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Новини за членове на БДФ 
 

Кариерно приключение за близо 1 000 деца на работното място на родителите им 

www.ngobg.info | 05.11.2018 | 18:23 
В шестото издание на проекта „Гордея се с труда на моите родители” на Българската мрежа 
на Глобалния договор на ООН се включиха близо 1 000 деца на възраст между 7 и 14 години. 
В седмицата на народните будители те бяха въвлечени в кариерно приключение и 
прекараха 1 работен ден в компаниите, в които работят техните родители. Компаниите 
участници, които тази година бяха 21, представиха на малчуганите различните професии и 
им помогнаха да достигнат до същността им, благодарение на разнообразни игри и задачи. 
„Програмата се превърна в една от най-успешните инициативи на Българската мрежа на 
Глобалния договор. С нея предаваме най-важното послание - трудът е основна ценност, 
възпитанието и доброто отношение към труда като съзидание и творчество. След тези 
срещи вдъхновени са и децата, и родители, и лекторите и всички организатори в 
компаниите. Инициативата позволява и на децата да се запознаят с различни специалности, 
да направят осъзнат избор за своето истинско призвание, което ще практикуват с 
удоволствие, и с което ще са полезни на себе си и на обществото. През годините имаме 
много примери за деца, които са избрали бъдещата си професия след участието си в 
проекта.”, споделят организаторите от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. С 
участието си в “Гордея се” децата имаха възможност да обогатят общата си култура и да 
усетят, че всеки човек е незаменимо зрънце за растежа и развитието на обществото, 
независимо каква професия упражнява. По време на гостуванията в компаниите малките 
участници размишляваха над важни теми. В отговорите си на  въпроса: “Какво трябва да 
направим сега, за да бъде светът по-добър след 10 години?” малчуганите бяха категорични, 
че трябва да учим повече, бъдем добри един към друг, да пазим природата си и да 
изобретяваме нови неща. А когато ги попитахме как си представят света след 10 години, те 
развихриха фантазиите си, като споделиха, че си представят плаващи и летящи къщи и коли, 
живот извън нашата планета, както и съществуването на хора-роботи, които също ще имат 
способността да летят. Сред професиите след едно десетилетие според децата ще са 
сладкар, музикант, космически пожарникар, изобретател, учител, лекар, пречиствател, 
програмист, химик, зоолог, инженер и дизайнер на роботи. Едно специално посещение 
изненада децата на служителите в завода “Неохим” АД в  Димитровград - към тях се 
присъедини вицепрезидентът Илияна Йотова, която приветства инициативата. Шестото 
издание на “Гордея се” ще завърши с публичната част на проекта - вече традиционния 
“Базар на професиите”, който ще се проведе на 23 и 24 ноември с вход свободен в зала 
“Джон Атанасов” на София Тех Парк. Участниците в него ще представят по нетрадиционен 
начин пред децата същността на своите професии. Освен обиколка на щандовете на 
различните специалисти, гостите ще имат възможност да се срещнат и с професионалисти от 
най-различни сфери под формата на лекции, както и да направят консултации за кариерно 
ориентиране. Базарът тази година е насочен към деца и тийнейджъри между 8 и 16-
годишна възраст. Компаниите, които участваха в първия етап на „Гордея се” в началото на 
ноември са представители на различни индустрии като минно дело, енергетика, лека 
промишленост, търговия, медии, IT, телекомуникации, банково дело, фармация, социални 
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дейности, логистика и креативна индустрия. Това са А1, Амер Спортс, Асарел Медет, Борика, 
Булсатком, Солвей Соди, Доверие Брико, Дънди Прешъс Металс Челопеч и Крумовград, 
Контур Глобал Марица Изток 3, фондация Конкордия, Мелексис, Неохим, ОББ, Овергаз, 
Пощенска банка, Софарма, Стомана Индъстри, ТехноЛогика, Transpress и Хаос Груп. „Гордея 
се” се проведе в 16 града в цялата страна - София, Пловдив, Бургас, Варна, Добрич, Плевен, 
Благоевград, Гълъбово, Девня, Димитровград, Крумовград, Панагюрище, Перник, 
Сандански, Челопеч и Чепеларе. Медийни партньори на проекта са Azcheta.com, BCause, 
радио Family, Дарик радио, Детски дневник, Първите 7, az-deteto.com, b2b media, 
computerworld.bg, kafene.bg, malcovci.com, Sofia plays, Love theater, ngobg.info, CSR Advicebox, 
Terminal3.bg, Teen station, teenproblem.net и uspelite.bg 
 

Вече е ясно кои са петимата финалисти в ПРОМЯНАТА (ВИДЕО) 

www.nova.bg | 07.11.2018 | 20:46 
Ясни са петимата финалисти в най-голямата социално отговорна инициатива на Нова 
броудкастинг груп ПРОМЯНАТА. Те бяха избрани сред 134-ма претенденти от цялата страна. 
Чрез своите социални проекти финалистите ще се борят за доверието на зрителите на NOVA, 
за да направят живота на обществото по-добър. Сбърканите рецепти означават объркани 
човешки животи. Екатерина Йосифова и Наталия Александрова от фондация „За Храната” са 
се заели да заменят домашните аптеки с дигитален ресурсен център за малки и големи с 
теория и практика по темата за храненето. “Живот на килограм“ организира обучение за 
превенция на хранителните разтройства Крум и Симона Крумови от издателство "Керът" 
знаят, че без участието на родителите светът не е привлекателно място. Затова им помагат с 
образователни материали за ранното детско развитие и вече са на старта на 
ПРОМЯНАТА.  "Беше много труден избор, но в крайна сметка избрахме тези, които имат най-
голям шанс да се развият и да помогнат на възможно най-много деца в България", каза 
изпълнителният директор на Reach for Change България Юрий Вълковски.  Сред финалистите 
се подрежда образователен център „Технократи”. Миша, Фил и Ивайло прилагат новите 
технологии в изучаването на традиционните дисциплини. Резултатите са повече от 
вълнуващи. Издателство "Керът" запознават родители с ранното детско развитие Васил 
Спасов и Боян Симеонов ще докажат, че няма невъзможни задачи с проекта си „Виждам чрез 
музика, който е програма за деца и младежи с увредено зрение. Десислава, Яна и Искра са 
създатели на интернет платформата "Книговище", която е за ученици от първи до десети клас. 
Тяхната цел е да увеличат постигнатата функционална грамотност. Зрителите на NOVA ще 
могат да изберат своите фаворити сред проектите през януари. Новините на NOVA - вече и 
в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК. 
 
 
 
Общи новини  
 

ЧЕЗ засади 1 500 фиданки на територията на опожарена гора в землището на с. Росоман, 
Община Божурище (ОБЗОР) 

www.focus-news.net | 03.11.2018 | 05:01 
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София. ЧЕЗ Електро продължи инициативата на „We do green“ със засаждане на 1 500 фиданки 
дъб и акация на територията на опожарена гора в землището на с. Росоман, Община 
Божурище. Те бяха засадени от доброволци – служители на ЧЕЗ – България. Кампанията 
стартира със засаждането на 10 дървета в района на бул. „Черни връх“ през октомври. 
Събитието е съвместно със съдействието на Югозападно държавно предприятие. Соня 
Мурджева, мениджър „Корпоративно планиране“ ЧЕЗ, припомни, че дружеството 
организира две бягания под мотото „Run green“ и за всеки участник в тях ние обеща да засади 
по едно дърво. „И в двата етапа на „Run green“ имаме над 700 участници и ние решихме да 
удвоим този брой, затова бройката е така впечатляваща“, обясни Соня Мурджева. Тя уточни, 
че инициативата е част от кампанията на ЧЕЗ за популяризиране на електронните фактури. 
„До момента имаме 4000 клиенти, които използват услугата електронна фактура и сме 
спасили от отсичане 4 хиляди дървета. Предимствата на електронните фактури, освен 
удобството и сигурността, е именно опазването на околната среда. Същевременно искаме да 
дадем и своя принос в залесяването, заради това, което сме унищожили до момента. Малкият 
жест на всеки един клиент, отказвайки се от хартиена фактура, води до доста предимства за 
цялото общество“, допълни Мурджева. Петър Холаковски, Изпълнителен директор на „ЧЕЗ 
Разпределение България“, добави, че тази инициатива е много важна за компанията. „Искаме 
да засадим 1500 дървета, за да обновим тази изгоряла гора и да помогнем на природата. За 
ЧЕЗ винаги е важно да носим социална отговорност и затова трябва да участваме в такива 
инициативи“, каза той. Директорът на Териториално поделение „Държавно горско 
стопанство Сливница” Пламен Мишев коментира, че оттук насетне ангажиментът е техен да 
отгледат тази залесена горска култура. „В продължение на 3 години ще отглеждаме тази 
култура. Това е една грижа, ръчно плевене, разрохкване на почвата, за да може 
новосъздадената гора да укрепне и да може да се запази“, допълни Пламен Мишев. Инж. 
Дамян Дамянов, директор на Югозападно държавно предприятие каза, че след 6-7 години на 
мястото ще има зелен фон вместо изсъхнала почва, а пораснала гора се очаква след около 45-
50 години. „Сливница, София и Радомир тази година са център на силни доброволчески 
залесявания, което трябва да продължим като добра практика в бъдеще. Имаме доста такива 
акции. Горе-долу над 15 000 – 20 000 човека участват ежегодно в създаването на нови гори 
върху опожарени и освободени от съхнеща дървесина площи. Това е, разбира се, 
допълнително към това, което ние оперативно ежегодно извършваме. Тази година имаме 
към три хиляди декара залесяване, което към частта 2,500 е изпълнена. Сега имаме 500 
декара залесяване на тополови дръвчета по долините на Струма и Мездра“, допълни Дамян 
Дамянов. Той апелира към внимателно боравене с огън в открити пространства и гори. 
„Последният месец имаме над 30 пожара, които се дължат на човешка немарливост и 
неправилно боравене с огън, а цяло лято имахме само 3-4 пожара“, каза още Дамян Дамянов. 
Теодора ПАТРОНОВА 
 

Столичен ресторант подаде ръка на бездомни хора 

www.dnes.bg | 03.11.2018 | 12:56 
Собственик на столичен ресторант предлага храна на бездомни хора всеки делничен ден след 
17:00 часа, като благотворителната акция започна на 1 ноември. Благотворителната 
инициатива "Подай ръка" е негова идея, като на Бъдни вечер ще има и специална вечеря за 
хората без подслон. На старта на кампанията на столичната улица "Владайска" 29 дойдоха 
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около 30 души, съобщава Bulgaria ON AIR. Всички те си тръгнаха с топла храна и усмивка 
заради направеното добро. Инициативата ще продължи до 31 март. На 10 ноември е третият 
рожден ден на ресторанта. Собственикът моли всички гости да донесат своите подаръци под 
формата на продукти за бездомните хора. По данни на Агенцията за социално подпомагане в 
България са регистрирани 1068 бездомници, като в София те са над 500. 
 

Модерен видеобронхоскоп дарява Ротари на Белодробната болница в Търново 

www.velikotarnovo.utre.bg | 03.11.2018 | 14:51 
Модерен видео бронхоскоп ще дари Ротари клуб на Белодробната болница „Д-р Трейман” 
във Велико Търново. Той ще е последната дума на техниката, уточни Митко Минев, бъдещ 
дистрикт гуверньор на Ротари – България. 78 000 лева струва апаратурата, като ротарианци 
даряват още 22 000 лв. за обучение на персонала, работещ с него. Парите ще се набавят от 
Глобалния фонд на ротарианците и чрез дарителски кампании на благодетелите. 
Осигуряването на модерния видео бронкоскоп е част от кампанията „Дишането е живот” и по 
повод 80-ата годишнина на Ротари клуб. „Това е скъпа апаратура, която към настоящия 
момент не е по силите ни самостоятелно да се сдобием с нея. Благодарим на Ротари за тази 
възможност. Техниката е жизненоважна за дейността на болницата. Тя е от изключително 
важно значение за болните. Основно средство за откриване на рак на белия дроб. При нас се 
правят диагностични процедури. Ние разполагаме с бронхоскоп, но той е прекалено стар. 
Трудно работещ, закупен е през 1996 година. Болницата ни обслужва хора от четири области. 
Миналата година са преминали  1600 души, за тази година до сега – 1700 души. Около 200-
300 бронхоскопии се правят средно на година”, поясни д-р Стела Денчева, управител на 
Белодробната болница. Сред другите прояви на добродетелите е юбилеен концерт – 
спектакъл. Поп звездата Георги Христов ще бъде специалната изненада в „Ротари за 
великотърновци”. Събитието ще се проведе на 16 ноември от 18.00 часа в ДКС „Васил Левски” 
във Велико Търново. Ще участват хор, солисти и оркестър при МДТ „К. Кисимов” и ДЮФА 
„Българче”.  По време на концерта ще бъдат връчени наградите на победителите във 
фотоконкурса и на децата от конкурса за детска рисунка. Входът за проявата е свободен. 
 

В ИМЕТО НА ЖИВОТА: 14 онкоболни рисуват усмивки 

www.nova.bg | 04.11.2018 | 10:23 
В социалното предприятие „Нарисувай ми усмивка“ в Бургас 14 онкоболни изработват 
сувенири и ги продават. БЪДЕЩЕ ЗА ВИВИ: Близки направиха благотворителен базар за 
момиченце, болно от рак „По този проект работим от 2015 г. с финансиране на Български 
център за нестопанско право. Сега вече спечелихме програма, от която имаме финансиране 
за наемане на работа с трудово възнаграждение на 14 души, които са с решение на ТЕЛК. 
Искахме да създадем място, където тези хора могат да се адаптират социално и да творят“, 
каза председателят на сдружението Цонка Тодорова. Тя допълни, че хората, които са с ТЕЛК 
много трудно биват наемани на работа, тъй като често им се налага да отсъстват. Известни 
българи продават лични вещи в помощ на болни деца (ВИДЕО) „От няколко години правим 
всичко това в Сдружение „Онкоболни и приятели“. След това се отделихме и направихме това 
предприятие. Тези хора са изключителни талантливи и това е начин те да бъдат полезни“, 
каза още ръководителят на проекта Валентина Станкова. Жените, които работят там 
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споделиха, че се чувстват спокойни, работят щастливо и си помагат.  Още гледайте във 
видеото  Репортер: Цеца Алексова Новините на NOVA - вече и в Instagram, последвайте ни. За 
още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК. 
 

Конкурс за инициатива, реализирана с помощта на доброволци в община Асеновград 

www.asenovgradnews.com | 04.11.2018 | 13:56 
Община Асеновград, Градската библиотека „Паисий Хилендарски” и Националният алианс за 
работа с доброволци обявяват конкурс за инициатива, реализирана с помощта на 
доброволци в община Асеновград за 2018 г., по повод Световния ден на доброволеца – 5 
декември. В конкурса са поканени да участват всички организации и групи на територията на 
община Асеновград, които са реализирали инициатива с помощта на доброволци през 
годината без значение на цел и начин на организация, източници на финансиране, брой и 
възраст на доброволците. Номинираната инициатива трябва: 1. Да е извършена от 
организации и/или от външни лица или организации, но насочена към местната общност. 2. 
Да е реализирана в периода декември 2017 г. – декември 2018 г.     Целта на конкурса е да 
бъдат популяризирани доброволческите инициативи в община Асеновград, както и да се 
стимулира инициирането и реализирането на доброволчеството. Критерии за оценка: 
Представените инициативи ще бъдат оценени според значението им за хората в общността и 
броя на участниците. Награди: Най-добрите инициативи ще бъдат определени от жури и ще 
получат приз „Донка Пашкова”– на името на първата щатна библиотекарка в Асеновград, 
посветила голяма част от живота и дейността си на общността. Всички номинирани 
инициативи ще получат грамоти за номинация. Инициативи могат да бъдат номинирани от 
организации и отделни лица, като за целта попълнят формуляр. Номинациите се очакват до 
3 декември 2018  г. на e-mail: gbph@abv.bg. Наградите ще бъдат обявени на 7 декември на 
специална церемония в Градската библиотека по повод 5 декември – Световния ден на 
доброволеца. За повече информация на тел.: 0876 84 08 29, e-mail: gbph@abv.bg. 
 
 

Пациентски организации с редица въпроси относно преместването на Фонда за лечение на 
деца 

www.zdrave.net | 05.11.2018 | 13:11 
От пациентски организации „Заедно с теб“ изпратиха писмо до министъра на 
здравеопазването Кирил Ананиев и премиера Бойко Борисов, в което задават редица 
въпроси, свързани с преместването на Фонда за лечение на деца в Здравната каса. 
Пациентските организации питат как ще става заплащането на хонорари на лекари в чужбина 
за децата, както и на транспортните разходи и такива по настаняване, често в самата болница, 
тъй като НЗОК може да заплаща според действащото законодателство само медицински 
дейности. Как ще се заплащат за в бъдеще лекарства в България за тежки онкологични 
заболявания и други, невключени в реимбурсната листа на НЗОК, както и медицински храни 
и медицинските изделия, питат още от организацията. Според „Заедно с теб“ това означава 
откази за лечение и спестяване на средства от НЗОК срещу живота и здравето децата. 
„Осигуряване на лечение на деца извън Европейския съюз. Как смята управителят на НЗОК да 
разреши този казус, тъй като според действащото законодателство това е невъзможно и тези 

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”  

8 

 

деца ще са дискриминирани. Как смята Управителят на осигури прозрачност в работата 
относно децата, като дейността ще се осъществява от служители на заплата към него и е ясно, 
че те няма да посмеят да сигнализират за каквито и да са нередности?“, питат от пациентските 
организации. Представителят на организациите Пенка Георгиева, в качеството си на член на 
Обществения съвет на Фонда, изрази възмущение от твърденията на управителя на НЗОК, че 
близо половината деца, лекувани с подкрепата на ЦФЛД, са били изпратени на лечение без 
предварителна ценова оферта. „Всички членове на Обществения съвет винаги строго 
съблюдават спазването на правилата на работа на Фонда за лечение на деца. Всяко болно 
дете, независимо дали ще се лекува в чужбина или в България, има оферта, касаеща 
изразходване на субсидията от държавата в размер на 12 милиона лева плюс сумите, събрани 
от дарения и глоби, за които Общественият съвет носи отговорност. Всяко дете категорично е 
гласувано от Обществения съвет за одобрение при наличие на такава оферта за сумите до 
стотинка по субсидията и даренията“, категорична е Георгиева. Припомняме, в петък на 
пресконференция д-р Дечев заяви, че 46% от документите за деца през 2017 г. и 30% от тези 
през 2018 г. са постъпили в НЗОК без ценова оферта. Пенка Георгиева уточнява, че когато 
лечението е в страна, където са въведени диагностично свързаните групи например, чуждата 
болница не може да предостави подробна информация предварително относно формуляр 
S2, а в края на лечението. „Смята ли д-р Дечо Дечев да спира тези болни деца, които се 
нуждаят от лечение и за които трябва да издава формуляр  S2 за лечение в държави, в които 
са въведени диагностично свързани групи например или да забавя деца, спешно нуждаещи 
се от лечение? Ако това е така, значи още веднъж изразявам несъгласие Фондът да премине 
към НЗОК, тъй като тази група болни деца ще е дискриминирана и управителят ще пести 
средства, отказвайки лечение на деца. Ако управителят счита, че ще издава формуляри S2 за 
лечение на децата по диагностично- вързани групи например, за които сумата е ясна накрая, 
тогава настоявам публично да се извини на Обществения съвет за отправените обвинения и 
манипулации“, заявява още Георгиева.  Тя е категорична, че обвиненията за злоупотреби с 
логистиката за децата от Фонда за лечение на деца са недоказано публично обвинение от д-
р Дечо Дечев към институцията Министерство на здравеопазването, тъй като транспортните 
разходи се заплащали от фирма, спечелила обществена поръчка. „Очаквам министърът на 
здравеопазването да защити институцията Министерство и да направи проверка правомерно 
ли е проведена тази обществена поръчка и относно дейността на спечелилата фирма“, пише 
още Георгиева. 
 

Варненски танцьори с благотворителни инициативи в помощ на АГ – болницата 

www.varnautre.bg | 05.11.2018 | 13:11 
Танцьорите от клуб за народни танци “Моряците” във Варна, организират няколко 
благотворителни инициативи в подкрепа на АГ – болницата СБАГАЛ “Проф. д-р Д. Стаматов”. 
Първата от тях е благотворителен базар, който ще предлага нови и запазени маркови дрехи и 
предмети от бита. Всеки, който иска да остави или да закупи стоките, може да го направи от 
9 ноември до 30 декември, всеки ден между 15:30-19:30 ч., в зала 2 на клуба (бившия Пфое 
Мол, ет. 3). Идеята на организаторите е, ненужните вещи за един, да зарадват някой друг. На 
16 декември от 16:00 ч. отново на същото място ще се проведе традиционният конкурс за най-
вкусна баница и най-пивко вино. Победителите ще получат награди, а за останалите ще 
остане дегустацията. Благотворителният вход е 5 лв. Последната инициатива на танцьорите е 
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благотворителен концерт, който ще се състои на 22 декември от 19:30 ч. в зала 1 на 
Фестивалния и конгресен център. Събраните средства от всички инициативи на кампанията 
ще бъдат дарени на СБАГАЛ – Варна „проф. д-р. Д. Стаматов“, за закупуването на лек 
автомобил, който ще бъде оборудван в специален режим за транспортиране на най-малките 
пациенти на отделението по Неонатология. Затова са нужни около 17 000 лв. Повече 
информация за кампанията и билетите, може да получите на сайта на клуба 
www.moriatsite.com или на тел: 0899 16 50 26. 
 

Страховете около закриването на детския фонд се засилват 

www.mediapool.bg | 05.11.2018 | 13:23 
Притесненията около закриването на Фонда за лечение на деца и прехвърлянето му към НЗОК 
от следващата година се засилват вместо да се разсеят след обясненията на управителя на 
касата д-р Дечо Дечев от петък. “Преминаването на Фонд за лечение на деца към НЗОК без 
ясно разписани нормативни правила е експеримент с живота на българските болни деца“, 
коментира Пенка Георгиева, представител на пациентите в Обществения съвет на фонда в 
понеделник. Тя изрази възмущението си от опитите на Дечев “да дискредитира работата на 
Обществения съвет, манипулирайки обществото единствено с цел да оправдае неразумното 
и нормативно неподготвено решение за преминаване на Фонда за лечение на деца към 
НЗОК“. В петък Дечев заяви, че след прехвърлянето на фонда към НЗОК обществен съвет няма 
да има и дори оспори ползата от съществуването му, като изнесе данни, че този орган е 
одобрявал деца за лечение в чужбина без ясни оферти. Дечев твърди, че въпреки това НЗОК 
не е спряла нито едно дете от лечение. Според него след прехвърлянето на фонда към НЗОК 
парите за логистика - път, престой и преводачески услуги ще се изразходват по-ефективно. 
Освен това той увери, че всички дейности, които в момента фондът плаща, включително 
лекарства и медицински изделия за лечение у нас, ще продължат да се покриват, въпреки че 
са извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, защото ще се покриват с целеви 
трансфер от здравното министерство. Уверенията му обаче не разсейват съмненията, а ги 
задълбочават заради арогантния тон, с който подхожда към темата. Георгиева написа 
отворено писмо, адресирано до премиера Бойко Борисов, в което излага част от 
притесненията, които съществуват около прехвърлянето на фонда към касата, част от които 
вече бяха коментирани и от водещ детски специалист. “Преминаването на Фонда за лечение 
на деца към НЗОК на тъмно и набързо без ясни правила и при абсолютно нежелание за 
обяснение от управителя на НЗОК създава огромно напрежение сред родителите на болни 
деца“, коментира Георгиева. Част от притесненията са свързани с това например как НЗОК 
възнамерява да плаща за лечение извън ЕС, за хонорари на лекари в чужбина, лекарства и 
медицински изделия извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. Въпреки че от 
НЗОК уверяват, че няма проблем с това, тъй като тези дейности ще се покриват с трансфер от 
здравното министерство, според юристи решението на този казус не е толкова просто и 
еднозначно. Георгиева защити и работата на Обществения съвет към фонда като посочи, че в 
него е “елитът на българското детско здравеопазване - достойни лекари, отдали живота си 
години наред на българските деца, също и представители на медиите и неправителствените 
организации“. “Всички членове на Обществения съвет винаги строго съблюдават спазването 
на правилата на работа на Фонд за лечение на деца. Всяко болно дете независимо дали ще 
се лекува в чужбина или в България има оферта, касаеща изразходване на субсидията от 
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държавата в размер на 12 милиона лева плюс сумите, събрани от дарения и глоби, за които 
Общественият съвет носи отговорност. Всяко дете категорично е гласувано от Обществения 
съвет за одобрение при наличие на такава оферта за сумите до стотинка по субсидията и 
даренията“, казва Георгиева. По думите ѝ обаче не е нарушение заявления да идват и без 
оферта, защото чуждите болници не могат да предоставят винаги прогнозна сума за 
лечение.  “Ако д-р Дечо Дечев вижда нередности във формулярите S2, издавани и 
контролирани от НЗОК, да уволни подуправителя си д-р Йорданка Пенкова, която се 
предполага, че не е упражнила нужния контрол в този период, а не да отправя обвинения към 
Обществения съвет, с единственото си желание да го премахне, за да не пречи на лобистки 
интереси“, коментира Георгиева. 
 

Гората.БГ събира 100 000 жълъда и кестена за нова гора 

www.sakarnews.info | 06.11.2018 | 08:46 
“Гората.БГ4 (www.gorata.bg) e започнала инициатива за събирането на 100 000 жълъда и 
кестена. Това се прави с цел отглеждането им като фиданки и залесяването им в и около 
градовете в цялата страна. За да постигне това, инициативата приканва любителите на 
красивата българска природа да се включат в събирането на жълъди и кестени. Всички 
събрани жълъди и кестени ще бъдат превърнати в дървета. Част от тях ще намерят своите 
близо 12 000 деца в 370 учебни заведения, които ще получат и комплекти саксия, почва, 
семена и всичко необходимо, за да отгледат дърво. Други ще бъдат директно засети на 
опожарени и нуждаещи се места, за да се превърнат в гори, а трети ще бъдат дадени в 
разсадници на Гората.БГ, за да поникнат от тях здрави и силни фиданки. Ще бъдат положени 
грижи за спазване на законите и добрите практики, за да може фиданките да са качествени, 
здрави и силни. Когато станат готови за засаждане, младите дръвчета ще заминат за 
залесяване – към училища и детски градини, градски паркове, доброволчески залесителни 
групи и др. Защо точно дъбове и кестени? Дъбът е един от най-хубавите видове дървета, 
традиционни за нашите географски ширини. Тези величествени дървета растат бавно, сянката 
им е лека и хубава, живеят по няколко века. Конските кестени пък са сред най-подходящите 
дървета за градовете ни – с големите си корони, които правят хубава сянка, те намаляват 
затоплянето на градската среда (т. нар. „ефект на топлинния остров“), а голямата им листна 
маса пречиства въздуха много добре. Всеки може да събере жълъди и кестени сам или с 
приятели, от всяко място, където ги има – и да ги предаде на Гората.БГ. Работещите могат да 
се обединят със свои колеги и да съберат жълъди и кестени в офисите на фирмите и 
организациите, в които работят и също да ги предадат. А за всички учащи съвсем скоро ще 
стартира и кампания с изненади и награди, за доброто, което ще направят. За повече 
информация: Никола Рахнев, тел. 088 906 7777 Снимка: Интернет 
 

Карин дом стартира онлайн магазин в подкрепа на терапията на децата 

www.ngobg.info | 06.11.2018 | 09:16 
Скъпи приятели, Искаме да споделим една наша идея, която подготвяме от доста време и 
чрез която ще се опитаме да бъдем още по-близо до всички вас, които ни подкрепяте и 
разбирате нуждата децата със специални потребности да получават възможно най-добрата 
терапия, за да имат своя пълноценен живот в България. За това решихме да 
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стартираме ОНЛАЙН МАГАЗИН. Нарекохме този наш проект – Семеен магазин „Посланици на 
доброто”, защото вярваме в доброто и във всички вас, които ни подкрепяте и че заедно 
можем да променим съдбата на много деца и семейства.   Станете и вие Посланик на 
доброто!!! Разгледайте предложенията в нашия онлайн магазин ТУК. Ще се стремим да ви 
предложим не просто продукти, но идеи за възпитанието и отглеждането на децата, 
за пълноценните мигове в семейството, за забавления и домашен уют. Разбира се ще 
предложим и изискани предложения за дамите, както и тематични празнични предложения. 
Не сме забравили и компаниите, които могат да открият също атрактивни предложения за 
своите партньори и служители. Важното е да знаете, че в изработката на голяма част от 
продукти се включват семействата, с които работим в Карин дом, доброволци, наши приятели 
дизайнери, фотографи и творци в различни области. Работим по няколко продуктови линии – 
за специалисти, за деца и родители и продуктова линия с подаръци за вашите любими хора, 
които постепенно ще развиваме и обогатяваме. В магазина можете да разгледате 
и Монтесори материали от лицензиран производител, на който Карин дом е представител. В 
магазина ще ви представяме артикули с атрактивен дизайн. Предвидили сме освен 
възможността да получите поръчката си на посочен от вас адрес, но и също така поръчката си 
можете да вземете и на място от Карин дом без допълнителни транспортни разходи. Всички 
приходи от продажбите на онлайн магазина на Карин дом са в подкрепа на терапевтичната 
ни дейност. Станете и вие Посланик на доброто!!! Разгледайте нашите предложения ТУК. Има 
значение от къде пазарувате. Избирайте качествени неща, изработени със смисъл. Точно 
такива, каквито са нещата в „Семейния магазин”.  Искаме също така да споделим, че 
Семейният магазин „Посланици на доброто” на Карин дом стартира благодарение на 
сътрудничеството ни с една иновативна българска компания – Titan Gate. Благодарим им за 
тази важна подкрепа в точния момент! Благодарим им, че повярваха в нашето начинание и 
като сериозна бизнес организация не останаха равнодушни към нашата идея и желание да 
стартираме тази нова за нас дейност! Очаквайте още нови продукти за вашето семейство и 
приятели от „Семейния магазин” на Карин дом! Фотограф: Венцислава Несторов 
 

„ЗАЕДНО ЗА БЕРКОВИЦА“ ЗАПОЧНА ПОДГОТОВКА НА ЕЖЕГОДНАТА СИ КОЛЕДНА 
ХУМАНИТАРНА КАМПАНИЯ „СПОДЕЛИ ОБЯД С ПЕНСИОНЕР В НУЖДА“ 

www.modernavratza.com | 06.11.2018 | 11:18 
Инициативна група „Заедно за Берковица“ започна подготовка на ежегодната си коледна 
хуманитарна кампания „Сподели обяд с пенсионер в нужда“. Тя ще се изрази в събирането 
на средства, с които да бъдат закупени хранителни продукти от  първа необходимост за 
хората в крайна нужда в селата, прилежащи към община Берковица. Кампанията се провежда 
за шести път и обхваща над 70 домакинства. Началото на тазгодишната кампанията за 
събиране на средства и хранителни продукти бе дадено на 01/11/18г. , а самото даряване на 
хранителните пакети ще бъде организирано на 08/12/18г. Изборът на нуждаещите се е 
съобразен с техния социален статус и след предварително проведени разговори и срещи с 
кметовете / кметските наместници по места. Хранителните помощи се състоят от ориз, боб, 
леща, олио, захар, сол, бисквити, плодове, консерви, месо и други трайни продукти. Освен 
материалната помощ, която ще окажем, всяка година разговаряме с възрастните хора, 
отдаваме им нужното внимание, разбираме и популяризираме техните проблеми сред 
отговорните институции и общността. За събирането на финансови средства и хранителни 
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продукти са предоставени банкова сметка, PayPal и адрес за изпращане на продукти. До края 
на седмицата в Берковица ще бъдат разположени и две кутии за събирането на дарения. 
Подробна информация за тазгодишната кампания може да намерите ТУК Видео от 
кампанията, проведена в навечерието на Великден може да видите ТУК 
 

РИОСВ – Хасково с екоиницатива „Нов живот за отпадъците“ 

www.novjivot.info | 06.11.2018 | 12:40 
Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково стартира 
инициативата „Нов живот за отпадъците“. Тя  НЯМА конкурсен характер  и в нея могат да се 
включат деца и ученици от 5 до 19 години. Участниците трябва да изработят  сувенири, 
предмети за бита, коледни играчки или картички от отпадъчни материали от хартия, 
найлонови торбички, пластмаса, метал, стъкло и др. С най-идейните и оригинални предмети 
ще бъде подредена изложба в залата на Регионалната екоинспекция. Тя ще бъде открита на 
19 ноември  в 15:00 ч. и ще бъде на разположение на желаещите да я разгледат до 23 
ноември. Творбите ще бъдат използвани с благотворителни цели, част от тях за кампанията в 
помощ на бебето Борил от Хасково, останалите ще бъдат безвъзмездно предоставени на 
някой от традиционно организираните в града коледни базари, а някои от играчките ще 
красят коледната елха в инспекцията. Чрез тази инициатива се надяваме, да помогнем както 
на природата, така и на деца, нуждаещи се от скъпоструващо лечение. Предметите трябва да 
бъдат донесени или изпратени (за сметка на подателя) в РИОСВ- Хасково на ул. 
„Добруджа“№14 от 5 до 15 ноември 2018г. вкл. Всяка творба трябва   да има заглавие, 
описание на използвания материал за изработването, името  на автора, училище, 
възраст/клас, е-поща и телефон за обратна връзка. Всеки участник може да участва с една 
творба, която не се връща. Допускат се индивидуални и групови участия. Инициативата  се 
организира по повод Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО), която тази 
година ще се проведе от 17 до 25 ноември. Eвропейската седмица за намаляване на 
отпадъците насърчава държавни и неправителствени организации, учебни заведения, фирми 
и обществеността да се включат в кампании, дни за почистване и дейности, свързани с 
предотвратяване на изхвърлянето на отпадъци в природата. Кампанията обхваща три 
основни теми- намаляването на отпадъците, повторната употреба на продукти и 
рециклирането на материали. Тя се провежда под патронажа на Европейската комисия. 
Национален координатор е Асоциацията на еколозите от общините в България. За 2018г. 
тематичният фокус по време на ЕСНО ще бъде „Предотвратяване на опасните отпадъци“. 
Своите дейности, може да регистрирате до 9 ноември, тук: www.ewwr.eu/register. За повече 
информация, посетете официалния сайт на ЕСНО: www.ewwr.eu. За допълнителна 
информация относно инициативата: тел. 038/601623, е-поща: pr_riosv_hs@abv.bg и ФБ 
събитие: тук. Благотворителна кауза: тук. 
 

Лица: Благовеста Факирова – жената, която 36 селски кметове наричат „маме“ 

www.borbabg.com | 07.11.2018 | 09:30 
Двете Благовести – баба и внучка73-годишната активистка ще предава щафетата на внучката 
си, която носи нейното име, и двете са родени на Благовещение БЛАГОВЕСТА ФАКИРОВА Е 
ПОЗНАТА НА ВСИЧКИ. От много години тя умее да организира изяви и да омайва дарители, 
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фондации, богати люде и политици. Работи с хора цял живот, била е два мандата кмет на 
родното си село Балван, което сега с нейна помощ има уникален и завиден социален облик. 
Почетен гражданин на старата столица, единствената наградена с медал от МВР и с плакет от 
пожарната. Сценарист е на два документални филма за Елена и Павликени като образцови 
селища през далечната 1986 г. Близо 20 години е играла народни танци. Завършила 
архитектура и благоустройство в строителния техникум. Няма висше образование. Вече е на 
73 г. и още работи – изпълнителен директор на сдружението на кметовете и председател на 
сдружение „Св. Иван Рилски“. Голямата лична болка – да погребеш съпруг и син БЛАГОВЕСТА 
МОЖЕ И ДА Е МНОГО СИЛЕН ЧОВЕК, НО никой не е толкова твърд, когато погребе съпруг и 
син. През 2004 г. съпругът Георги Факиров умира изненадващо от аневризма на аортата, която 
не е открита от лекарите навреме. С този мъж те са била заедно от училище. Срещнали се и 
се залюбили по време на репетиции в танцов състав в читалище „Искра“. После на 9 
септември 1967 г. момичето от Балван и момчето от Лесичери се взели и тя станала Факирова. 
Георги е бил военен и доста години преподавател във военното училище, където още го 
помнят. Двамата са били кръстници 8 пъти на курсанти, които никога не я забравят и до днес. 
Заради работата на Георги три години младото семейство било в Хасково и Асеновград. После 
се връщат във В. Търново и той е назначен във военното училище. Благовеста е работила в 
Окръжния народен съвет, където с конкурс я вземат в комисията за благоустройство и 
хигиенизиране на населените места, а след прекъсване става и секретар. Покрай тази работа 
тя е изучавала и обичаите по селата, а 15 селища са станали образцови, което за ония години 
било голяма гордост. Работи в Окръжния народен съвет до закриването му и след това 
започва работа в общината по времето на кмета Борис Крумов. Заради „синьото време“ обаче 
тя и още няколко души са съкратени, а след това Румен Рашев я връща обратно. Като съпруга 
на военен е била задължително член на БКП, но само до промените. След това и до днес не е 
член на никоя партия. Най-щастливият ден в живота е било раждането на сина Красимир – на 
9 септември 1968 г., на датата година след като Благовеста и Георги станали семейство. За 
съжаление обаче, през 2014 г. той си отива от този свят на 46 г. от най-страшната болест на 
века, която го покосява само за два месеца. СЪДБАТА ВСЕ ПАК Е ПРОЯВИЛА МИЛОСТ и е 
подала ръка. Благовеста Факирова е родена на Благовещение, а на същата дата, но през 1991 
г., е родена внучката, която също се казва Благовеста Факирова. Тя е израснала с баба и дядо. 
Сега със съпруга си Калоян имат син на 4 г., който носи българското име Кубрат. „Това е най-
голямото ми щастие. Младото семейство е прекрасно. Аз не се смятам за изморена, но не съм 
далеч от мисълта да предам щафетата на внучката си в сдружението и аз да се оттегля. Тя знае 
почти всичко, умее да работи с хора, знае как да говори и как да се държи. Така пак ще има 
една Благовеста…“, с гордост загатва управителката на сдружението „Св. Иван Рилски“. В 
момента младата Благовеста работи в пожарната като държавен служител. Голямото 
семейство са кметовете от общината „Моето голямо семейство, на което винаги мога да 
разчитам, освен на децата, са кметовете от 36-те села на общината. Те неслучайно не ми 
казват госпожа или по име, а ме наричат „маме“. Това е най-голямата ми награда и 
признание“, се просълзява Благовеста Факирова. Заслугите за това мило обръщение трудно 
могат да се изброят, а когато започне да говори за всичко, което прави, Благовеста няма 
спиране. ВСЪЩНОСТ СДРУЖЕНИЕТО „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ВЕЧЕ Е НА 21 ГОДИНИ. Неговото 
създаване е вдъхновено от балванчани, защото местният православен храм, който носи 
името на светеца, е бил запечатан години наред. „Аз вече бях кмет първи мандат в Балван. 
Хората поискаха да възстановим църквата, защото св. Иван Рилски е патрон на селото – 
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училището и църквата носят неговото име. Идеята беше това сдружение да бъде само на 
Балван и да възродим храма. Направихме събрание и издирихме всички балванчани, 
пръснати по света и у нас. Намерихме по-заможни от чужбина, а иначе цяло село се включи в 
ремонта на църквата. После спечелихме три проекта от Дирекция на вероизповеданията, 
кметът след мен Радослав Христов спечели 4 проекта, а сегашният кмет Недьо Георгиев също 
спечели проект”, разказва Благовеста Факирова. МАЛКОТО СЕЛСКО СДРУЖЕНИЕ ДОБИЛО 
ПОПУЛЯРНОСТ и започнало да печели проекти на всички нива. Днес Управителният съвет е от 
25 души, сред които има двама професори. Членският внос е символичен – по 1 лев. Пет 
години поред сдружението печели проекти на „Софарма“, които се казват „Грижа за хората“. 
Съществуването на дома за стари хора в Балван с 20 обитатели също е дело на това сдружение 
по проект от Холандия за над 150 000 лв. плюс помощ от общината безвъзмездно дарила на 
сградата на някогашната здравна служба. Дело на сдружението е проектът „Отвори очи“, 
летните полицейски академии, един позабравен проект „Предай нататък“ със заплодени 
юници, чиито рожби да се дават на бедни семейства, съществуването на Кризисния център, 
центъра за отдих и спорт в центъра на Балван, където се намира и полицейският участък и 
последното – двете площадки за тренировки по пожарна и пътна безопасност, открити на 14 
септември т.г. През 2011 г. по предложението на „Св. Иван Рилски“ в полицията бе открита и 
оборудвана „синя стая“ за водене за разпити на малолетни и непълнолетни и жертви на 
трафик. Тя бе сред първите в страната, а идеята въпреки доста критики доби популярност. 
ПАК ОТ БАЛВАН И ОТ БЛАГОВЕСТА ТРЪГВА И ИДЕЯТА ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА сдружението на 
кметовете и кметските наместници от община В. Търново. През 2001 г. като кмет втори мандат 
напористата дама създава такова само в селото, но после се разчува и всички се включват. До 
2003 г. тя е негов председател, а сега е изпълнителен директор. Председател е кметът на 
Арбанаси Тошо Кръстев. Дали в Седмицата на духа тази жена се чувства будител? „Не трябва 
да търсим слава. Аз не съм богата, но съм богата по душа, имам 540 лева вдовишка пенсия и 
много приятели. Едно време ми казваха, понеже съм родена на Благовещение, че на вдовица 
и на сираче троха не се отказва. Аз цял живот се опитвам да следвам тази мъдрост, но не знам 
дали съм успяла…“, казва още Благовеста Факирова. През времето на нашата среща в 
кабинета й в общината телефонът не спря да звъни и не спряха да я търсят. На огромната маса 
бяха пръснати стихове и рисунки на деца от центровете по селата по темата за родната 
полиция, чийто професионален празник е на 8 ноември. Децата бяха написали прекрасни 
стихове поименно за полицая, когото познават, и бяха направили невероятни рисунки, пълни 
с доброта, надежда и мъдрост. Благовеста пък трептеше от радост, защото броени дни по-
рано предложила идеята по селата и всички я прегърнали, както всички други в над 40-
годишния й обществен живот. Нели СУКОВА 
 

Кампанията „Подай ръка на нуждаещия се“ в област Пазарджик ще осигури хранителни 
продукти и внимание на възрастни и бедни хора 

www.focus-radio.net | 07.11.2018 | 11:23 
Кампанията „Подай ръка на нуждаещия се“ започна на територията на област Пазарджик, 
като ще продължи до 30 декември, съобщи за Радио „Фокус“ – Пазарджик Кирил Балдев, 
инициатор на кампанията. По думите му, по време на акцията ще бъдат набирани пакетирани 
хранителни продукти, които ще бъдат раздавани на бедни, самотно живеещи или 
потребители от Домовете за възрастни хора. „Реших да стартирам тази кампания, защото като 
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малък и аз съм нямал каквото съм искал. Живял съм в бедно семейство, имало е моменти, 
когато съм ял само хляб със сол. Нямал съм и пари за училище. Също така, не мога да си 
представя аз да съм на мястото на тези хора, да живея на улицата и да няма какво да ям. 
Трогват ме бедните, пенсионерите, които всеки ден продават по нещо на улицата, за да си 
купят хляб, пенсионерите по старческите домове, които няма кой да ги посети и да ги зарадва 
с нещо. Искам да видя усмивката на тези хора, като ги зарадвам дори с най – малкото. Преди 
Коледните празници това ще ме направи щастлив“, уточни Балдев. Той призова, всеки който 
иска да помогне, да се свърже с него на страницата „Подай ръка на нуждаещия се“ във 
Фейсбук и да дари продукти. Албена ЖИЛЕКОВА 
 

Благотворителна кампания дари оборудване по първа долекарска помощ на 6 училища от 
Област Бургас 

www.flagman.bg | Автор: Флагман.БГ | 07.11.2018 | 15:03 
Националното сдружение „Младежки глас” заедно с БЧК - Бургас официално дари 
оборудване за кабинети по първа долекарска помощ /ПДП/ в Бургас.  Дарението в размер на 
5535 лв. е събрано от благотворителния коледен бал „Всички сме едно семейство”. 
Председателите на сдружението Тодор Йосифов и на областната организация на БЧК в Бургас 
д-р Нено Ненов връчиха дарението на шест училища в града, сред които ОУ „П. Р. Славейков”, 
ОУ „Ел. Пелин“ и ОУ „Кл. Охридски“. Дарения получиха и школата в Карнобат, Царево и Айтос. 
„Щастлив съм от факта, че за пореден път организацията ни помага за доброто. Нашият 
приоритет са младите хора в България и трябва да се грижим за тяхното сигурно бъдеще и 
развитие. Заедно с партньорите ни от БЧК – Бургас ще продължим пътят на хуманната кауза”, 
каза Тодор Йосифов, национален председател на движението „Младежки глас”. Кабинетите 
ще разполагат с манекени на различна възраст, оборудвана раница с консумативи за ПДП, 
елеци и образователно информационно табло. Целта му е да улесни процеса на обучение на 
учениците по първа помощ и да възпита приемственост у поколенията. Кампанията за 
оборудване на кабинети по първа долекарска помощ продължава трета поредна година. До 
този момент са  обхванати 11 училища от Област Бургас. През 2018 година „Младежки глас” 
продължава инициативата за Благотворителен коледен бал, който ще се състои на 1 
декември в Бургас. Събитието е под патронажа на областния управител на Област Бургас 
Вълчо Чолаков.  
 

За трета поредна година ММС провежда инициативата "Мисията доброволец – 
(не)възможна" 

www.pleven.utre.bg | 07.11.2018 | 16:50 
Екип на Дирекция "Младежки политики" към Министерство на младежта и спорта отправя 
покана до всички младежки организации в България да се включат в инициативата на ММС 
по случай 5-ти декември – Международен ден на доброволчеството. Инициативата е под 
надслов "Мисията доброволец – (не)възможна" и се провежда за трета поредна година. Тя е 
насочена към изявени млади доброволци от цялата страна. За да се включите е необходимо 
да номинирате един доброволец от Вашата организация, който през изминалата 2018 г. най-
активно е участвал в доброволчески инициативи, кампании и/или др. За тази цел трябва да 
попълните формуляр за номинация, който се намира ТУК, и да го изпратите заедно със 
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снимки на номинирания на e-mail адрес: youth.policy@mpes.government.bg до 18.11.2018 г. 
Получените номинации ще бъдат публикувани на 19.11.2018 г. във фейсбук страницата на 
Национална информационна система за младежта и ще се осъществи онлайн гласуване до 
25.11.2018 г., чрез харесвания на снимките и историята на доброволците. Петимата от тях, 
събрали най-много харесвания ще бъдат отличени със специална награда на Министерство 
на младежта и спорта на тържествена церемония, която ще се проведе на 05.12.2017 г. Целта 
на инициативата е популяризиране на добрия пример на изявените млади хора в България, 
положили труд в полза на обществото, добрите дела, които не бива да остават незабелязани 
и разбира се доброволчеството като цяло. 
 

Доброволците към СНЦ „Диабет” с номинация за добротворство 

www.dariknews.bg | 08.11.2018 | 09:45 
Последната постъпила номинация за Конкурса за Годишните награди „Добрият Самарянин“ 
е за доброволците към СНЦ „Диабет”, които ежедневно се грижат за здравето на хора, 
страдащи от диабет. Добротворците: Д-р Димитричка Динева, Мано Манев, Радка Колева, 
Радни Раднев, Златка Скоколиева, Данка  Дончева, Катя Пенчева, Стефан Стефанов, техния 
вдъхновител и председател на Сдружение „Диабет” – Пенка Ялъмова и още десетки 
доброволци. Добротворството: Обучения за диабетици, ранно откриване на заболяването, 
ежедневни консултации и взаимопимощ – това са само малка част от дейностите, които 
доброволците към Сдружение „Диабет” – град Стара Загора извършват ежедневно в помощ 
на пациенти, страдащи от диабет. Самите те са пациенти на коварното заболяване или имат 
в семейството си близък, който страда от диабет. Научили са се как да се справят, да са 
уверени в правилността на стъпките, които предприемат и успешно преодоляват 
ежедневните предизвикателства, поставени пред тях със знание, умения, дисциплина, 
самоконтрол и грижа за собственото си здраве. Всичко това е достойно за уважение, но най-
голямото им постижение е, че решават и предават този свой опит, оказвайки безвъзмездна и 
безрезервна подкрепа за други, хора страдащи от диабет. Част от тях (доброволците) са 
медицински специалисти, които участват в скрининги за ранно диагностициране на болестта, 
като за последните три години са изследвали над 400 души. Пътуват до малките населени 
места в общината, за да направят достъпът до полезна здравна информация и необходими 
консумативи достъпни. Други пък помагат в срещи и разговори за по-лесното приемане на 
диагнозата и живот след това. Трети обучават хора, страдащи от диабет, как да контролират 
кръвната си захар в домашни условия, споделят личен опит и ги насърчават за водене на 
здравословен начин на хранене и повече физическо движение – все ключови средства за 
предотвратяване на тежките последици от диабета. Четвърти пишат обявления, предават 
информация за полезни събития, организират групи за рехабилитация и др. Всички тези хора 
изпълват смисъла на думата “доброволец” и са достойни примери за уважение във време, в 
което все голяма част от ставаме все по-ориентирани около собственото си битуване, 
пропускайки хиляди възможност да добротворстваме в полза на някой друг.   Номинацията е 
от  Кристина Русева, репортер на Радио „Стара Загора”. 
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Почернена майка дари 325 000 лв. на 17 тежко болни деца и младежи 

www.dnes.dir.bg | 08.11.2018 | 09:45 
Надя Георгиева, майката на 15-годишната Никол от Велико Търново, която в началото на 
септември загуби битката с рака, дари 325 000 лв. на 17 тежко болни деца и младежи. Парите 
бяха събрани от благотворителни кампании в цялата страна и чужбина за лечението на Никол, 
която бе диагностицирана със Сарком на Юинг, но за съжаление на 4 септември момичето 
издъхна в турска клиника.  След като е разпределила парите, Надя Костадинова е закрила 
дарителската сметка на покойната си вече дъщеря.  "Тъжно е когато животът на нашите деца 
е оценен на 10, 20, 100 хиляди евро, но благодарение на Вас, дарителите, ние дадохме 
надежда за по-добро "утре" на Ивето, Дани, Гого, Кали, Калоян, Никола, Марая, Вики, Цвети, 
Маги, Габи, Инес, Стилко, Данчо, Виви, Йоан и Ева. Скъпи деца, пожелаваме ви здраве и 
късмет. Колкото и да ви е трудно, посрещайте всичко с усмивка, защото: Усмивката може да 
скрие много неща: страх, болка, мъка... Но тя отразява едно нещо... СИЛА!", написа Надя 
Костадинова във Фейсбук.  Майката на Никол благодари на всички дарители с добри сърца, 
които помогнаха за лечението на дъщеря й, което започна в България, а после продължи във 
Франция и Турция. За съжаление, без успех. "Заровени в материалното, ние забравяме за 
малките, но толкова съществени неща в живота - усмивка, прегръдка, добро отношение, 
надежда. Забравяме, че най-важното нещо е здравето, защото без него нищо няма значение", 
написа още Костадинова. 
 

Кампанията за рак на гърдата в Пазарджик продължава с рентген, в Смолян - с ехограф 

www.dariknews.bg | 08.11.2018 | 09:55 
С прегледи при рентгенолог продължава кампанията за профилактика на рака на гърдата, 
организирана от Център „Онкоболни и приятели“ в Пазарджик, съобщава ръководителката 
на центъра Мария Чергарова. От днес започват прегледи при д-р Теодора Благова, 
рентгенолог. За втора година неправителствената организация ползва в кампанията нов 
собствен ехограф, който беше купен с пари, събрани от дарителска акция. За прегледите 
потребителите заплащат минимална такса от 10,00 лева. Тъй като има доста желаещи, е 
необходимо предварително запазване на час на тел. 0888 380 308. От следващата седмица 
екип на центъра ще посещава селища в Пазарджишка област, откъдето е получена покана. 
Така и хората от отдалечени населени места ще имат възможност да се прегледат на 
мобилната апаратура. Регионалната здравна инспекция в Смолян също организира за 
пореден път профилактични прегледи на млечната жлеза. Ехографското изследване ще се 
извърши в сградата на здравната инспекция от д-р Емилия Минчева и д-р Гинка Проданова от 
ДКЦ при УМБАЛ „Александровска” – София в дните 8-9 ноември. Цената на изследването е 10 
лв. Инициативата е по повод Международния месец за борба с рака на гърдата. По данни на 
РЗИ новооткритите пациенти със злокачествени образувания са 1 063 за 2017 година, а общо 
регистрираните онкоболни – 10 259. 87 от тях са деца до 17 години, сред които три момичета 
с новооткрити заболявания. Целта на кампанията е да подсети хората за ролята на 
профилактиката, тъй като ранната диагностика увеличава значително шанса за успешно 
лечение. 
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"Вдъхнови ме" - събитие за успеха и мотивацията 

www.plovdiv24.bg | 08.11.2018 | 10:01 
Източник: Plovdiv24.bg На 11-ти ноември в Дома на културата "Борис Христов“ в Пловдив 
младежката организация "Ротаракт клуб Пловдив - Пълдин"  организира мотивиращо 
събитие за млади хора - #ВдъхновиМe. На него те  ще се опитат да съберат 10 хиляди лева за 
закупуване на билирубинометър за отделението по неонатология в УМБАЛ "Пловдив".  С 
помощта на съвременния апарат медиците диагностицират жълтеница у новородените чрез 
неинвазивно изследване и имат възможност да определят своя терапевтичен подход към 
всяко бебе. Със събирането на средствата младите ротарактори целят да реализират една от 
своите каузи – да опазват здравето и да осигуряват пълноценното развитие на новородените 
през първите им дни на този свят. Това е второто дарение за отделението по неонатология в 
УМБАЛ "Пловдив", което представители на Ротаракт клуб Пловдив-Пълдин организират в 
рамките само на месец. На 19 октомври в Деня на българския лекар пастпрезидентът Биляна 
Андрончева - Джалева, и съпругът ѝ Любомир Джалев, пастпрезидент на "Ротаракт клуб 
Пазарджик – Бесапара", обсипаха отделението с подаръци.  Младата двойка имаше 
специална кауза на сватбата си - всички гости бяха призовани да заменят традиционните 
букети с принадлежности от първа необходимост за новородените от неонатологията на 
УМБАЛ-Пловдив. "Признателни сме на Биляна и Любомир, ще бъдем много благодарни и на 
всички, които помогнат отделението да се снабди с билирубинометър“, посочи началникът д-
р Диана Аргирова. Водещият специалист обясни, че апаратът за изследване на кръвния 
показател билирубин е много важен за точната диагностика и правилното лечение на 
бебенцата, тъй като около 60% от тях идват на бял свят с жълтеница. Най-ценното е, че този 
уред дава възможност изследването да стане съвсем безболезнено за децата, като се вземе 
проба от ушенцето, спестява на малките пациенти многократните убождания и болки при 
вземането на кръв. По този начин се намалява и рискът от възникване на инфекции 
впоследствие.  "Вдъхнови ме" - събитие за успеха и мотивацията Организатори на 
вдъхновяващия семинар са младежите от "Ротаракт клуб Пловдив - Пълдин", които работят 
за стимулирането на други млади хора да израстват и да се развиват успешно икономически 
и социално чрез позитивни примери, обществено значими проекти и хуманни каузи. На 11 
ноември те ще срещнат успешни и позитивни българи с младежи, които те могат да вдъхновят 
да сбъднат мечтите си. Лектори ще бъдат осем лица, които доказват, че в България можеш да 
бъдеш успешен. Ще разберете какво за тях е вдъхновението, каква е цената на постиженията 
им и какви уроци са научили по пътя си. Част от имената, които издават организаторите, са на 
Стойчо Керев, Анастас Гогов, Станислав Тодоров – Роги, Кирил Николов – Дизела, Георги 
Линков и Александър Секулов. Вдъхновението и успехът вървят ръка за ръка, а човечността и 
добротата трябва да бъдат неизменна част от пътя на всеки при постигането на най-висшите 
му идеали. Нека заедно да докажем, че умеем да черпим вдъхновение от правилните места 
и че умеем да бъдем човечни, ставайки част от тази прекрасна инициатива! 
 

Благотворителна Коледна кампания на Карин дом 

www.ngobg.info | 08.11.2018 | 12:06 
Скъпи приятели, в продължение на много години Карин дом провежда благотворителна 
Коледна кампания с продажба на коледни картички и календари. В кампанията се включват, 
както децата в Карин дом, така и талантливи художници. Тази година наши гости бяха: 
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Мирослава Милева, Флай Лима и Христо Борисов, които рисуваха заедно с малките ни 
художници в Карин дом. Крайният резултат са нашите чудесни нови картички: „Бяла магия”, 
„Елф”, „Залез” и „В планината”- подарък специално за Карин дом от 8 годишната Кристиана 
Еленска. ВИЖТЕ КАТАЛОГА НИ ЗА КОЛЕДА 2018 ТУК Тази година благотворителната Коледна 
кампания на Карин дом ще се стреми да осигури средства за включване на деца със 
специални потребности в обучение по метода на Мария Монтесори. Цена на една картичка: 
2.00 лева Цена на една картичка, при закупуване на над 500 картички: 1.50 лева. Цена на 
календар пирамидка – 5лева Цена на арт календар „Усмихни се” 2019 – 14.00 лева Поръчайте 
своите картички и календари до 18 декември 2018г. на телефон 052 302 518 и имейл 
koleda@karindom.org. Приемаме поръчки от цялата страна. Поръчки можете да направите и 
чрез новооткрития  ОНЛАЙН СЕМЕЕН МАГАЗИН „ПОСЛАНИЦИ НА ДОБРОТО” НА КАРИН ДОМ 
ТУК ПОВЕЧЕ ЗА КАМПАНИЯТА МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК Благодарим на нашите гости и всички 
деца, които се включиха със свои рисунки и с много желание в тази благотворителна 
инициатива! Пожелаваме Ви весели празници и прекрасна 2019 година! Благодарим Ви! 
 

БОРИКА подпомогна създаването на платформа за дарения в помощ на недоносените деца 

www.3e-news.net | 08.11.2018 | 13:56 
И тази година платежният и картов оператор БОРИКА АД подкрепи фондация “Нашите 
недоносени деца”. Със средствата, дарени от компанията, беше разработена специална 
онлайн платформа www.donate.premature-bg.com, на която всеки желаещ да подпомогне 
Фондацията, може да се запознае с проблемите на недоносените бебета и техните семейства, 
да си избере конкретна кауза и да дари средства за нея. Създаването на платформата е част 
от тазгодишната кампания на Фондацията, която ще протече под надслов „Големи чудеса за 
малките герои“. Организаторите са се фокусирали в три основни направления: набиране на 
средства за закупуване на животоспасяваща апаратура в неонатологичните отделения в 
страната; изграждане на семейни стаи в тях, които да позволят на родителите да бъдат с 
децата си по време на продължителен болничен престой, и подпомагане на работата на 
семеен център за недоносени деца “Малки чудеса”. „Партньорството ни с фондация „Нашите 
недоносени деца“ датира от няколко години, през които имахме шанса да бъдем част от 
редица значими кампании, които пред очите ни променяха съдби“. Ще продължим да ги 
подкрепяме, защото вярваме, че заедно, стъпка по стъпка, правим големи чудеса за малките 
герои“, коментира Мирослав Вичев, главен изпълнителен директор на БОРИКА АД. В 
подкрепа на кампанията тази година се включват популярни личности, сред които Ники 
Кънчев, Михаела Филева, Румяна Нейкова, Диляна Попова, както и водещи лекари 
неонатолози, в лицето на доц. Ралица Георгиева, началник на неонатологичното отделение 
на Специализирана болница за активно лечение по детски болести – София, д-р Донка 
Узунова, завеждащ отделение по неонатология към ІІ САГБАЛ “Шейново“, и др. Съществена 
част от кампанията "Големи чудеса за малките герои" е и специалното събитие, което ще се 
проведе на 14 ноември под надслов „Вечер на чудесата“. Събитието, подкрепено от БОРИКА, 
се организира по повод Световния ден на недоносените бебета. Благотворителната вечер 
включва специална програма, в която ще вземат участие известни български артисти, 
представители на шоубизнеса, журналисти, както и представители на държавната власт, на 
социално-отговорния бизнес, на неправителствения сектор, доказали се като сериозно 
ангажирани с каузата на фондация “Нашите недоносени деца”. Водещ ще бъде Милена 
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Златкова, журналист и радиоводещ в предаването "Тройка на разсъмване" по радио 
"Витоша", а участници в събитието ще бъдат известни български изпълнители като Михаела 
Филева, Маги Джанаварова и Славин Славчев. Средствата, събрани в рамките на 
благотворителната вечер, ще бъдат използвани за трите основни и най-важни проекта на 
фондацията в тазгодишната кампания. В рамките на кампанията ще бъде организиран и 
Коледен базар, на който хората ще могат да изразят своята подкрепа за най-малките. 
Допълнително всеки, който желае да дари за каузата за недоносените деца в България, може 
да изпрати СМС с текст DMS BEBE на номер 17 777 за абонати на Telenor, Vivacom и A1. 
Припомняме, че през 2017 г. БОРИКА АД подпомогна каузата на фондация “Нашите 
недоносени деца”, като реализира благотворителна инициатива под надслов „Подпиши се 
електронно за едно по-щастливо детство“. В периода ноември – декември, за всеки нов или 
подновен електронен подпис B-Trust, компанията дари 1 лев на Фондацията. Събраните 
средства бяха инвестирани в закупуването на специализирано оборудване за първия център 
у нас „Малки чудеса“, посветен на нуждите на недоносените деца и техните семейства. 
___________________________ За БОРИКА: БОРИКА АД е в основата на технологичната 
инфраструктура на платежната индустрия в България. Приоритет на дружеството е 
осигуряването на съвременна картова и платежна среда за финансовите институции. 
Компанията се стреми да отговаря в най-висока степен на потребностите на банките от 
модерни и иновативни технологични решения в полза на техните крайни клиенти. Важно 
място в портфолиото на компанията заемат иновативните финтех продукти за крайни 
клиенти, като електронен подпис B-trust, електронна фактура E-faktura, парични преводи през 
банкомат Cash-M и приложение за мобилни плащания Mobi-B. Вече близо 30 години 
компанията е лидер в предоставянето на услуги за финансовия сектор и доверен партньор на 
банките и бизнеса. За фондация „Нашите недоносени деца“: Фондация „Нашите недоносени 
деца” е създадена през 2012 г. от три майки на недоносени деца. От създаването си 
Фондацията работи за реализирането на цялостен подход в подкрепата на недоносените 
деца и техните семейства. Каузата на Фондация „Нашите недоносени деца” включва 
осигуряване на актуална и медицински достоверна информация за родителите, осигуряване 
на психологическа подкрепа, както за семействата, така и за децата, подобряване на 
материалната база на неонатологичните отделения, даряване на медицинска апаратура и 
много други. 

17 благотворителна кампания McHappyDay 

www.novini.bg | 09.11.2018 | 09:11 
От 9 до 30 ноември 2018 година по 20 стотинки от стойността на всеки закупен Happy Meal ще 
бъдат в полза на Благотворителната фондация за деца Роналд Макдоналд България (RMHC), 
която по традиция вече 17 години подкрепя деца с онкохематологични заболявания и деца в 
неравностойно положение. Oт 2002 година до днес са събрани и дарени значителни средства 
на трите специализирани болници в България – Специализирана болница за активно лечение 
на деца с онкохематологични заболявания при УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”, София, 
Клиника по детски и генетични заболявания към УМБАЛ “Св. Георги”, Пловдив и 
Специализирана детска клиника по клинична хематология и онкология към УМБАЛ “Св. 
Марина”, Варна. Тази година събраните средства от кампанията са предназначени за ремонт 
на дом за придружители към Клиниката по хематология и онкология към УМБАЛ "Царица 
Йоанна – ИСУЛ", гр. София. Макдоналдс България и Благотворителна фондация за деца 
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Роналд Макдоналд (RMHC) изказва специални благодарности към всички, които подкрепят 
благотворителната кампания McHappy Day TM в Макдоналдс TM . 
 

"Изплети топлина" търси доброволци и тази година 

www.dariknews.bg | 09.11.2018 | 09:36 
И тази година кампанията „Изплети топлина” търси доброволци в Стара Загора. 
Благотворителната кампания е насочена към хората, които нямат дом, хората на улицата, за 
които можем да се погрижим през студените зимни месеци.   Всеки, който желае може да 
изплете шапка, шал или ръкавици, които ще достигнат до нуждаещите се. Необходимо е 
желание, малко време и сръчни ръце. Преждата, която е осигурена от фондация „Има начин” 
за Стара Загора е около 5 килограма и очаква доброволци. Добрата новина е, че вече има и 
такива, които сами даряват прежда или изплитат „топлина” със свои материали.   До момента 
в кампанията освен десетки старозагорци са се включили и ученици от ГПЧЕ „Ромен Ролан”. 
Организаторите призовават за по-голяма съпричастност, защото идеята на кампанията 
"Изплети топлина" е простичка, но доказала своята ефективност през годините.   Координатор 
за Стара Загора е директорът на „Социално подпомагане” Павлина Делчева. Офисът на 
благотворителната кампания, откъдето може да се снабдите с прежда е на ул. "Стефан 
Караджа" №8, там ще се събират и готовите изплетени изделия.   Кампанията по събиране на 
изплетени шалове, шапки и ръкавици, е до края на месец ноември. Даренията ще бъдат 
изпратени до фондацията, а от там ще се насочват към бездомните в страната или до 
институциите, които се грижат за тях. През декември организаторите ги раздават на 
нуждаещите се от топлина... и от нашата добрина. 
 
 
 

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

