиновената от организацията алея на Витоша. Те довършиха вече започнатите 
задачи по проекта, чиято цел е поддържане и възстановяване на мостчетата и дървените 
скари, улесняващи преминаването на туристите и предпазващи горската среда. 
Почистването и лакирането на дървените елементи завърши успешно и беше ознаменувано 
с обща снимка до прочутите Витошки морени. Нека да опазим заедно пътеките в планината 
и така да помогнем не само на нас, планинарите и колоездачите, а и на самата природа, 
насочвайки потока на минаващите хора по определените за това алеи. /За първите две 
тазгодишни посещения вижте тук №1 и тук №2./ Философията на „Новият Акропол“ включва 
развитие на съзнанието за доброволчеството като един активен и отговорен начин на живот 
в обществото. До момента 43-ма доброволци от „Новият Акропол" взеха участие в общо 8 
работни посещения и отдадоха 560 часа труд в полза на Витоша. 

 Доброволчески лагер за деца и младежи ще се проведе в Левски 

www.plevenzapleven.bg | 27.08.2018  
На 30 август и 31 август 2018г. град Левски ще бъде домакин на седмия ежегоден 
Доброволчески лагер на СОНИК СТАРТ – събитие, което обединява деца и младежи от 
цялата страна в благородната кауза на доброволчеството. 
Град Левски ще продължи по стъпките на седемгодишното приключение на СОНИК СТАРТ, 
разказващо доброволчески истории от градовете Първомай, Драгоман и Карлово, и за първа 
година ще бъде домакин на мащабното събитие. Разнообразни арт-дейности,  спортни 
състезания и облагородяване на градския парк са само част от тазгодишната програма на 
събитието. 
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Доброволческият лагер е уникално изживяване, организирано в рамките на дългогодишната 
Доброволческа програма на СОНИК СТАРТ, която има за цел да предоставивъзможности 
заизяванаталанти и идеи; да включи деца и младежи в общозначими дейности, 
насърчаващи солидарността между хората и към природата; да научи подрастващите, че 
добрите дела дават сила на нас самите и вдъхновяват добрите дела у другите. 
„По стъпките върви и приключението продължи“ е едно от централните събития, част от 
Националнакампанияза ТОЛЕРАНТНОСТна СОНИК СТАРТ „АЗ СЪМ ТУК И МОГА ДА ТИ БЪДА 
ПРИЯТЕЛ“, като тазгодишното издание на Доброволческия лагер ще се проведе и в памет на 
Стефан Калинов – дългогодишен доброволец в Център за обществена подкрепа – Първомай 
и СОНИК СТАРТ. 
Доброволческият лагер се организира от социалните услуги, част от голямото семейство на 
СОНИК СТАРТ – Центровете за обществена подкрепа в градовете Левски, Карлово, 
Първомай, Балчик, Драгомани Червен бряг; Центровете за настаняване от семеен тип в 
градовете Левски, Карлово, Първомай, Драгоман и  Червен бряг; Дневен център за деца с 
увреждания в гр. Карлово; Център за социална рехабилитация и интеграция-гр. Левски; 
Защитено жилище-Червен бряг и Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания-
Червен бряг. 

Продължава кампанията на БЧК "Заедно можем повече!“ 

www.blagoevgrad.utre.bg | 27.08.2018 |  
Продължава националната благотворителна кампания на БЧК „Заедно можем повече!“. Тя 
цели да насочи общественото внимание към проблема с пътния травматизъм и да набере 
финансови средства, с които да помогне за лечението и възстановяването на деца, жертви 
на войната по пътищата. Това е обществената социална кауза, която с подкрепата на лоялни 
партньори, Националният дарителски фонд за подпомагане на деца, пострадали при 
пътнотранспортни произшествия към БЧК отстоява вече 14 години. В периода до 20 
септември всеки може да дари 1 лев с SMS на 1255, защото „Заедно можем повече!“ От 
основаването на Фонда през 2005 г. до момента БЧК е успял да подкрепи 664 деца. За 
съжаление случаите на детски пътен травматизъм растат с всяка изминала година. 

Жители на община Хаджидимово събраха близо 2 000 лева в помощ на пострадало от пожар 
семейство 

www.infomreja.bg | 27.08.2018  
1 530.49 лв. + 15 евро събраха миналия ден жителите на община Хаджидимово, с които да 
помогнат на семейство Мандаджиеви да възстанови фермата си и да закупи нови животни. 
Инициативна група от Хаджидимово организира базари и кампания за набиране на дарения 
за пострадалото от пожара семейство, което миналата седмица освен фермата, изгуби и 
голяма част от животните си, които изгоряха. Сумата бе събрана за по-малко от час, след 
като всички кулинарни произведения и предмети бяха изкупени от местните хора с 
единствената цел да помогнат на семество Мандаджиеви да възстанови големите щети, 
които му нанесе пожарът. Както писа ИНФОМРЕЖА, пожарът в селскостопанската постройка, 
пълна с животни на семейство Мандаждиеви от Хаджидимово, пламна в нощта срещу 21. 
август. Оказа се, че огънят е унищожил както фермата, така и много животни. Причините за 
избухналия пожар в Хаджидимово не се съобщават от МВР. 

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”  

11 

 

Добрич: В процес на дигитализация е библиотечната колекция „В света на Дора Габе” 

www.bgnews.host | 27.08.2018 |  
Добрич. В процес на дигитализация е библиотечната колекция „В света на Дора Габе”. Това 
съобщи Галя Маринова, гл. библиотекар в направление „Библиотечно-библиографско и 
информационно обслужване“ и експерт „Връзки с обществеността“ в Регионална 
библиотека „Дора Габе“ в Добрич, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. От 
2012 г. фотографии от колекцията са включени в Европейската дигитална библиотека 
Europeana. По повод 130-годишнината от рождението на поетесата от 3 септември 
посетителите на сайта на библиотеката ще имат неограничен достъп до дигитална колекция 
„В света на Дора Габе”. В нея са включени пълнотекстово 16 книги от поетесата, както и 
нейни преводи на произведения на други автори. Всички те са издадени между 1908 и 1947 
година. От 10 до 28 септември библиотеката организира изложбата „Родена в Добруджа”, с 
която отбелязва годишнината от рождението на Дора Габе и 78 години от възвръщането на 
Южна Добруджа към пределите на България. Посетителите ще могат да разгледат и 
фотодокументалната изложба, разкриваща житейския и творчески път на видната 
добруджанка. На 5 октомври от 17,00 часа в библиотеката Катя Зографова ще представи 
книгата „Многоликата Дора Габе. Верската, етническата и националната идентичност на 
поетесата”. На 24 август се навършиха 130 години от рождението на Дора Габе, родена в 
добруджанското село Дъбовик. Сред приоритетите на Регионална библиотека „Дора Габе” е 
проучване и популяризиране живота и творчеството на голямата българска поетеса и 
добруджанка. В резултат на дългогодишната събирателска дейност в библиотеката са 
набавени значителен брой библиотечни документи и вещи от областта на архивното и 
музейното дело. По повод 110-годишнината от рождението на поетесата библиотеката е 
преименувана на името на Дора Габе. Две години по-късно е обособена уникална 
библиотечна колекция „Дора Габе”, която съдържа книги, фотографии, ксерокопия на 
архивни документи, репродукции, вещи на Дора Габе, видеофилми, аудиокасети, 
грамофонни плочи, графики и фотографски негативи и позитиви. Съдържанието 
непрекъснато се обогатява. През 2018-та по повод 130-та годишнина от рождението на Дора 
Габе библиотеката обяви поредна дарителска кампания за набиране на документи, 
спомени, архиви и фотографии, свързани с живота и творчеството на поетесата, както и 
Национален конкурс за рисунка „В света на Дора Габе” по произведения на Дора Габе. 
Крайният срок за заявяване на участие в него е 15 октомври 2018 г. Жулиета НИКОЛОВА 
Източник: focus-news.net 

В Търговище започна дарителска кампания за приюта на отец Иван  

www.novini247.com | 27.08.2018 |  
В Търговище стартира дарителска кампания за приюта на отец Иван. В Търговище започна 
дарителска кампания за приюта на отец Иван в Нови хан. Събират се от дрехи и обувки, през 
хранителни продукти, до дърва за огрев. Това съобщи за БТА организаторът на 
инициативата Снежана Йорданова и добави, че получават подкрепа и от ръководството на 
читалище "Развитие". Идеята за подпомагане на хората в нужда се заражда след смъртта на 
майката на Снежана. Тя разговаря с отец Григорий от приюта, които споделя за 
потребностите на хората, за които се грижат. Така в търговищкия квартал "Въбел" в петък 
миналата седмица е обявена благотворителната акция. В магазините са поставени кутии за 
парични дарения, отделно добри хора, пазарувайки купуват и даряват пакетирани продукти 
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и храни. Снежана Йорданова допълни още, че вече са събрани 13 чувала със запазени дрехи 
и обувки. Фирми от региона обещават да дарят млека, сирене и хляб. Зеленчукова борса 
дарява картофи и лук. Производител на перилни и миещи препарати от Лозница също се 
включва в акцията, а фирма за дърва за огрев от Велики Преслав ще дари определено 
количество. Осигурен е и бус, който ще транспортира продуктите до Нови хан. Сега е нужно 
да бъде дарено гориво на стойност 200 лв., каза още Йорданова, която е не крие 
задоволството си от факта, че "хора с добри сърца" са откликнали за призива й. 
Благотворителната кампания ще продължи до края на септември. 

Благотворителна кампания събира средства за ремонт на ямболския храм "Св. Георги" 

www.bnr.bg | 27.08.2018  
Започна ремонт на ямболския храм "Св. Георги". За да се подмени покривната конструкция 
от общината са отпуснати 20 000 лева, но са необходими още средства. "Седмица преди 
Великденските празници част от покрива на вековния православен храм пропадна. А, 
причината не е във възрастта на църквата, а в некачественият ремонт направен преди 17 
години", обясни архимандрит Димитрий. "От фирмата, която е ремонтирала, са сложи 20 см 
вар върху тези стари греди. Нормално е да падне и да се счупи. С отпуснатите от общинския 
бюджет средства е невъзможно да се извърши целият ремонт ", обясни отец Стоян. Нужни 
са още 7 000 лева, за да бъде завършен покрива, за това от църковното настоятелство са 
подели благотворителна кампания за набиране на необходимите средства. "Това е живата 
история на Ямбол и надявам се ямболлии да знаят какво притежават, защото уникална 
дърворезба на иконостаса, уникални стенописи и в много добро състояние запазени.", 
разказа още отец Стоян. 

С Училище за родители приключи  „Училището за принцове и принцеси” в Сливен 

www.focus-radio.net | 27.08.2018 | 
С Училище за родители приключи  „Училището за принцове и принцеси” в Сливен, съобщиха 
организаторите от Обществен дарителски фонд.  В летните занимания  взеха участие деца на 
възраст между 8 и 13 години. Лектор бе педагогът Ана Маринова, а забавните занимания и 
игри води модераторът Василена Маринова. В продължение на няколко седмици децата 
обсъждаха различни теми, свързани със семейните отношения и дома, с етикета и 
поведението в обществото, с разрешаването на конфликти, развиха умения за публична реч 
чрез дебатиране, ефективно общуване и др. 
Последното занимание бе детски дебат на тема „Ограничават ли родителите свободата на 
децата си?”.  В разговора между деца и родители след дебата стана ясно, че след 
„обучението” в Училището, възрастните ще бъдат оценявани чрез тест от децата си. 
Летни занимания „Училище за принцове и принцеси” са част от основната програма за 
месеца на фондация „Обществен дарителски фонд-Сливен”. 

Отец Светослав Кючуков, храм „Свети Николай“ – Благоевград: Кухните за бедни се 
издържат изцяло от дарения 

www.focus-news.net | 27.08.2018 |  
Благоевград. Кухните за бедни се издържат изцяло от дарения. Това каза за Радио „Фокус“ – 
Пирин отец Светослав Кючуков, свещеник в храм „Свети Николай“ в Благоевград. „По 
принцип църквата поема част от средствата, като се търсят не само дарения, но и 
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доброволци за труд, тъй като идеята на тази кухня, която ние направихме в Благоевград да я 
посещават освен бедни и социално слаби хора, но и хора, които могат да дадат не само 
продукти или пари, но да отделят от времето си и да дойдат да помогнат при приготвянето 
на храната на тези наши братя“, каза Кючуков. Той подчерта, че това е много ценно, тъй като 
тези доброволци жертват от единия си свободен ден, така че общо взето и тяхната жертва е 
много голяма. Лора КАЛЧЕВА. 
 

Как Националната галерия изразходва дарението от близо 2 млн. лв 

www.novini247.com | 27.08.2018 |  
Как Националната галерия изразходва дарението от 2 млн. лв?. Как Националната галерия 
изразходва дарението от близо 2 млн. лв, което получи преди 7 месеца от българката 
Маргарита Занеф от Австралия? Галерията изработва правила, по които да избере 
произведения на конкретни автори. Очаква се първите от тях да се присъединят към 
колекцията. Неочакваното дарение от българка, емигрирала в Австралия, предначерта нов 
план за развитие на Националната галерия. 15-годишна стратегия за обогатяване на 
колекцията и анализ на състоянието й, какъвто не е правен в нито един български музей, ще 
покажат какви творби ще се наредят до големите образци в най-богатия ни фонд за 
изобразително изкуство. Слава Иванова, директор на Националната галерия: На базата на 
този анализ всеки един от колегите уредници да подготвят и своите предложения за 
откупки. Като сумата, която ни беше дарена, искаме да разпределим в годините, в 5 
годишен период. Тя да не бъде изхарчена наведнъж, защото ми се струва твърде голямо 
разхищение и твърде несериозен подход да ги изхарчим наведнъж. По-скоро това ще бъде 
едно поетапно откупуване. Документите трябва да бъдат готови до началото на септември. 
Едва след това може да се говори за конкретни произведения. Намерението на директора 
на Националната галерия е идеите за откупуване на нови картини да дойдат не само от нея, 
но и от експертите, които се грижат за значимите творби. Националната художествена 
галерия получи рекордно дарение В годината, в която отбелязва своята 70-та годишнина, 
Националната галерия получи изненадващ и щедър подарък от родолюбива българка. 
Източник: bnt.bg 

Организират благотворителен концерт в Павликени в помощ на Йордан Петров 

www.borbabg.com | 28.08.2018 |  
На 3 септември от 19:30 часа в павликенското читалище „Братство – 1883” ще се проведе 
благотворителен концерт в помощ на Йордан Петров. Той е организиран от инициативен 
комитет, обединил се около каузата да върне към нормален живот младия мъж. Събитието 
ще събере на една сцена певците Татяна, Здравко Мандаджиев и Йордан Марков. 
Първоначалната диагноза на Йордан Петров бе Ходжкинов лимфом трети стадий. 
Благодарение щедростта на много хора Данчо проведе нужното лечение и успя да пребори 
болестта, но тя се върна отново. 
За да бъде излекуван, трябва да се проведе още един курс на химиотерапия и 
имунотерапия, за което са нужни 82 000 евро. Препоръчителна е и операция за присаждане 
на стволови клетки, струваща допълнително 120 000 долара. 
Който желае и има финансови възможности може да помогне, като преведе средства на 
посочената банкова сметка: 
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ДСК клон 0408, гр. Павликени, пл. „Свобода“ 6 
Титуляр на дарителската сметка: Йордан Огнянов Петров 
BIC код – STSABGSF 
IBAN: BG48STSA93000023630269 – BGN 
BG41STSA93000023630298 – EUR 
BG09STSA93000023630292 – USD 

Ротарианци от САЩ и Унгария на гости на кмета на Банско 

www.struma.bg | 28.08.2018  
Ротарианци от САЩ и Унгария, съвместно със своите партньори от Ротари клуб Банско – 
Разлог, проведоха среща с кмета на община Банско – Георги Икономов. Тя бе в рамките на 
гостуването на Боб Паджет от Ротари – САЩ и г-н Хенинг от Ротари – Унгария, на местния 
Ротари клуб. Двамата господа имат два дарителски проекта, реализирани на местна 
територия, с които МБАЛ – Разлог се сдоби със съвременно оборудване за своето АГ 
отделение и отделението по вътрешни болести. 
Те разговаряха с Икономов, който също е член на доброволната организация, за 
възможностите за подкрепа на социалните институции на територията на община Банско и 
оборудването им с приспособления за бита и ежедневието на хората с увреждания. 
„Всеки път посещавам района на Банско и Разлог с голямо удоволствие. Взаимоотношенията 
в живота са много важни, а тук, с хората от Банско – Разлог създадохме чудесни 
партньорства. Планираме да продължим с обновяването на апаратурата на районната 
болница” сподели Боб Паджет по време на дискусията. 

Редки и ценни издания от фонда си показва димитровградската библиотека 

www.dariknews.bg | 28.08.2018 |  
Редки и ценни издания показва подредената в димитровградската библиотека изложба „От 
съкровищницата на библиотеката". Най-старата книга, която може да се види, е на почти 140 
години и е издадена в София през далечната 1882 г.- "Ад" на Данте Алигиери. Ценен 
екземпляр от първото издание на "Под игото" на Иван Вазов през 1890 г. включва също 
изложбата. Шестте тома на "Речникъ" на Найден Геров, който се смята за един от най-
значимите трудове в българския език, издаден през 1895г. в Пловдив, "Миналото" на Стоян 
Заимов от 1898г., "Архив на Възрождението" I и II том, София 1908г., "Съчинения" на Марин 
Дринов от 1909г., "Клетниците" на Виктор Юго, издаден през 1897г. в Пловдив, издание от 
1890г. на историческия роман на Уолтър Скот "Айвънхоу" екземпляр на Библията, издаден 
през 1925 г., лично дарение от кмета Иво Димов и др. показва още изложбата, която е част 
от програмата за 71-та годишнина на Димитровград.      
Тя показва и книги, които са образци на печатарското изкуство. Включени са и миниатюрни 
издания с размери 4 на 4.5 см. 
Фонд "Редки и ценни издания" на димитровградската библиотека е създаден през 1996г., 
като до момента обхваща 381 заглавия. Колекцията включва българска възрожденска 
книжнина, енциклопедии, справочници, граматики, първи издания на класиците на 
българската и чуждестранна литература. Много от тях са дарения за библиотеката, като в 
първите години на създаването й имената на дарителите не са били описвани и днес те са 
неизвестни, посочиха от библиотеката. Сред подарилите ценни издания и периодика на 
Иван Русев и проф. Панчо Русев, посочиха от димитровградската библиотека. Директорът и 
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главният библиотекар Филка Кузманова апелират и други димитровградчани да последват 
този пример и да дарят на библиотеката подобни издания, които трябва да се съхраняват 
при специални условия. Чуйте ги с още информация в приложения файл.  
От 17.30 ч. днес в Историческия музей в Димитровград ще бъде открита още една изложба- 
„Спорта в Димитровград – събития, постижения и личности”. От 18.00ч. на стадион 
„Раковски“ продължава Турнирът по футбол на малки врати. От 20.30 ч. на сцената в парк 
„Марица“ стартира концерт на читалища от общината- лауреати на награди от различни 
певчески и танцови конкурси с мотото „Празнични ритми Димитровград`2018”. Популярният 
народен изпълнител Тенчо Тенев от с.Злато поле, певческият хор от с.Крепост и танцьорите 
от "Звездица" са част от изпълнителите, включени в програмата. 

Постоянна експозиция „Никола Манев“ с 13 платна пази в Полски Тръмбеш паметта на 
великия българин 

www.borbabg.com | 28.08.2018 |  
Никола Манев в Полски Тръмбеш 
Сн. архив „Борба“ 
Постоянна експозиция с 13 платна в Историческия музей в Полски Тръмбеш ще пази паметта 
на починалия на 77 г. в Париж велик български художник акад. Никола Манев. Маестрото 
гостува в града през 2014 г. и показа изложба от 40 свои картини. Две години по-късно 
направи дарение от 10 платна, които са подредени в постоянна експозиция на неговото име. 
През 2017г. галеристът ОГНЯН БОЕВ И ЛИЧЕН ПРИЯТЕЛ НА НИКОЛА МАНЕВ представи в 
музея в Полски Тръмбеш първия български футляр на маестрото с 12 платна. Дарените 
картини са подбрани от Огнян Боев. Автор на футляра е директорът на Историческия музей 
доц. д-р Христо Харитонов. В него е намерило място и писмото, в което художникът 
изразява волята си на дарител. То е адресирано до кмета на Община Полски Тръмбеш и в 
него той признава изненадата си от интереса, който са предизвикали неговите платна в 
града през 2014 година. Текстовете във футляра са на два езика – български и френски. 
Всеки, който посети Историческия музей, може да притежава ценния и красив футляр с 
дарените картини от Никола Манев. 
По време на първото си и единствено гостуване в Полски Тръмбеш Никола Манев беше 
запленен от вниманието и искрените хора, живеещи в града. Още тогава художникът 
сподели, че хората са отишли при него със своето човешко и духовно признание. Една от 
най-ценните картини в експозицията е уникален автопортрет на автора. На един от малкото 
автопортрети, които художникът си е правил, той е на около 20-годишна възраст и е 
изобразен с едно око. Интересен факт за този автопортрет е, че той е рисуван по време на 
показването на българските съкровища в Париж и е бил изложен в Лувъра. Никола Манев 
след това е подарил картината на приятеля си – художника и галериста Огнян Боев от 
Пазарджик. На откриването на постоянната експозиция Огнян Боев, който е роден в Полски 
Тръмбеш, подари изключително ценния автопортрет, за да бъде винаги на едно достойно 
място, където да го виждат много хора. 
Нели СУКОВА 

Автомобилното общество в България се обедини в кауза за спасяването на детски живот! 

www.sportal.bg | 28.08.2018 | 04:25 
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През изминалата неделя, участници и публика в организираното благотворителено Драг 
Състезание под надслов "Да върнем усмивката на НИКИ“, успяха заедно да съберат част от 
сумата за лечението на дете с диагноза "сарком на Юинг". Ники е само на 7 години, а се 
бори със злокочествен и агресивен тумор.  До момента той е претърпял една стабилизираща 
операция, след която се влошава и в последствие минава на химио терапия. Необходимо е 
продължаване на лечението в Турция, което ще стува на семейството му 250 000 лв. – сума, 
непосилна за тях. Приятели на малкия Ники обаче решават да организират драг състезание в 
подкрепа на момчето! Каузата бързо набира популярност в социалните мрежи и събира 
съмишленици от всички автомобилни спортове.  Така на 26.08 пистата край село Дойренци, 
община Ловеч, събира над 2 000 човека от цяла България, дошли да подпомогнат каузата. 
Зрителите се насладиха на над 100 тунинговани спортни автомобила, сред които Volkswagen 
Sirocco на HEED AUTO, BMW E36 на Чудомир Баев – Чудото, Ангел Лалов с BMW M2, 
Александър Данчев - Шонди със своето ново SRT, Йоана Литовска с M3 , както и някои от 
най-силните драг коли в страната с над 1000 к.с. Благотворителната инициатива беше 
организирана от Марин Георгиев, Галин Димитров, Янислав Банчев и Михаил Михнев, а 
събраните до момента средства, са крайно необходими на малкия Ники. Той се нуждае и от 
нашата подкрепа за последващо лечение и пълно възстановяване. Ето как можете да 
помогнете и вие: Титуляр: Сергей Николаев Цандев КОД/KODE: BPBI7928 BIC: BPBIBGSF IBAN: 
BG95BPBI79284063502401 

Поне 20 000 лв. са нужни за разбития от вандали Център за деца с аутизъм в Плевен 

www.bgnews.host | 28.08.2018  
Минимум 20 000 лева са необходими, за да отвори врати в началото на октомври разбитият 
от вандали Център за деца с аутизъм в Плевен. Средствата са нужни за възстановяване на 
щетите и за продължаване на започналия ремонт. Вандали изпочупиха вратите, шкафовете, 
прозорците и уредите в новоизграждащия се център Задържани са петима души, но все още 
не е ясен мотивът за действията им. До момента не е установена кражба. Вандали 
изпотрошиха център за аутисти в Плевен Те изпочупват врати, уреди и прозорци Идеята за 
изграждане на центъра е на Владислава Цолова, която е майка на 18-годишен син с аутизъм. 
Сградата е безвъзмездно предоставена от общината, а средствата за самото изграждане е от 
дарители. „Всеки, който иска да помогне, може да се свърже с нас чрез сайта autismtoday-
bg.eu, Фейсбук страницата на „Аутизъм днес”, фондация „Стъпка за невидимите деца на 
България” и на Центъра за деца с аутизъм в Плевен”, заяви пред bTV Владислава Цолова. „В 
центъра ще се осъществява, както и в София, единственото до момента лечение за деца с 
аутистично разстройство – поведенческа терапия, която допреди 3 години не съществуваше. 
Откри се в сграда, предоставена от Столичната община, която също само с помощта на 
дарения ремонтирахме”, допълни тя. Източник: btvnovinite.bg 

УМБАЛ- Бургас организира кръводарителска акция за пострадалите край Своге 

www.focus-radio.net | 28.08.2018 |  
Бургас. УМБАЛ- Бургас организира кръводарителска акция за пострадалите край Своге. Това 
съобщиха от пресцентъра на болницата. Отделението по трансфузионна хематология на 
УМБАЛ Бургас организира кръводарителска акция за ранените в катастрофата край Своге. Те 
са настанени за лечение в 4 столични болници, на някои предстоят серия от операции. 
Бургаската болница се присъединява към апела за кръводаряване за пострадалите, 
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отправен от софийските медици и Националния център по трансфузионна хематология. 
Всеки, който желае да дари кръв, може да го направи в Бургас, в сградата на ДКЦ I (бившата 
Първа поликлиника). Отделението работи до 14.30 ч., но има дежурен екип на повикване 
при желаещи кръводарители. 
От болницата припомнят, че в УМБАЛ Бургас може да се дарява кръв за нуждаещи се от 
цялата страна, независимо дали са пострадали при масови инциденти, или имат нужда от 
кръвопреливане заради минала или предстояща операция. Достатъчно е да се каже името 
на човека, който се нуждае от кръвопреливане, и лечебното заведение, където е настанен. 

15 деца в неравностойно положение са участвали в летен лагер, организиран от БЧК – 
Кюстендил  

www.focus-radio.net | 28.08.2018 |  
Кюстендил. 15 деца в неравностойно положение са участвали в летен лагер, организиран от 
БЧК – Кюстендил. Това съобщиха за Радио „Фокус” – Кюстендил от младежката организация 
към Български червен кръст – Кюстендил. Летният лагер е проведен под мотото „Подай 
ръка, докосни сърце“. Той е продължил една седмица в почивна база в село Богослов. В 
него са участвали 15 деца на възраст от 10 до 14 години. Доброволци на Български 
младежки червен кръст са обучили участниците по различни теми: Общи знания за 
червенокръстката организация, превенция на зависимости, превенция на насилието, първа 
долекарска помощ, здравословно хранене. Всички заедно са участвали в проведените 
походи и демонстрации за оцеляване в планината от планински спасител. В програмата се е 
включил и представител на Детска педагогическа стая, който е запознал децата с различни 
опасности в интернет пространството.  
Венцеслав ИЛЧЕВ  

60 000 лв. са нужни на Десислав от Добрич а живот без болка 

www.dobrudjabg.com | 28.08.2018 |  
На днешната дата се начъвршват 16 години от катастрофата на Десислав Димов, която го 
оставя парализиран от кръста надолу. В следствие на тази злополука той получава 
гръбначно-мозъчно нараняване, което 16 години е съпроводено със силни болки и 
невъзможност за сядане и лежане по гръб. Преди месец Десислав се среща с доктор Радиан 
Неделко във МБАЛ "Св. Анна" във Варна, който прави една много важна животоспасяваща 
операция и му дава надежда за живот без болка.  ЗА последващата операция на Десислав 
Димов са му нужни 60 000 лева. До момента са събрани 15 658 от дарения на хора с добри 
сърца, пише неговата майка Антоанета Малева.  Даритески касички за Десислав, с 
подкрепата на БЧК Добрич в Добрич има в: Храм "Света Троица" - Добрич ; Храм "Свети 
Климент Охридски" - Добрич;  Магазин за хранителни стоки ЕРКА 2 Експрес/до "Звезда"/; 
Два магазина за хранителни стоки на Пазара- Добрич; Кафе Бар Кукла; Кафе "Кодиак" 
Добрич; Касата на Бергон/ в Луксор Сити Център / между областна и общината /; 
Нотариална кантора Юлиян Димитров; Магазин Ивел/ до "Звезда"/; Два магазина за ремонт 
на мобилни телефони в центъра на Добрич . Дарителски сметки: в BGN - 
BG85UNCR96605012029308 в USD - BG27UNCR96605112029301 в EUR - 
BG35UNCR96605412029302 SWIFT BIC код на Уникредит Булбанк UNCRBGSF За тези от Вас 
който са в чужбина, или банковият превод не е възможен, има възможност за дарение и 
чрез PayPal превод на акаунт prostax@gmail.com e-mail: desislav__@abv.bg Ето какво още 
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разказва Антоанета Малева:  "Днес стават 16 години от катастрофата на моя син Десислав. 
От 28/08/2008 г. насам следват 16 години, изпълнени с БОЛКИ, операции, БОЛКИ… и 
БОЛКИ…., но Десислав не губи надежда и вяра. Десислав Димов е на 37 години, компютърен 
специалист, завършил е магистратура, специалност "Математика и информатика". Отличен 
математик, представял е града ни на национални олимпиади по математика. Работеше по 
специалността си- завеждащ компютърен кабинет в учебно заведение. На 28.08.2002 г. 
претърпява тежка автомобилна катастрофа, вследствие на която получава тежка гръбначно-
мозъчна травма и се обездвижва напълно от кръста надолу.  Няколко месеца след 
операцията - /в края на 2016 г. в УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"/, за която са броени 15 000 
лв./повечето събирани от добри хора/ раната се отваря и стабилизацията/ една педя 
титаниева тръба/ стърчи извън раната. Десислав не може да лежи на гърба си. С чужда 
помощ се обръща само на ляво и дясно. Следват разговори и кореспонденции с професора, 
извършил операцията в „Пирогов”, който е категоричен, че нищо не може да се направи, 
защото ще го загубим….. Вярвахме му, нали го номинираха тази пролет с „оскар” в 
медицината…  Макар и късно, сами потърсихме помощ и от други неврохирурзи, но след 
като чуха името на колегата им- професор отказаха.  Близо година Десислав е с отворена 
рана и сепцис, стърчаща стабилизация, с повръщания и температура. Спира да се храни и 
губи надежда, иска да го оставим, за да спрат болките и страданията. Различна е цената на 
лекарската етика. С голямата подкрепа и добро сърце на доктор Бистра Пачолова не се 
отказахме и повярвахме, че Десислав може да бъде спасен. На 24/07/2018 г. бе извършена 
последната операция/ животоспасяваща/ в МБАЛ „ Света Ана” град Варна, от Доктор Ридиан 
Неделко.  Още при първата си визита Доктор Ридиан Неделко предложи на Десислав и 
решение и живот БЕЗ БОЛКА -невромодулиращ имплант, който стимулира гръбначния 
мозък, изпращайки импулси и по този начин действа обезболяващо.  За тази операция са 
нужни 60 000 лв., които са непосилни за Десислав и семейството му. Сега живота на 
Десислав продължава с надежда, въпреки всичко, защото вярва, че когато държавата е 
мащеха, има добри хора, които променят живота му. По сметката за лечение, досега са 
събрани 15 658.47 лв. Десислав се обръща с надежда към всеки, който може да помогне и 
предварително изказва своята искрена благодарност към хората, които ще споделят каузата 
за живот БЕЗ БОЛКА!" 

Момиче продава свои рисунки, за да се възстанови къщата на нейните баба и дядо 

www.uspelite.bg | 28.08.2018 |  
10-годишната Симона Илиева от Стара Загора продава свои рисунки, за да може да събере 
средства за възстановяването след опустошителен пожар на къщата на нейните баба и дядо 
в Котел. Мони рисува своите картини и ги продава за символичната цена от 5 лева. Много 
хора досега са се поинтересували и са си купили нейните рисунки. Всички пари, които 
момичето събира, отиват за изграждането наново на къщата. „Реших да помогна, защото 
много ги обичам и не мога да ги оставя просто така сами да се справят. Като са ме 
отгледали, заслужават помощ от всички. Много хора се спират и купуват моите рисунки“, 
казва Симона. Къщата пламва на 13 юли в сутрешните часове на деня. Причината за пожара 
е късо съединение. Огънят изгаря всичко, оставайки само стените на къщата след себе си. 
Община Котел настанява възрастните хора в квартира докато собствената им къща стане 
отново годна за живеене. Бабата и дядото на Мони получават помощ и от БЧК под формата 
на дарения. Освен еднократна помощ от кмета на Котел и от Дирекция социално 
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подпомагане, както и дарения от Червения кръст, много познати и хора, които искат да 
помогнат, участват във възстановяването на къщата в Котел. Приятели на семейството вече 
работят по построяването й. Съпричастни хора разказват за случилото се и търсят 
съдействие и от други, желаещи да помогнат. Създадена е страница, в която новините за 
строежа на къщата се съобщават: "Да помогнем след пожар". Семейството на Мони е 
предоставило и банкова сметка, по която всеки, който желае да помогне, може да преведе 
сума: IBAN: BG67UBBS80021059120130  BIC: UBBSBGSF 

Как Националната галерия изразходва дарението от 2 милиона лева? 

www.sofia.utre.bg | 28.08.2018 |  
Как Националната галерия изразходва дарението от близо 2 млн. лв, което получи преди 7 
месеца от българката Маргарита Занеф от Австралия? Галерията изработва правила, по 
които да избере произведения на конкретни автори. Очаква се първите от тях да се 
присъединят към колекцията, предава БНТ. Неочакваното дарение от българка, емигрирала 
в Австралия, предначерта нов план за развитие на Националната галерия. 15-годишна 
стратегия за обогатяване на колекцията и анализ на състоянието й, какъвто не е правен в 
нито един български музей, ще покажат какви творби ще се наредят до големите образци в 
най-богатия ни фонд за изобразително изкуство. "На базата на този анализ всеки един от 
колегите уредници да подготвят и своите предложения за откупки. Като сумата, която ни 
беше дарена, искаме да разпределим в годините, в 5 годишен период. Тя да не бъде 
изхарчена наведнъж, защото ми се струва твърде голямо разхищение и твърде несериозен 
подход да ги изхарчим наведнъж. По-скоро това ще бъде едно поетапно откупуване", 
коментира Слава Иванова, директор на Националната галерия. Документите трябва да 
бъдат готови до началото на септември. Едва след това може да се говори за конкретни 
произведения. Намерението на директора на Националната галерия е идеите за откупуване 
на нови картини да дойдат не само от нея, но и от експертите, които се грижат за значимите 
творби. 

"Боклукът в раницата": Кампания за почистване на Национален парк "Пирин" 

www.news.bnt.bg | 28.08.2018 |  
Кампанията "Боклукът в раницата" се организира за 20-та поредна година. Всяка година 
доброволците, които чистят един от трите национални парка "Пирин", "Рила" и Централен 
Балкан" събират тонове отпадъци, основно от пластмаса. Данита Заричинова, екологично 
сдружение "За земята": Почти на всички хижи сме чистили и вече над 110 тона боклук сме 
свалили. Всяка година поне по 6-7-8 тона от най-красивите и най-високите части на 
планините.Ясмина и Валя за поредна година ще се включат в почистването на планината. 
Казват, че го правят водени от любовта към природата. Ясмина Иванова, доброволец: Има 
много хора които виждайки почистването стават малко по-съвестни спрямо боклука си и 
променяме нещо с това. Валя Пелова, доброволец: Лично мен ме мотивира, че не искам 
този отпадък да стои в планините, не му е там мястото и също на мен не ми коства кой знае 
колко да съм 10 дни в планината и да чистя. Част от отпадъците, събрани в Пирин, които 
могат да се преработят ще бъдат предадени на фирми за разделно събиране. А останалите 
от парковата дирекция на Пирин, ще бъдат извозвани към регионалните депа за отпадъци. 
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Смолянски бизнесмени дариха голяма сума за нов автобус за ансамбъл "Родопа" 

www.haskovo.net | 28.08.2018  
Най-голямата и известна фолклорната формация на Смолян ще репетира в нова зала, 
смолянски бизнесмени дариха голяма сума за закупуването на нов автобус, с който ще се 
пътува за задгранични турнета. За новите придобивки за танцьорите, оркестъра и хористите, 
с които стартира новата творческа година, съобщи днес главният художествен ръководител 
Андреан Петров. С чаша шампанско и брифинг пред журналисти, днес фолклорен ансамбъл 
„Родопи“ официално откри 58-я творчески сезон на формацията, емблема на родопския 
фолклор.„Изминалият сезон беше активен сезон, беше и противоречив, но днес си казваме 
„На дабър час" за поредния, който се надяваме да е сезон с много срещи и аплодисменти с 
любимата публика." , каза главният художествен ръководител Андреан Петров и допълни, 
че успехите на Ансамбъла са реултат от доброто сътрудничество с всички други ансамбли в 
страната и община Смолян. До 10 дни ще започне и цялостен ремонт на пода на залата за 
репетиции в сградата на театъра, след който тя ще стане привлекателно място за репетиции, 
както на ансамбъла, така и на дуги творчески формации. „През лятото в сградата на РДТ бяха 
изцяло подновени електронното табло за осветление във фоайето на сградата и главното 
елтабло, което създаваше проблеми дълги години. В тези ремонти са инвестирани повече от 
20 хил.лв. и те няма да спрат. Ще продължат с ремонта на балетната зала, ще се направят по 
подовата конструкция още неща, за да могат хората от ансамбъла, театъра, ОДК да работят 
нормално.“, каза Петров и пожела на всички 58-я творчески сезон да е стъпка нагоре. В 
творческата програма на Ансамбъл „Родопа“ са заложени много нови продукции, първата, 
която ще се представи пред публика, в рамките на септември или най-късно до средата на 
октомври, ще бъде концерт-спектакъл „Любими родопски песни и свирни“. „В него наистина 
публиката ще слуша любими родопски песни, представени по по-атрактивен и съвременен 
начин. Следваща изненада ще е нощта на фолклора-атрактивен спектакъл, с който да се 
надгради постигнатото от „Невястата“. Поставили сме си абмициозна цел – да посетим над 
25 населени места в страната, подготвяме документи за участие в международен фестивал в 
Гърция „Филипион“, който се провежда всяка година между юли и август. “, разкри част от 
предстоящите прояви Петров. Според него интересът към ансамбъла се повишава, 
следващата седмица ще има кастинг за двама млади нови танцьори. „Има проблем с 
подновяването на възрастта на оркестъра и ще говорим с общината и с музикалното 
училище в Широка лъка, ако трябва да се дава стипендия, но да се намери начин за 
привличане на млади оркестранти тук при нас.“, коментира още художественият 
ръководител на формацията и допълни, че тази година ще се заложи на солови изяви, което 
ще се даде възможност на солистите от хора и оркестъра да покажат какво могат. Сред 
новите и сериозни придобивки за работата на Ансамбъла е новият автобус, който ще бъде 
закупен с дарения на големи суми от смолянски бизнесмени. Благодарение на него ФА 
"Родопа" ще спести огромно перо от разходите си и ще може да пътува на задгранични 
турнета. СмолянБГвести 

Стотици студенти се присъединяват към кампанията "Да изчистим България заедно" 

www.btvnovinite.bg | 28.08.2018  
Талисманът на кампанията "Да изчистим България заедно" - Зеленко Зеленков посети 
Летния студентски университет в Албена и подготви отбора за деня на чистенето - 15 
септември. Събитието се организира от Националното представителство на студентските 
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съвети, които подкрепят кампанията за поредна година, а отборът им от доброволци е сред 
най-многобройните. В Летния студентски университет участват над 350 младежи от цялата 
страна. Зеленко се присъедини към спортните надпревари на плажа. "Младите хора трябва 
да се включват в такива кампании и да дават добър пример. Имаме много колеги, които 
правят именно това, включвайки се всяка година в кампанията. Най-големият отбор е на 
Националното представителство на студентските съвети и смятам, че вече сме победили, 
щом сме събрали такъв отбор", каза Яна Вангелова от Националното представителство на 
студентските съвети На 15 септември студентите ще се включат в най-голямата 
доброволческа акция „Да изчистим България заедно”. "Според мен е много важно младите 
хора да се включат в кампанията, защото тя вдъхва един нов живот - не само на природата, 
но и на всички нас като общност в България”, посочи Христо Козаров, координатор на 
кампанията в област Сливен.  Студентите ще се разпределят на няколко места в страната. 
"Ние имаме всяка година активна кампания, чистим по два пъти, като имаме две различни 
дати. Чистим пред блоковете на НСА  и след това чистим самата Академия. Аз съм на 
мнение, че всяка година трябва да има, както и сега, такава активна кампания, за да се 
активизират младите студенти, за да бъде почистена България, както трябва", коментира 
Мария Родева от НСА Студентите "играха чисто" със Зеленко, като тренировка за 15 
септември, когато България ще бъде един отбор. 

Стартира нова телефонна линия в помощ на жертвите на домашно насилие 

в. Лечител | Елица ПАЛОВА | 29.08.2018  
От края на юли 2018 г. "Алианс за защита от насилие основано на пола" (АЗНОП) стартира 
работата на 24-часова специализирана национална телефонна линия в помощ на жертвите 
на домашно насилие. Услугата ще бъде денонощно достъпна и безплатна за обаждащите се. 
Номерът е 0800 11977. Линията гарантира достъпна ежедневна, 24-часова, психологическа 
помощ, подкрепа и застъпничество за хора, преживели домашно насилие, в условията на 
анонимност, конфиденциалност, изслушване и подкрепа, насочване към социално-
психологически, правни и други услуги; това включва насочване и към други институции и 
организации в цялата страна за по-ефективна намеса в случай на актове на домашно 
насилие. 
Линията ще се обслужва от професионалисти и специалисти, които имат опит в работата с 
хора, преживели домашно насилие, а не от доброволци. "От дългогодишния опит на всички 
организации, членове на АЗНОП, в работа с жертви на насилие, ние знаем, че е много важно 
при първото обаждане на човек, преживял домашно насилие и търсещ помощ, да може да 
се получи адекватна и навременна подкрепа, както и информация за възможностите за 
реагиране при преживяно насилие , коментират инициаторите. 
По последни статистически данни всяка трета жена в България е била обект на насилие, 
обусловено от пола. Колкото по-открито се говори за домашното насилие и то се показва 
като акт на нарушаване на човешките права, а не като личен или семеен проблем, толкова 
по-ефективна ще бъде борбата с домашното насилие. Колкото повече възможности за 
получаване на информация и търсене на помощ по проблема има, толкова повече хора биха 
могли да намерят начин да се избавят от безизходицата, в която често имат чувството, че се 
намират жените, жертви на домашно насилие. Затова е важно да се разкриват повече и 
нови услуги за жертвите на насилие - специализирани телефонни линии, консултативни и 
кризисни центрове. 
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Велико Търново: Групата GiArtCrew представи страната на международен фестивал за 
улично изкуство в Италия 

www.bgnews.host | 28.08.2018  
Велико Търново. Търновската група GiArtCrew представи страната на международен 
фестивал за улично изкуство в Италия, съобщи за Радио „Фокус” – Велико Търново Невена 
Лефтерова. "Художничките Невена Лефтерова, Евгения Лефтерова и Нина Ковачева станаха 
част от 24-часово предизвикателство в град Тауриянова, Южна Италия. Рисува се на 
религиозна тематика, най-често художниците рисуват копия на ренесансови картини, всяка 
една от нас подбра различна картина. Аз рисувах Богородица, сестра ми рисува Архангел 
Михаил, а Нина рисува ангел“, каза още Лефтерова. По думите ѝ, това е улично изкуство, от 
което тръгва триизмерното улично изкуство - т. нар. движение на мадонарите, художниците 
през 16 век. „Много често са рисували големи изображения на Мадоната с младенеца, 
правили са го за тяхната прехрана, чрез дарения от минаващите хора и оттам тръгва 
движението. В Италия самият вид изкуство е официално признато. Рисува се с пастели и 
след като приключиш, трябва сам да почистиш изображението от асфалтовата настилка“, 
добави Невена Лефтерова. Участвали са художници от цял свят, като най-активни са 
представителите на Мексико. Участието на великотърновската група е било единствено от 
България. Мария НЕДЕВА Източник: focus-news.net 

Ако сте в Пловдив, идете на благотворителна изложба 

www.marica.bg | 29.08.2018 |  
Ако днес сте в Пловдив, идете на благотворителна изложба в полза на деца с увреждания 
Благотворителна изложба с участието на 25 професионални художници, представящи 
различни жанрове на изобразителното изкуство, включително и скулптура. Набраните от 
продажбите средства ще бъдат дарени за работата на Общностен център за деца и 
семейства - Пловдив, от чиито услуги вече са се ползвали над 840 деца с увреждания. 
Изложбата е в галерия „Пловдив“, фоайето на Общинския съвет, ул. Авксентий Велешки № 
20. 20.00 часа - Story Party Plovdiv "The Comedy Club Plovdiv" предлага поредната забавна 
вечер на ул. „Йоаким Груев” 36 УТРЕ 21.00 часа - Латно кино „Орфей” "Тя, Той и още двама 
трима" от Ж. Ползгай Режисьор: Богдан Петканин С участието на: Аня Пенчева, Тончо 
Токмакчиев, Александър Кадиев, Ненчо Илчев, Кирил Ефремов, Тихомир Благоев Пиесите на 
Жолт Пожгай са едни от най-поставяните в целия свят. Неговите невероятни комедии го 
превръщат в един от най-добрите съвременни комедиографии. Комедията „Тя, Той и още 
двама трима…” е своеобразен наръчник за това как една жена трябва да воюва за своето 
щастие. „Смъртоносният секстет ” Аня Пенчева, Тончо Токмакчиев, Александър Кадиев, 
Кирил Ефремов, Ненчо Илчев и Тихомир Благоев ще ви разкажат живота такъв, какъвто 
мислим, че не е. Шест театрални миниатюри. Шестима мъже. Шест първи срещи. Шест 
смъртни случая. 

Младежи от цял свят помагат в Гудевица 

www.marica.bg | 29.08.2018 |  
Библиотекарите на село - на повикване Фолклорна група от Баня се превърна във феномен 
Младежи доброволци от цял свят се включват всяка година в ремонта на читалището в 
почти обезлюденото смолянско село Гудевица. Сградата на 1130 метра надморска височина 
в края на селото някога се използвала за селското училище. В него получила първите уроци 
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по музика именитата ни певица Валя Балканска, слизайки всеки ден от махала Лъгът. Голяма 
част от чужденците идват през годините в Гудевица по линия на програма на Европейска 
доброволческа служба. Част от тях са студенти, други са със свободни професии. Останало 
запуснато и порутено, читалището се възроди от НПО на младежи, наречено "Читалище 
"Бъдеще сега 2006". Те печелят редица проекти, с които правят инициативите си. През 2014 
г. подмениха покрива на сградата по проект по Норвежката програма. Идеята е читалището 
да се реставрира напълно и в него да се провежда целогодишно училище сред природата за 
хлапета. От 2006 г. досега през читалището са минали над 1500 души от целия свят. Много от 
тях са се включили безвъзмездно в десетки бригади за ремонт на сградата. Гудевица е на 1,5 
км. от село Арда в подстъпите към връх Ком до границата с Гърция и в него през лятото 
живеят по малко от 20-на души, а през зимата 8 човека. Старците казват, че са благодарни 
на младежите, защото чуват жизнерадостна глъч постоянно и има живот в селото чрез тях. 
От основаването си през 1931-ва година читалището им е носило името "Пробуда". Било е 
център на култура и просвета за 250 жители. Закрито е през 80-те години, а в началото на 
този век община Смолян го обявява за продан. "Бях се върнал от студентска бригада в САЩ и 
имах точно 10 хил. лева и реших да купя сградата", казва председателят на читалищното 
настоятелство Теодор Василев. Той е от Казанлък и няма общо с Родопите. Идвал на имен 
ден на свой приятел Георги от Гудевица през 2003 година с колело от Кърджали. Георги го 
развел из селото и му показал рушащото се читалище. Василев, който е завършил етнология, 
а след това антропология и културен туризъм, бил единствения купувач на сградата. Преди 
това имало мераклия да го прави хотел, но сделка с община Смолян не е подписана. Теодор 
и негови съмишленици преименуват читалището на "Бъдеще сега" и кандидатстват по 
проекти за различни обучения на младежи от цял свят. 

В Троян събират дарения за поставяне на паметен знак на академик Ангел Балевски 

www.bta.bg | 29.08.2018  
В Троян събират дарения за поставяне на паметен знак на академик Ангел Балевски 
Троян, 29 август /Даниела Балабанова, БТА/ 
Инициативен комитет в Троян набира средства за поставяне на паметен знак на академик 
Ангел Балевски. За целта е обявена дарителска сметка, по която вече са събрани над 11 
хиляди лева, съобщават от общинската администрация. 
Голямата цел е в Троян да има паметен знак на академика, който да остане за поколенията 
и да напомня за неговия принос към науката, към България, допълват от Общината. 
За реализиране на идеята Детелин Андреев безвъзмездно е направил геодезическо 
заснемане на мястото на паметния знак, а арх. Пенко Терзиев е изработил архитектурен 
проект на паметния знак. 
Според инициативния комитет 150-та годишнина от обявяването на Троян за град е най-
подходящият момент за припомняне ролята на академика в българския културен и научен 
живот. 
Акад. Ангел Балевски е български инженер, политик и писател. Роден е в Троян. Работил е 
главно в областта на технологията на металите, той е бил дългогодишен ректор на Висшия 
машинно-електротехнически институт "Владимир Ленин" (ВМЕИ) в София, както и 
председател на Българската академия на науките (БАН) и заместник-председател на 
Държавния съвет на Народна република България. 
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Доброволци ремонтираха домовете на птиците в Атанасовско езеро  

www.e-burgas.com | 29.08.2018 |  
70 доброволци успяха да ремонтират домовете на птиците в единствената по рода си 
солена лагуна у нас – Атанасовско езеро по време на 30-та природозащитна бригада на 
Българското дружество за защита на птиците, провеждаща се край Бургас. За седем дни бяха 
укрепени и поправени два насипни острова и пет наколни платформи, на които гнездят 
редките обитатели на Атанасовско езеро - гривести и речни рибарки, саблеклюни, 
кокилобегачи и други. Повредени сериозно от тазгодишните дъждове, благодарение на 
доброволния труд на младите хора, събрали се от цялата страна, островите и платформите 
вече са готови напролет да приемат новите си обитатели. Атанасовско езеро е най-богатата 
на птици влажна зона в Европа. В него са установени 333 вида птици от близо 500 в Европа. 
Затова и северната част на солената лагуна е защитена територия – поддържан резерват, а 
южната е защитена местност „Бургаски солници“. Лагуната е част и от екологичната мрежа 
Натура 2000. Доброволците, участници в природозащитната бригада, помогнаха още за 
поддържане в добро състояние и на местата за хранене и почивка на редки птици, които се 
срещат в още една защитена територия край Бургас – защитена местност „Пода“. Там те 
окосиха тръстиковите масиви, които се намират непосредствено пред едноименния 
природозащитен център и така осигуриха по-лесен достъп до храна за много птици, като 
чапли и ибиси. Тази година природозащитната бригада организирана в полза на един от 
най-ценните ресурси на Атанасовско езеро – неговите птици, се проведе за 30-ти път. Това 
са 30 години на реални действия за опазване на природата, нестихващ ентусиазъм и 
утвърждаване на доброволчеството у нас. Това е най-старата природозащитна бригада в 
България. “Бригадата е привлекателна и устойчива във времето, защото е най-добрата 
форма участниците в нея да почувстват и видят резултатите от своя труд, да бъдат заедно в 
незабравимата атмосфера, която възниква само сред хора с еднакви ценности. Времето не е 
случайно избрано, а е свързано с проследяването на есенната миграция на реещите се 
птици по миграционния път „Виа Понтика“, споделя д-р Петър Янков, един от основателите 
на БДЗП. Точно в Бургас, край северната част на езерото с червените води, се разполага 
„Точката“ – мястото, от което се извършват наблюденията на мигриращите птици. През 
годините вече добре позната и на чужденците дошли у нас, за да се порадват на стотиците 
хиляди летящи бели щъркели и десетките хиляди розови и къдроглави пеликани. На 
„Точката“ по време на цялата природозащитна бригада има човек, който добре познава 
птиците и е в помощ на всеки желаещ да научи повече за тях, както и да се обучи в 
преброяването им. Връщайки се назад във времето д-р Петър Янков споделя още „Това е 
мястото, на което преди 30 години, ние младите тогава ентусиасти разбрахме за 
проблемите, с които се сблъскват птиците в района“. Така се заражда идеята за 
природозащитната бригада – като естествен стремеж да се помогне на птиците и природата. 
И така вече 30 години! Природозащитен лагер „Атанасовско езеро‘2018“ се организира от 
БДЗП и провежда в рамките на проект „Солта на живота“, който се изпълнява от Българска 
Фондация Биоразнообразие в партньорство с Българско дружество за защита на птиците и 
„Черноморски солници“ АД. Проектът е съфинансиран от програма LIFE+ на ЕС.  

140 години от създаването на първия комитет „Единство“ във Велико Търново отбелязваме 
на 29 август 

www.focus-radio.net | 29.08.2018 |  
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Велико Търново. 140 години от създаването на първия комитет „Единство“ във Велико 
Търново отбелязваме на 29 август. Структурата поставя началото на националното движение 
за Съединението на Княжество България и Източна Румелия, разделени след Берлинския 
конгрес през 1878 година. Това разказа за Радио „Фокус“ – Велико Търново Тодорка Недева, 
уредник в Регионалния исторически музей. Тя уточни, че целия български народ е 
недоволен от решенията на Конгреса, но най-явно е това сред българите, които остават под 
османска власт – тези от Македония и Тракия. Първите реални дейности са започнати в 
Пловдив, в края на юли 1878 година. Тогава група дейци създава таен комитет, който трябва 
да окаже съпротива при евентуално изпращане на турски гарнизони в Източна Румелия.  
Първоначално съществуването на Клуба се знае само от съмишленици и бивши 
революционери. „Особено съпричастни към положението на българите, които са най-
потърпевши от решенията на конгреса ,са търновци. На 29 август 1878 година в 
Хаджинедялковата къща във Велико Търново, където тогава живее болният вече Любен 
Каравелов, се основава търновският благотворителен комитет „Единство“. Главната му цел е 
да работи за воденето на организирана борба за обединението на всички българските 
земи“, разказа Тодорка Недева. Сред основателите на клуба са Георги и Никола Живкови, 
Стефан Стамболов, Райчо Николов и други. Те, заедно с всички членове, подкрепят вече 
започналата вече въоръжена съпротива срещу решенията на Берлинския конгрес. По-късно 
подобни структури се основават и в други населени места в страната, като името „Единство“ 
приема и дружеството в Пловдив. Тодорка Недева коментира и, че дейността им е една от 
най-масовите прояви на българския народ за довършване на националното освобождение и 
обединение. Те са един от основните двигатели на Съединението на Княжество България с 
Източна Румелия през 1885 година. След това дейността им става основно благотворителна. 
Луиза ТРАНЧЕВА 

МЗ поема покупката на изделия за Фонда за лечение на деца след поредица от провали 

www.mediapool.bg | 29.08.2018 |  
Министерството на здравеопазването ще поеме търговете за медицински изделия и 
високоспециализирани апарати на Фонда за лечение на деца, след като стана ясно, че 
фондът няма капацитета да ги провежда, както му беше вменено с последните промени в 
правилника му от началото на годината . За да поправи допуснатата грешка, довела до 
забяването в лечението на деца, сега здравното министерство публикува за обществено 
обсъждане нови промени в правилника, които регламентират възможността шефът на 
фонда да възлага обществените поръчки съвместно със здравния министър. Търговете за 
медицински изделия от години са проблемни и се задълбочават с всяка следваща промяна в 
правилника на фонда. В опит да реши съществуващ проблем с покупката на медицински 
изделия, от началото на тази година здравното министерство вмени на фонда 
организирането на обществени поръчки за тях. Дотогава правилникът на фонда не 
позволяваше той да плаща за изделия, които са купени без обществена поръчка. Частните 
болници обаче по закон не са длъжни да организират обществени поръчки, дори за 
дейности, финансирани с обществени средства (от държавния бюджет или бюджета на 
НЗОК). Така една група деца, основно с ортопедични проблеми, остана без възможност за 
финансиране от фонда, тъй като единствените екипи, които могат да им помогнат у нас, 
работят именно в частни болници и по-специално в “Токуда“. Това стана причина за 
набиране на средства чрез дарения за лечението на деца. За да не бъдат дискриминарани 

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”  

26 

 

малките пациенти според собствеността на болницата, в която се лекуват, се стигна до 
предложението фондът да купува изделията на базата на заявките и досегашните 
потребности на всички лечебни заведения, желаещи да работят с него. 
Предварителните очаквания, че фондът няма капацитет да прави обществени поръчки за 
над 20 000 изделия, обаче се оправдаха и това задълбочи проблемите с лечението на 
децата, нуждаещи се от поставянето на различни изделия. Не е ясно доколко трайно ще е 
решението с преминаването на търговете за медицински изделия към МЗ, тъй като 
институциите дават противоречиви сигнали относно цялостната политика по отношение на 
скъпите консумативи. От една страна МЗ имаше идея по препоръка от бившия Център за 
превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (БОРКОР) 
медицинските изделия да се купуват чрез централизиран електронен търг на МЗ, подобно 
на е-търга за лекарствата. От друга страна, новият управител на касата д-р Дечо Дечев  
говори за това да продължат да се договарят  цени на медицинските изделия в касата, както 
е в момента, като се търси възможност за рефериране на цените с тези в други европейски 
държави, както е при лекарствата.  И по които цени в последствие касата плаща на 
болниците, които от своя страна правят търгове. Отделно, Националната програма за 
реформи на правителството предвижда включване на цените на медицинските изделия в 
цените на клиничните пътеки. При възможност да извика специалисти у нас, фондът няма да 
праща деца в чужбина С най-новите промени в правилника на фонда се регламентира и 
обещаната от новия управител на касата Дечо Дечев промяна, която предвижда при 
възможност чужди специалисти да бъдат привличани за осъществяване на лечение у нас, 
вместо изпращането на деца зад граница. Тази опция по принцип съществува и сега, но 
идването на чужди специалисти е трудно за организиране, включително заради нормативни 
пречки, поради което се прилага рядко. След приемането на промените при подадено 
заявление за подпомагане лечението на дете в чужбина, фондът ще прави преценка за 
възможността да организира и финансира участието на чуждестранни медицински 
специалисти в страната за осъществяване на необходимото лечение. С това от една страна 
ще се създадат условия децата да бъдат лекувани в страната от високо квалифицирани 
чуждестранни специалисти, с преодоляване на затрудненията и неудобствата, породени от 
транспорта и пребиваването на детето и придружителя му в друга държава, а от друга 
страна ще се създадат условия за повишаване капацитета на здравната система в страната 
ни за лечение на състояния при децата, за които няма към настоящия момент достатъчно 
познания и опит, пише в мотивите на министерството. Най-вероятно и тези промени обаче 
са временни, тъй като Дечев и ръководстсвото на МЗ изразиха намерение Фондът за 
лечение на деца и Комисията за лечение в чужбина да преминат под шапката на здравната 
каса от следващата година и само тя да финансира вече лечението зад граница. 

Доброволци организират почистване на брега на юг от Синеморец 

www.zonaburgas.bg | 29.08.2018 |  
Доброволци организират почистване на плажове на юг от Синеморец. Акцията е планирана 
за 15 септември от 10:30 часа сутринта, а сборният пункт е на плаж Бутамята. 
Участниците в благородната инициатива ще изминат пеша 7-8 километра по брега, като 
крайната точка е дивият плаж Листи. По пътя си те ще събират изхвърлените от хората и 
морето отпадъци, без да пропускат малките заливчета, през които минава маршрута им. 
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Опасните участъци от пътеката ще бъдат подравнявани с предварително приготвени 
инструменти. 
За всички доброволци, които се включат в кампанията, ще бъдат осигурени ръкавици и 
чували. Организиран е и транспорт за желаещите да се присъединят от Бургас – срещу такса 
от 10 лева и предварително записване. Акцията за почистване на крайбрежието се 
организира от сдружение „Зелена Странджа“ с подкрепата на кметствата в Ахтопол и 
Синеморец, както и със съдействието на концесионерите на плажовете при устието на 
Велека и Силистар. 

Рисувай с пръсти с деца в неравностойно положение 

www.ngobg.info | 29.08.2018 |  
Искаш да станеш доброволец, обичаш да работиш с деца и имаш интерес към изкуството? 
Ако си на възраст над 14 години и можеш да отделиш няколко часа в месеца, ела и се 
присъедини към младия и ентусиазиран добровoлчески  екип на Асоциация „Голям брат, 
Голяма сестра – България”! Асоциацията търси ДОБРОВОЛЦИ за работа с деца и младежи в 
неравностойно положение от  гр. Пловдив по време на ателиета за рисуване с пръсти, 
изложби и арт хепънинги. Апликиралите се за участие доброволци ще преминат 
еднодневно обучение. Попълни апликационнaта форма до 30 септември и ние ще се 
свържем с теб! https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUePQ6TQUjSDRPSP-
2r580fMKbzK2SOB3tSK4ZtTp3uedgAA/viewform?usp=sf_link За допълнителна информация, 
можеш да ни пишеш на office@bbbsbg.org, във Фейсбук - Big Brothers Big Sisters of Bulgaria 
или да ни потърсиш на 032 241 658. Дейностите са част от проект „Порастваме заедно”, 
изпълняван от Асоциация „Голям брат, Голяма сестра – България” с финансовата подкрепа 
на Министерство на труда и социалната политика чрез Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”, процедура „BG05M9OP001-2.009 - Открий ме”. 

Куртово Конаре е домакин на Фестивала на чушките, доматите и лютеницата 

www.plovdivlive.com | 29.08.2018 |  
Народно читалище “Любен Каравелов 1897” –с. Куртово Конаре със съдействието на 
Кметство Куртово Конаре и община Стамболийски канат всички желаещи на Десетото 
юбилейно издание на Фестивала на чушките, доматите, традиционните храни и занаяти  
Куртово Конаре Фест на 7, 8 и 9 септември 2018 г. Фестивална програма – /предварителна/ 7 
септември 2018 година /петък/ 13:00 Откриване на Пленер за художници -с модератор – 
Константин Анастасов – Коко и Фото- среща 13:00 - Подреждане на щандове с плодове, 
зеленчуци, традиционни храни и художествени изделия от К.Конаре, региона и Слоу Фуд- 
България 14:00 – Посещение  на Двореца „Кричим” - с участници в програмата на фестивала- 
художници, фотографи, музиканти. 16:00 – Подготовка приготвянето на лютеница 16:00- 
18:00 – Детски работилници по проект - ”Живот в хармония с природата” 16:30 – 17:30 – „ 
Производство на промишлен коноп и невероятните приложения на конопа днес” – лектор Б. 
Сандов – темата е по проект „Културното наследство на маджирите в Куртово Конаре” – 
Дейност по Проект „Културното наследство на маджирите” - с подкрепата на ОФ ”Пловдив 
2019”.Дейността е част от събитията за ЕСК. 18:00 –18:30 - Откриване на изложби в 
читалището- 2 ри етаж: -    Ретроспективна изложба на картини „ Куртово Конаре Фест и 
приятели” -    Фото-изложба  на младата фотографка – Лора Муховска 19:30 – Концерт” 
Куртово Конаре Фест и приятели”- с участието на : Група „РЕВЮ” Мирослава Кацарова - трио 
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”ТАРАЛЕЖКОВ” „НеЩо ЦвЕтНо” Абсолютно Начинаещи Геш от Нови Кричим и приятели /Със 
съдействието на Община Стамболийски и ОФ”Пловдив 2019”- проект „ Куртово Конаре Фест 
– сцена за съвременно изкуство”, фондация С.Е.Г.А./ After party   8 септември 2018 година 
/събота/ 10:00 – Подреждане на щандове с плодове, зеленчуци, традиционни храни и 
художествени изделия от Куртово Конаре, региона и Слоу Фуд-България /Продажбите и 
демонстрациите на умения са през целия ден. Ще присъстват и  производители и 
занаятичии от региона./ 10:00 – 13: 00 – „Как се прави лютеница?” - с участието на 
доброволци и местни майсторки 11:00-12:00 – Дискусия на тема: ”Ролята на маджирите в 
конструирането на общностната памет на Куртово Конаре” - с участието на представители на 
Слоу Фууд, Катедра ”Етнология” на ПУ ”Паисий Хилендариски”, представители на МЗХ, 
експерти, производители и др. Дискусията се оргънизира по проект „Културното наследство 
на маджирите” с финансовата подкрепа на ОФ”Пловдив 2019 и е част от събитията за ЕСК.  
12:00 - Приготвяне на доматена супа 12:30 – Дегустация от журито на домашно произведени 
лютеници за класиране в конкурса „Царица на лютеницата” / конкурсът е за производители 
на лютеница от Куртово Конаре и ще се приема само ситносмляна традиционна лютеница/ 
12:30 – Дегустация от журито на традиционни храни и избор на най-добрите кулинарни 
произведения – със съдействието на ОФ”Пловдив 2019” – дейност по проект” Куртово 
Конаре Фест- сцена за съвременно изкуство”. 13:00 – Хайде на лютеницата, доматената супа 
и всичко останало! – на площада 14:30 – 15:30 – Фолклорен блок с участието на самодейци 
15:30 –17:00 –Тематични шатри:  „Културното наследство на маджирите в Куртово Конаре” – 
откриване на специален щанд – занаяти, храни и фото-изложба.  Детски работилници и др.  
Дейността се осъществява по проект „Културното наследство на маджирите” с финансовата 
подкрепа на ОФ”Пловдив 2019 и е част от събитията за ЕСК. 16:00 – Приветствия на гости на 
фестивала, награждаване на „ Царицата на лютеницата” и най-добрите местни кулинари и 
участници в конкурсите 16:30 – 18: 00 – Фолклорен блок с участието на самодейци 18:00 – 
19:00 Надиграване с участието на танцови състави от региона 19:00 – 20:00 –Всички на 
хорото! 20:00 – Концерт  на  Академичен фолклорен ансамбъл при АМТИИ – гр. Пловдив с 
худ. ръководител – акад. Милчо Василев 9 септември 2018 година / неделя/ 10:00 – 
Подреждане на щандове с плодове, зеленчуци, традиционни храни и художествени изделия 
от Куртово Конаре, региона и Слоу Фуд-България /Продажбите и демонстрациите на умения 
са през целия ден/ 10:30-12:00 - Детски игри, състезания и творчески дейности- забавно 
детско шоу  с Кака Ели – за разделното събиране на отпадъци и рециклирането – със 
съдействието на Фондация С.Е.Г.А. 12:30 – 13: 30 Изложба на картини от пленера за 
художници – закриване на пленерите 13:00 – 16:00 – Дегустации, срещи на производители, 
продажби на продукти от региона 16:00 Закриване на Куртово Конаре Фест 2018     На 
Фестивала ще бъдат връчени награди за: 1.„Царица на лютеницата” 2. Най-атрактивен щанд 
3. Най-голям домат 4. Най-голям пипер 5. Най-красива кукла, изработена от домати , чушки 
и др. плодове и зеленчуци 6. Най-вкусни домашни консерви от зеленчуци 7. Най-вкусни 
традиционни ястия  от зеленчуци 8. Нов конкурс: „Гевгирът на баба” – за най-стар и 
интересен гевгир, на който нашите баби са правили лютеница. 

Доброволци организират почистване на плажа „Листи“ – Зелен свят 

www.informiran.net | 29.08.2018  
Доброволци организират почистване на плажове на юг от Синеморец. Акцията е планирана 
за 15 септември от 10:30 часа сутринта, а сборният пункт е на плаж Бутамята. Участниците в 
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благородната инициатива ще изминат пеша 7-8 километра по брега, като крайната точка е 
дивият плаж Листи. 
По пътя си те ще събират изхвърлените от хората и морето отпадъци, без да пропускат 
малките заливчета, през които минава маршрута им. Опасните участъци от пътеката ще 
бъдат подравнявани с предварително приготвени инструменти. За всички доброволци, 
които се включат в кампанията, ще бъдат осигурени ръкавици и чували. 
Организиран е и транспорт за желаещите да се присъединят от Бургас – срещу такса от 10 
лева и предварително записване. Акцията за почистване на крайбрежието се организира от 
сдружение „Зелена Странджа“ с подкрепата на кметствата в Ахтопол и Синеморец, както и 
със съдействието на концесионерите на плажовете при устието на Велека и Силистар. 
Източник: inews.bg 

Да обновим великолепието на храма - дарете за ремонт на "Св. Александър Невски" 

в. 24 часа | 30.08.2018 |  
Патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски " се нуждае от ремонт на конструкцията 
и реставрация на уникалните стенописи. Величествената сграда е символ на православието 
в България. Храм-паметникът е построен с дарения от държавата и хората в годините след 
освобождението от турско робство. Тогава, преди повече от юо г.} са събрани над 5,5 млн. 
лв. През декември 20172. правителството отпусна 395 хил. лв. за конструктивно обследване 
и изготвяне на задание за проект на ремонта. Това е първата крачка към връщането на 
блясъка на храма. Но пътят е дълъг! "2Д часа" призовава да го извървим заедно с 
православните християни, държавните и общинските институции, представителите на 
бизнеса и всички, които милеят за храма в сърцето на София, за да го запазим за 
поколенията. Най-малкото, което можем да направим, е да дарим средства. 

Жители на община Хаджидимово събраха близо 2 000 лева в помощ на пострадало от пожар 
семейство 

в. Градът, Гоце Делчев | 30.08.2018 |  
1 530.49 лв. + 15 евро събраха миналия ден жителите на община Хаджидимово, с които да 
помогнат на семейство 
Мандаджиеви да възстанови фермата си и да закупи нови животни. 
Инициативна група от Хаджидимово организира базари и кампания за набиране на дарения 
за пострадалото от пожара семейство, което миналата седмица освен фермата, изгуби и 
голяма част от животните си, които изгоряха. Сумата бе събрана за по-малко от час, след 
като всички кулинарни произведения и предмети бяха изкупени от местните хора с 
единствената цел да помогнат на семество Мандаджиеви да възстанови големите щети, 
които му нанесе пожарът. 
Както писа вестник ГРАДЪТ, пожарът в селскостопанската постройка, пълна с животни на 
семейство Мандаждиеви от Хаджидимово, пламна в нощта срещу 21. август. 
Оказа се, че огънят е унищожил както фермата, така и много животни. Причините за 
избухналия пожар в Хаджидимово не се съобщават от МВР. 

Художници дариха свои картини на Художествената галерия в Русе  

www.tvn.bg | 30.08.2018  
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Художествена галерия в Русе получи три нови дарения от участници в изложбата “Goyart 
International”, съобщиха от културната институция. 
Дарените творби са на художниците Тудор Шербанеску от Румъния и Буенвентура Гарсия 
Мартин от Испания. 
Тудор Шербанеску е излагал свои творби в Мадрид, Париж и Ню Йорк, участва в проектите 
на организация “Goyart”, която за последните 15 години е представила повече от 500 
изложби в над 25 държави. Една от дарените картини на Шербанеску е озаглавена “Дунав”. 
Буенвентура Гарсия Мартин живее в Мадрид. Занимава се с фотография и сценография. Той 
е предоставил на Русенската галерия творба, изобразяваща Мигел де Сервантес. 
Дарените произведения, както и останалите творби в изложбата – на художници от 
Аржентина, Бразилия, Колумбия, САЩ, Венецуела и България, могат да бъдат видени до 
днес в сградата на културната институция в Русе. 
Изпращайте снимки и информация ТУК или на вайбър, тел. 0885009402 по всяко време на 
денонощието! 

Каузите намират сами Мая Донева 

Майката на три деца отскоро е директор на фондация "Карин дом", за да руши социални 
стереотипи 
в. Всичко за семейството | Вера ДАЧЕВА | 30.08.2018  
Мая Донева е на 32, майка е на 3 деца и се грижи за още десетки деца със специални 
потребности във Варна. От няколко месеца е новият изпълнителен директор на варненската 
фондация " Карин дом". Избрана е, защото въпреки възрастта си има сериозен опит в 
социалните иновации. Тя е обучител и международен консултант с магистърска степен от 
британския университет "Кардиф Метрополитън". Изнасяла е лекции в поне 35 държави по 
теми, свързани с човешките права. 
Посветила е усилията си на социалното предприемачество, провежда тренинги по младежка 
и гражданска активност, съосновател е на едно от първите социални предприятия в 
България, подпомагащо млади хора без родители. След два успешни мандата в борда на 
Националния младежки форум се присъединява към екипа на Европейския младежки 
форум. Носител е на награда от международната камара "10-те най-изявени млади хора", 
номинирана е за" Човек на годината" от Българския Хелзинкски комитет. 
И всичко това за 14 години, защото на 18 още нямала никаква представа каква иска да стане. 
Учела нещо, което не й било по сърце, но било важно да го завърши, за да не разочарова 
родителите си. Като студентка заминала със стипендия по програма "Еразъм" за Прага. 
Доста пътувала из Европа по младежки и доброволчески проекти. Покрай тях разбрала, че 
иска да помага на хората. 
"Прекарах година и половина извън България, девет месеца в Чехия, шест в Полша - връща 
се назад Мая. - Случиха ми се безброй приключения, кръстосвах из Словения, Хърватска, 
Германия, Словакия. На стоп, понякога с приятелка, по-често сама, с раница и палатка. 
Научих се да харесвам и търся непознатото, да се предизвиквам. Живях в полско село, 
където като доброволка правех обучения за ученици на теми за лидерски умения, 
презентиране, комуникации. Беше важен период от живота ми, тъй като открих младежките 
организации и професията обучител. Реших, че когато се върна в България, ще работя в тази 
посока. Истината е, че не ми се искаше да се прибирам, но щом се озовах у дома, осъзнах, 
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че съм взела правилно решение. Имах много идеи и вярвах, че тук ще ги осъществя. Това 
беше през 2008-а и всеки ден се радвам, че се завърнах." 
Оттогава всичко, което е работила, е свързано с деца и млади хора, с възможността те да 
имат глас за своето развитие и равни възможности със своите връстници извън България. 
Казва, че никога не си е избирала каузите, те са я намирали. А на работата си в Карин дом 
гледа като на мисия, за която се е готвила дълго и която й е по сърце, откакто се помни. 
"Всяка сутрин ставам с мисълта, че в този миг се събуждат и други хора, чиито деца ще 
влязат в Карин дом, а там трябва да ги посрещне с най-широката усмивка, най-отвореното 
сърце и най-знаещата глава техният терапевт, техният психолог, техният човек -казва Мая. - 
Моята задача е да създам такава среда около колегите, че всеки ден да са най-добрите в 
това, което правят, за да стигнем до повече семейства и да има повече щастливи деца. Не го 
пише в длъжностните ни характеристики, но реално това правим. Преди да започна, се 
притеснявах не съм ли твърде млада, не е ли много рано за мен да съм начело на 54 души. 
След като се запознах с екипа, тези предизвикателства лека-по-лека отстъпиха пред други, 
свързани с финанси и управление." 
В личен план голямото предизвикателство за Мая е балансирането между семейство и 
работа. Тя е омъжена от 8 години. Скоро след сватбата се раждат първите две деца, сега на 7 
и 6. Бяха много желани, въпреки че тогава нямахме апартамент и кола, а разни хора ни 
укоряваха, че постъпваме безотговорно, припомня си тя. Със съпруга й искат и трето. 
Решението взимат по времето, когато Мая и приятелката й Стояла Стоева обмислят да 
създадат социална чайна във Варна, чиято мисия е да осигури по-добър житейски и 
професионален старт на деца без родители. Двете участвали в доброволческа група, която 
организирала занимания в детски социални домове, и добре знаели в каква безизходица 
изпадат младежите, когато напуснат институцията, понеже няма кой да ги съветва и да им 
помогне. Създават чайната като място, което дава първа работа и менторска подкрепа. От 3 
години работи успешно. 
Междувременно Мая ражда Григор. И когато той става на 8 месеца, поема управлението на 
Карин дом. 
Винаги съм искала да имам голямо семейство, но никога не съм гледала на децата като на 
"женска работа". Неслучайно деца се правят от двама, толкова са нужни и за възпитанието. 
Щастлива съм, че имам съпруг, който разбира колко обичам работата си и колко е важно за 
мен да давам всичко, което знам и мога и вкъщи, и в Карин дом, обяснява многодетната 
майка. 
Комбинацията между много работа и голямо семейство изисква гъвкавост. Малкият 
например е често с нея в дома, когато татко му не може да го гледа. Мая оставя Григор в 
сензорната стая или в Монтесори къщата. Там той си пълзи и прохожда, докато тя е на 
лаптопа. Когато има нужда да спи, го слага на някой пуф в библиотека на играчките. 
"Голяма част от екипа на Карин дом е от млади майки и атмосферата е изключително 
приятна. Не съм сигурна, че на друго място би било добре прието да съм на оперативна с 
бебе на ръце или да излизам в пауза за кърмене между две работни срещи", обобщава 
Донева. 
Амбицията й е да направи по-достъпни онлайн и офлайн всички услуги, които предлага 
Карин дом. Откакто съществува, той е подкрепил над 2200 семейства. Преди 22 години, с 
малък екип от отдадени, упорити и сърцати хора, Иван Станчов създава място, където всяко 
семейство в нужда получава внимание и грижа. 
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Той е от известната фамилия Станчови - внук е на Димитър Станчов, секретар на княз 
Фердинанд, външен министър и дипломат, и на графиня Анна дьо Грено. Сам той е 
министър на външните работи в служебното правителство на Ренета Инджова и посланик на 
България във Великобритания. Основава фондацията през 1996 г., а родът дарява 
фамилната къща в Морската градина, където терапевти започват да се грижат за деца със 
специални нужди. 
Специалистите на Карин дом са едни от първите в страната, които работят по иновативни 
образователни, социални и терапевтични практики, професионалисти от цял свят им 
преподават съвременните методи. Благодарение на харизматичната си личност и силната 
мотивация да е в услуга на обществото Иван Станчов привлича дарители и съмишленици, 
които подкрепят каузата. 
"Сега имаме екип, който е обучил над 7000 специалисти от цялата страна, които 
разпространяват модела в други региони. 
Имаме мобилен екип, който консултира семейства в домашна среда. Имаме терапевти, 
които работят с деца с множество увреждания, имаме групи за игра и развиваме още много 
други смислени дейности", изрежда новата директорка. 
Тя е амбицирана мисията "Карин дом" да излезе от пределите на своята сграда, да бъде на 
площадките, в детските градини, в обществените сгради. Промяната, която искам да внеса 
като изпълнителен директор, не е в Карин дом, а в мисленето на хората и в обществото, за 
да си отвори то очите и сърцето за децата със специални нужди, казва Мая Донева. 

„Отворен фестивал на интересите“ – празник за феновете на науката пред НДК 

www.mediabricks.bg | 30.08.2018 |  
Едно страхотно събитие ще зарадва всички фенове на науката на 15 септември пред НДК. За 
първи път ще се проведе „Отворен фестивал на интересите“, който ще покаже 
практическите възможности на науката. На едно място ще се съберат част от най-добрите и 
интересни учени и лектори, които ще зарадват освен учениците, така и порасналите фенове 
на знанието. 
Посетителите ще се докоснат до астрономията, химията, математиката, биологията, езиците, 
историята, географията и други. Всеки ще има достъп до иновативна техника, инструменти, 
пособия и оборудване, което да привлече тяхното внимание. 
Идеята повече хора да се запознаят с развойната дейност, която се извършва от българските 
учени. Технологиите, които се използват от тях и не на последно място да се привлече 
общественото внимание към науката и стратегическото значение, което има тя в развитието 
на всяко общество и подрастващо поколение. 
Целта на събитието е да представи една част от дейностите на проекта „Апетит за 
образование чрез практика“. Всеки един щанд ще бъде обособен по определен 
предмет/интерес от професионалист и неговата банда от помощници. 
„Отворен фестивал на интересите“ ще е изпълнен с доброволци, професионалисти, 
специалисти, професори, учители, а организаторите ще опитат да включат и родители. 
Ето част от участниците на „Отворен фестивал на интересите“ 
Проф. д-р Филип Мачев – декан Геолого-географски факултет при Софийски университет 
„Св. Климент Охридски“ 
Никола Каравасилев – докторант по Астрономия – Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“ 
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Доц. д-р Лъчезар Христов- Преподавател във факултета по Химия при Софийски университет 
„Св. Климент Охридски“ , създател на Корпус за бързо гърмене 
Доц. д-р Петко Христов, директор на ИЕФЕМ 
Д-р Иглика Мишкова – eтнолог при Института по етнология и фолклористика с етнографски 
музей към БАН. 
Проф. Албена-Георгиева Ангелова – етнолог при Института по етнология и фолклористика с 
етнографски музей към БАН. 
Доц. д-р. Пламен Николов – Национална астрономическа обсерватория 
Д-р Антон Хуан Хорхе – Асистент по Физиология – Югозападен Университет „Неофит Рилски“ 
/ Благоевград 
Наско Стаменов – учител по Химия, Корпус за Бързо Гърмене 
Част от официалните партньори на „Апетит за образование чрез практика“ при провеждане 
на събития, организация и сътрудничество са: 
Пламен Славчев – Мениджър събития – Sofia Tech Park 
Яна Василева – Мениджър събития – Sofia Tech Park 
Десислава Николаева – Мениджър реклама – НДК 
Лина Великова – Мениджър събития – ПоПоТам 
Деница Господинова – Редактор – SofiaPlays 
Ралица Добрева – собственик – FitMeal Delivery 
Габриела Кожухарова – АзЧета 
Екипът на YoutHUB 
Гавраил Гавраилов – бъдещ докторант по „Социология“ в катедра „Приложна и 
институционална социология“ 

Първата общодостъпна външна класна стая с биоградинка в Пловдив е вече факт 

www.plovdiv.utre.bg | 30.08.2018  
Първата общодостъпна външна класна стая с биоградинка в Пловдив е вече факт. Екипът на 
Младежки център Пловдив и Фондация Вило, която подкрепя инициативата, осъществяват 
поредния ценен и полезен образователен проект за децата и младежите в града и региона. 
Външна класна стая и пермакултурна биоградинка съвсем скоро ще посрещат любознателни 
деца, учители и родители в двора на центъра на Гребната база. Екипът на центъра 
организира доброволческа акция на 1 септември, събота, от 10:30 часа, за довършителни 
градински работи- засаждане на растения, оформяне на лехи, билкови и цветни спирали, 
облагородяване. Но не само- създаването на общност, която да твори и да се обединява 
около идеи и ценности, е не по-малко важна от образователния елемент, допълват 
служителите на Младежкия център. Градинката има нужда от дарения на растения: 
всякакви подправки с корен, луковични цветя, вечнозелени растения, ароматни храсти, 
билки, семена. Добре ще са дошли декорации от всякакви естествени материали- 
керамични и глинени саксийки, кошници, бъчвички и тн. Носете си всякакви градинарски 
инструменти и пособия- лопатки, кофи, мотики, чували, ръкавици и тн., призовават 
организаторите. 

SOS Детски селища България има нов партньор в лицето на remixshop.com 

www.ngobg.info | 30.08.2018  
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SOS Детски селища България и remixshop.com, един от най-големите онлайн магазини за 
секънд хенд мода в Европа, стартираха партньорство в рамките на пет страни: България, 
Австрия, Германия, Полша и Румъния. От 14 август клиентите на remixshop.com имат 
възможността да даряват за SOS каузата през своя виртуален портфейл. Чрез услугата 
„Продайте на Remix" всеки клиент лесно може да се раздели със запазените си дрехи, като 
ги изпрати за продажба на remixshop.com и да дари от прихода от продажбите си. 
Събраните средства ще бъдат използвани за покриване на разходи, свързани с 
отглеждането и възпитанието на децата и младежи, за които Сдружение SOS Детски селища 
се грижи. Remixshop.com предлага висококачествени маркови дрехи и аксесоари в 9 
държави – Австрия, България, Германия, Гърция, Полша, Румъния, Словакия, Чехия, Унгария. 
В портфолиото им фигурират повече от 5 000 световноизвестни марки, а асортиментът от 
продукти на сайта надвишава 250 000. „Ние вярваме в зелената страна на модата и затова 
даваме втори живот на запазени и почти нови дрехи и аксесоари, заставайки зад нашето 
мото: reuse reduce remix. Модната индустрия е втората в света по щети, нанесени на 
околната среда. Можем да изглеждаме стилно, без да вредим на природата, а най-лесният 
начин да го правим е да не насърчаваме свръхпроизводството и да избираме секънд хенд. 
Също така вярваме, че всяко дете заслужава втори шанс, затова и си партнираме с SOS 
Детски селища – организацията, която дава втори шанс на децата“ – споделя Геновева 
Петрова, Изпълнителен директор на remixshop.com. „Да си партнираш със съмишленици по 
убеждения, социална отговорност и отдаденост в работата е удоволствие и безценен опит. В 
лицето на remixshop.com, като компания и екип, който стои зад нея, ние срещнахме точно 
такъв партньор. И двете страни влагаме много сърце и професионализъм в съвместния си 
проект и съм убедена, че тази комбинация ще ни донесе дългосрочни и устойчиви 
резултати“ – разказва Мирела Ерменкова, Старши експерт Корпоративни партньорства в SOS 
Детски селища България. 

Доброволци чистят пирин около хижите над Банско и Сандански 

www.btvnovinite.bg | 30.08.2018 |  
Доброволци чистят Пирин в районите около хижите над Банско и Сандански. Инициативата 
„Боклукът в раница” продължава вече 20 години. Николай работи в университет в София, но 
този уикенд е посветил на планината. „За 15 минути един чувал с пластмаса 20 кв. м.,уж сме 
на планина, а сме в едно бунище буквално. Защо хората ги хвърлят  не ми е понятно като 
тежат около 20 грама, в раницата и обратно долу”, казва той. Началото на акцията е около 
хижа Яне Сандански. В дните, отделени за почистване, доброволците ще се хранят 
природозъобразно. Докато едни правят уборка над Сандански, други обикалят района 
около Банско. „Приканваме хората да се включват по-често в такива инициативи. Всеки е 
добре дошъл”, казва доброволецът Бори Йорданов. Инициативата ще продължи до 2 
септември. 

Предвиждат Фондът за лечение на деца да води чужди лекари в България 

www.topnovini.bg | 30.08.2018  
Промяна при лечението на деца в чужбина. Фондът към Здравното министерство вече ще 
може да води чужди лекари у нас. Това предвижда обновеният правилник. Заради 
проблеми с осигуряването на скъпоструващи медицински изделия за деца Фондът и 
Здравното министерство ще организират съвместно обществени поръчки. 9-годишната 
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Самуела страдаше от животозастрашаващо гръбначно изкривяване. Година след 
поставянето на скъпоструващи импланти, с помощ от дарители, детето вече е добре. 
Самуела така и не получи от Фонда за лечение дългочаканите 100 000 лева за импланти. 
Аргументите – единствената болница, в която могат да лекуват детето, не била 
организирала обществена поръчка, при положение че не е задължена по закон, съобщава 
NOVA. Заради сигналите за десетки случаи като този на Самуела Фондът и Здравното 
министерство вече ще провеждат обществените поръчки за скъпи медицински изделия. 
„Целим да гарантираме медицински изделия да бъдат осигурени за всички нуждаещи се 
деца, независимо от болницата, в която се лекуват”, каза д-р Ирина Ковачева от Дирекция 
"Медицински дейности" към Министерството на здравеопазването. Как точно ще 
функционира системата все още не е ясно, но според здравните власти промените щели да 
бъдат факт до месеци. Междувременно Фондът вече ще може да води у нас лекари от 
чужбина. 

Елин Пелин с кръводарителска акция "Намерете време да бъдете Нашият герой" 

www.bnr.bg | 30.08.2018 | 
Община Елин Пелин организира акция за кръводаряване "Намерете време да бъдете нашия 
герой" на 8 септември 2018 г. Акцията се провежда съвместно с Национален център по 
трансфузионна хематология (НЦТХ) гр. София и активни граждани от град Елин Пелин. Всеки, 
който желае да се включи в акцията и да дари кръв, може да заповяда на 8 септември 2018 
г. от 09.30 до 12.30 ч. в Ритуална зала, етаж 2 в сградата на общината. Участниците в акцията, 
които дарят кръв, ще имат право на издаване на документ от НЦТХ в гр. София с валидност 
до 6 месеца от датата за дарението. Документът може да послужи пред здравните власти 
и/или лечебно заведение в случай, че някой близък човек се нуждае от преливане на кръв. 
Още разказва Диана Димитрова - инициатор на акцията, в звуковия файл. 

Три добри инициативи се обединиха в полза на Габрово и това да живеем във все по-
интересен и уреден град 

www.dariknews.bg | 30.08.2018 |  
На 1 септември, от 19:00 до 22:00 часа, от площад „Възраждане“ към небето над Габрово ще 
полетят стотици хартиени фенери, събрали мечтите и посланията на хората в града. 
Събитието е по идея на Антослав Илиев и неговите приятели и ще се проведе за осми 
пореден път. Фестивалът тази година се осъществява с подкрепата на Център за работа с 
доброволци към Община Габрово, които от своя страна ще се включат с две свои 
инициативи -  „Къщички за книги, книги за къщички“ и Капачки за „Бъдеще в Габрово“.  Те 
ще ви очакват в специално обособена зона за даряване на книги и пластмасови капачки. 
Чрез даряването на книга можете да подкрепите инициативата на Центъра, която стартира 
през месец май и помага в попълването на създадените от Регионална библиотека 
„Априлов-Палаузов“ къщички за книги. Те са разположени в градската среда и целят 
насърчаването на четенето и размяната на книги. Другата инициатива е по идея на Деница 
Миларова - Капачки за „Бъдеще в Габрово“, и предлага един иновативен начин за 
благотворителност – с получената след предаването на събраните пластмасови капачки сума 
ще бъде закупено специализирано оборудване за отделенията по Неонатология и Детско 
отделение на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“. Сцената на площад „Възраждане“ също ще бъде 
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пълна – пред вас ще застанат младите габровски таланти Ивета Петрова и Jenny Jo - участник 
в „Гласът на България“, заедно с огненото шоу на „Fire Shadows”. 

Чуждестранни студенти участват в археологическите разкопки на старините във Велики 
Преслав 

www.novini.bg | 30.08.2018 | 
Доброволци от Латвия, Испания, Италия, Полша, Португалия и Швеция участват в 
археологическите разкопки на старините във Велики Преслав. Това съобщи на БТА 
директорът на Историческия музей в града Пламен Събев.  По думите му в старата българска 
столица сега се проучват обекти, които са северно от Владетелската базилика; предстоят и 
разкопки, северно от владетелските дворци. Това са важни за историята на България обекти, 
които се разкриват поетапно, уточни Събев.  Над 20-те доброволци от чужбина, в по-
голямата си част студенти по археология и история, участват в разкопките с цел - да 
подпомогнат туристическото обслужване на археологическия резерват и да популяризират 
старата българска столица. Те са във Велики Преслав по инициатива на фондацията "Open 
Space", припомнят от местната администрация. 

Стоичков ще участва в благотворителния мач, организиран от Стилиян Петров 

www.bgfootball.com | 30.08.2018 |  
Легендата на българския футбол Христо Стоичков ще вземе участие в благотворителния мач 
организиран от фондациите на Стенли и Джеймс Милнър. Тимовете на двамата ще се 
изправят един срещу друг на "Селтик Парк" в Глазгоу в опит да съберат повече средства за 
борба с рака. Двубоят ще се състои на 8 септември. "Няма значение колко ще пътувам и 
колко време ще отнеме. Да участвам в този мач е мой дълг. Аз спечелих "Златна топка", 
"Златна обувка", но най-важни са хората и подкрепата за тях. Нямам представа колко пари 
ще съберем, но за да помогна, ще предоставя мои бутонки и екип от финала на 
Шампионската лига през 1992 година, както и националната фланелка на България от 1994 
година за благотворителен търг", каза Камата пред сайта на фондацията на Стилиян Петров. 
"Това е много важно за мен. Стилиян е не само един от моите играчи, той е един от моите 
приятели. Наричам го мой играч, защото бях негов треньор в националния отбор. Когато той 
ми се обади и ме попита дали ще дойда, отговорът ми беше кратък: Да, разбира се. Стилиян 
преживя много трудности и аз се чувствам задължен да съм в Глазгоу и да участвам в този 
мач, както и в благотворителната вечеря след него", продължи Стоичков. "Никога не съм 
играл в Шотландия. Никога не съм играл на "Селтик парк", но знам историята на клуба и 
знам, че е един от най-големите отбори в света. Познавам репутацията на феновете на 
Селтик и ги гледах срещу Барселона. Моето присъствие тук е, за да покажа подкрепата си 
към някого, когото познавам повече от 20 години. Стилиян беше един от големите таланти, 
които напуснаха България и заминаха да играят в големите клубове по това време. Той бе 
заедно с Димитър Бербатов и Мартин Петров. Много съм щастлив, че изиграх малка роля в 
развитието на тези момчета. Стилиян имаше толкова големи моменти в кариерата си. Той 
има характер като играч и човек. Стилиян знае, че е привилигирован, че е  играл за Селтик. 
Но той беше прекалено голям за този клуб", продължи Стоичков. "Не обичам да говоря за 
кариерата си и успехите си. Не говоря за футбол, аз играех футбол. Напуснах България, 
когато бях млад. Отидох в друга култура, различна система. Бях много щастлив да играя под 
ръководството на Йохан Кройф, който ми помогна много. Беше трудна работа да си негов 
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играч. Той беше най-добрият треньор в историята. Не е справедливо да се сравнява онази 
Барселона с Барселона на Лео Меси", завърши Стоичков. 

DMS в помощ на Тони, той може да порасне здрав, но се нуждае от подкрепа 

www.gramofona.com | Автор : Gramofona.com | 31.08.2018  
Родителите на 10-годишния Антонио се нуждаят от подкрепа, за да спасят сина си. Момчето 
е диагностицирано с доброкачествен тумор в мозъка. Тони има всички шансове да порасне 
здрав и да живее пълноценен живот, но за това е необходима спешна операция в Германия. 
Медиците от клиниката в Хановер препоръчват операцията да се извърши незабавно, 
защото има риск туморът да нарасне. Това може да доведе до тежки увреждания, така че 
времето е решаващ фактор. Самата интервенция и лечението струват 50 382 евро. До 
момента семейството е успяло да събере едва 5 700 лв. Необходими са още 92 500 лв. 
Фондът за лечение на деца в чужбина така и не е дал отговор дали ще финансира 
операцията на Антонио. Ако искате да помогнете, можете да направите това с дарителски 
SMS. Изпратете текст DMS ANTONIO на номер 17 777. Можете да подкрепите битката на 
Тони за живот и като направите дарение: Антонио Георгиев Георгиев IBAN: 
BG44BPBI79374026270301 BIC: BPBIBGSF Пощенска банка 

Детска градина получи дарение от германски рали участници 

www.ngobg.info | 31.08.2018  
Сдружение „Верният настойник" зарадва детска градина в Перник.  Заедно с  германски 
рали състезатели, участници в тазгодишното рали Балтик Сии Съркъл, беше раздадено 
дарение на децата.  Ралито се осъществява всяка година с благотворителна кауза. Тази 
година подкрепата е за училище Комениус в Хилпощейн и особено за деца с говорно 
разстройство. По пътя си участниците спират в различни места и раздават подаръци в детски 
градини.  В България германските състезатели направиха дарение и зарадваха с играчки 
децата от детска градина в гр. Перник. Инициативата се подкрепя от организация „Приятели 
на училище Комениус, Хилпощейн”. 
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