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Новини за членове на БДФ 
 

Амалипе подкрепи финансово 105 младежи от страната през учебната 2017/2018 г. 

www.velikotarnovo.utre.bg | 06.08.2018 |  
Сто и пет са младежите от цялата страна, които Център за междуетнически диалог и 
толерантност „Амалипе” подкрепи през учебната 2017-2018г. в завършване на средното си 
образование, като им закупи транспортни карти за автобус и учебници. Програмата е 
дългосрочна, началото и бе поставено през 2011г. и се финансира от фондация Тръст за 
социална алтернатива. Учениците са от бедни семейства, живеят в села и малки градчета и 
учат в средни и професионални училища в големите градове. За да задържат младежите и 
девойките в училище, Център „Амалипе” им помага не само чрез покриване на 
транспортните разходи и снабдяване с учебници, но и като ги включва в младежки 
доброволчески дейности. От подкрепените се изисква да посещават редовно училище, 
средният им успех да е минимум Добър и да се включват в извънкласни занимания. През 
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първия учебен срок, средният успех на подкрепените ученици от Тръста бе Добър 4,46. А 
средният брой неизвинени отсъствия бе 3,26. През втория учебен срок неизвинените 
отсъствия са 4,25, а съответно средният успех е Много добър 4,75. Годишният среден успех 
на учениците е Много добър 4,85. Шестнадесет ученици нямат нито едно отсъствие по 
неуважителни причини за цялата година. Отличниците са двадесет и седем, като четирима 
от тях – Иванка Петрова, Руска Николова, Цветелина Божурска и Шефкет Алдин, имат 6,00. 

119 проекта кандидати за кампания на "Райфайзенбанк" 

www.standartnews.com | 06.08.2018  
Рекордните 119 организации кандидатстваха в 10-тото издание на дарителската кампания 
на Райфайзенбанк „Избери, за да помогнеш". Тя подкрепя общественозначими проекти в 
сферите здравеопазване, социални дейности, култура и образование, опазване на околната 
среда. От създаването на кампанията до момента са подкрепени общо 233 проекта с над 2.7 
млн. лв., осигурени чрез дарения от служителите на Райфайзен и добавени средства от 
банката. Кампанията дава възможност за дарение на всеки, който желае да подкрепи една 
или повече каузи по избор. През тази година най-голям е броят на предложенията за 
инициативи в социалната сфера (42) и в областта на културата и образованието (40), докато 
20 организации търсят финансиране за проекти в здравеопазването, а 17 – за опазване на 
околната среда. Идеите на организациите ще бъдат селектирани от Комисията по 
спонсорства и дарения на Райфайзенбанк България. Избраните проекти ще бъдат оценявани 
за устойчивост от експертите на Българския Дарителски Форум и финално одобрени от 
управителния съвет на банката. Селектираните проекти ще бъдат обявени в началото на 
ноември. 

Участвай в уебинар за създаване на въздействащо дигитално съдържание за НПО 

www.ngobg.info | 09.08.2018  
През последните години отношението към поддържане на уебсайт на неправителствена 
организация премина от „добре е го да има" към осъзнаването му като базов компонент на 
онлайн присъствието на организацията. Извън традиционните сайтове обаче в последно 
време видео съдържанието – анимирани обяснителни и дори късометражни филмчета на 
живо, стават все по -популярен начин за позициониране на организациите в онлайн 
пространството. Осъзнавайки тази тенденция и с цел да подпомогнем неправителствените 
организации у нас да създават въздействащо дигитално съдържание, предлагаме 
възможност за участие в онлайн обучение. По време на обучението ще научите ценни 
съвети как да създавате въздействащи послания, с които да достигате до правилните за 
вашата организация последователи. Уебинарът и ще се проведе на 14 август 2018 г., 21:00 ч. 
българско време. Участието в него е безплатно, но се изисква добро владеене на английски 
език. Повече информация за уебинара и как да се регистрирате може да видите тук. 
Организатор на уебинара е TechSoup Global, чийто единствен партньор за България е 
Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ). Благодарение на това 
партньорство вече 9 години, неправителствени организации от цялата страна получават 
дарение на лицензирани технологични продукти през платформатаТechSoup България. ФРГИ 
развива капацитета на неправителствените организации в страната, предоставяйки 
различни възможности за повишаване на знанията и уменията на работещите в сектора. 
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Общи новини  
 

Турнир по стрелба набира средства за детската онкохематология на ИСУЛ 

www.bnr.bg | 04.08.2018 |  
Турнир по стрелба за набиране на средства в помощ на Клиниката по детска 
онкохематология в ИСУЛ ще се проведе на 4-ти август на стрелбищен комплекс край 
пловдивското село Войводиново. Инициативата има за цел да подкрепи със средства деца с 
онкозаболявания към специализираната клиника в София. В нея годишно се лекуват около 
200 деца от цялата страна. „The Bulgarian Challenge“ е мотото на благотворителния турнир, 
който се провежда за втора поредна година в подкрепа на клиниката. Тази година вторият 
кръг от състезанието ще се състои край Пловдив, а стартът е 11 часа. Право на участие имат 
всички лица навършили 18 години, представили лична карта и преминали успешно 
инструктаж на място за безопасно боравене с оръжие. Инструктажът започва час по-рано - 
от 10 часа. Турнирът ще включва стрелба с леко физическо натоварване и разиграване на 
три сцени с инструктор. Муниции могат да бъдат закупени на място.  Една част от таксата  за  
участие ще бъде предоставена за последния етап от лечението на Ивелина Дачина в битката 
й с лимфом на Ходжкин. Младата жена се бори със злокачественото заболяване вече близо 
две години и вече е на финалната права, като почти се е справила с проблема. Близо 60 000 
лева обаче са нужни, за да финализира лечението си. По време на състезанието в 
дарителска кутия всички желаещи ще могат да се предоставят допълнителни средства за 
детската клиника. 

Над 2.5 млн. долара завеща български емигрант на град Лом 

www.profit.bg | 04.08.2018 |  
Българинът от Лом д-р Андрей Георгиев, който от десетилетия е живеел в САЩ и наскоро е 
починал там, е завещал 2 075 000 долара на своето училище - гимназията "Найден Геров" в 
Лом, и 500 000 долара на общината. Сумите вече са получени по сметките на училището и 
общината, съобщи кметът на Лом Пенка Пенкова, предава БТА. По волята на дарителя 
сумата за училището трябва да се използва за отпускане на стипендии на талантливи негови 
възпитаници за обучение в университети в България, САЩ и Европа. Първите от тях вече са 
определени - трима младежи в чужбина, и 13 - в България; те ще получават средства за 
заплащане на семестриалните си такси. Сумата за стипендии ще стигне за около две-три 
десетилетия напред, обявиха от училището. В завещанието си д-р Георгиев е написал, че 
сумата за община Лом трябва да се използва по волята на кмета, но Пенка Пенкова е 
решила да не взема еднолично решение, а да се допита и до гражданите на Лом. В местните 
медии и в интернет вече тече допитване за какво да бъдат похарчени 850 000 лева, с които 
общината разполага като безвъзмездно дарение. Засега преобладава мнението, че 
средствата трябва да отидат за ремонт на спортната зала в Лом, която е в лошо състояние. 
От общината в Лом подготвят документална изложба за живота на д-р Андрей Георгиев, 
която вероятно ще бъде показана за празника на Лом - "Вяра, Надежда, Любов", на 17 
септември. Общинската администрация ще внесе предложение общинският съвет да обяви 
д-р Георгиев за почетен гражданин на Лом посмъртно. Д-р Георгиев е роден и израснал в 
Лом, като млад е емигрирал в САЩ, открил е там своя клиника по хуманна медицина и е 
натрупал състояние, част от което сега дарява на своето училище и на общината в родния си 
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град. За последно е посещавал Лом преди десетина години, като се е срещнал с тогавашния 
и настоящ кмет Пенка Пенкова. Според Пенкова д-р Георгиев е голям българин и е направил 
едно от най-големите дарения, получавано у нас от някой град. 

"Зелена библиотека“ в парковете на София 

www.news.bgnes.com | 04.08.2018 |  
Столичната библиотека за четвърта поредна година излиза на открито в парковете. Всеки 
читател от 10:00 до 14:00 часа може да вземе от щанда любима книга и да я прочете в 
зелените площи. Тази година броят на парковете е увеличен, сред тях беше и този в квартал 
Гео Милев, предаде репортер на БГНЕС. 
„Откритото четене в парка „Гео Милев“ е четвъртото поред за тази година. То е част от 
нашата голяма кампания „Зелени пътеки към Столична библиотека“. Тази година сме с нови 
локации, които ги увеличаваме с всяка година. Миналата година прибавихме парка в „Света 
Троица“, а тази „Военна академия“ и „Гео Милев“, разказа за БГНЕС директорът на 
библиотеката Юлия Цинзова. 
Кампанията се радва на изключителен интерес. В четири парка “Зелена библиотека“ е 
посетена от над 2000 души, като от тях 800 са взели книга, отчете директорът. „Тази година 
имаме и много важна инициатива „Сподели книга“ – софиянци носят книга и взимат друга. 
След това може да се върне или при нас в парка, или в сградата на Столична библиотека, а 
може да я запазят и за себе си, тъй като книгите, които даряваме и тези на софиянци са 
безплатни“, каза още Цинзова. 
Програмата на "Зелена библиотека" продължава на 5 август в Борисовата градина, на 12 
август - в Южния парк, на 19 август в парк "Заимов", а на 26-и - в „Св. Троица“. През 
септември кампанията ще продължи в „Западен парк“ и „Люлин“. 
Директорката коментира още, че независимо от новите технологии младите хора 
продължават да четат и за ръководството няма дилема дали дигитализацията ще измести 
хартиения носител. Статистиката показва, че за 7 месеца от библиотеката са заети 270 000 
книги. 
„Нашите читатели са над 50 000, за 2017 година половината от тях са млади хора. Живеем в 
дигитален свят, но за наша радост през последните 4 години се увеличава делът на 
читателите, които взимат на хартиен носител. Тази година най-вероятно ще достигнем 
половин милион заети книги в библиотеката“, похвали се Цинзова. 
В рамките на кампанията заедно със Столичната библиотека участва и фондация „Деца на 
България“, която представя за най-малките посетители методът „Светофар за книгите и за 
четенето“. 
„Методът е създаден за библиотечни служители и за детски учители, психолози и логопеди. 
С него по интерактивен начин се показва на децата кои книги са добри, дават преимущество 
в живота, учат ги на съпричастност. На малките показваме с червено какво да не прави; да се 
замисли със жълтото и кое е добро за него- със зелено“, разказа за БГНЕС Теодора Иванова 
от фондацията. /БГНЕС 

Училището по изкуства в Русаля търси доброволци за неотложни ремонти 

www.novini.dir.bg | БългарияУтре | 04.08.2018 |  
Англичанинът Пол Дейвис осигури морска почивка на 22-ма възпитаници на школото 
Училището по изкуства и занаяти Димитър Екимов във великотърновското село Русаля, 
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което е уникално по рода си, търси доброволци, които да помогнат за ремонтни дейности в 
училищната база и общежитието. Един доброволец вече е отзовал това е Йонко, 
благодарение на чийто безвъзмезден труд учителската стая е с нови цветове. Има още 
много за боядисване - както в училището, така и в къщата за живеене. Всяка една помощ ще 
е добре дошла. Предстоят много поправки на брави, легла, дръжки и панти на гардероби и 
шкафчета. Подутият ламинат пред баните на детските стаи ще бъде подменен с плочки. 
Покривът на пансиона се нуждае от укрепване. Отвън има паднали и счупени плочки..... 
Спираме дотук. Ако наистина някой има възможност и желание да ни помогне, нека ни 
пише или ни се обади!  

12 художници с изложба и дарение на картини в Благоевград 

www.kmeta.bg | 04.08.2018 |  
С изложба в Градска художествена галерия-Благоевград приключи петото издание на 
Пленер за съвременно изкуство. Той премина под мотото „Механично смесване на 
култури“. Една седмица 12 творци работиха, за да представят един различен аспект на 
изкуството. Вдъхновени от Благоевград, атмосферата, живота, те представиха една 
изключителна експозиция. Изложбата бе открита от директора на Градска художествена 
галерия - Иван Милушев, и куратора Сашо Стоицов. 
„Пленерът е уникален по своята същност. Той е единствен по рода си като характер, цели и 
резултати. Защото става въпрос за нови търсения, нови посоки в областта на 
изобразителното изкуство. Посоки, които могат да се тълкуват по много начини, но най-
важното е постигането на един резултат в усещането от страна на публиката”, каза Иван 
Милушев. 
Художниците Борис Колев, Борис Сергинов, Георги Георгиев-orras, Йордан Панков-J Pank, 
Камен Старчев, Красимир Кръстев-Rassim, Любен Домозетски, Людмил Лазаров, Надежда 
Олег Ляхова, Пенка Минчева, Пламен Ковачев и Радослав Нинов бяха аплодирани от гостите 
на изложбата. Техните картини ще останат като дарение във фондовете на Градската 
художествена галерия в Благоевград. 
Публиката успя да се докосне до цветове, различни решения, виждания и начини за 
създаване на картините. Сред тях можеха да се видят нестандартни избори за изобразяване 
и техники, някои от които изключващи авторовата ръка и специфика на четката. Всеки 
желаещ да види  тази уникална изложба може да го направи до 20 август в залите на 
Градска художествена галерия. 

Доброволци изнасят безплатна лекция за кърменето пред майки във Варна 

www.focus-radio.net | 04.08.2018 |  
Майки доброволци от Националната асоциация „Подкрепа за кърмене“ ще изнесат поредна 
безплатна лекция за бременни и родилки в АГ болницата във Варна. Това съобщи за Радио 
„Фокус“ – Варна Дияна Петрова от организацията. Срещата е с начален час от 16 часа и на 
нея могат да присъстват също бащи, баби и свекърви. Инициативата е част от Световната 
седмица на кърменето от 1 до 7 август, която във Варна се провежда със съдействието на 
Регионалната здравна инспекция. През периода бяха предвидени и посещения на 
доброволни консултанти по кърмене в Родилните отделения в града. По думите на Дияна 
Петрова, тя и останалите майки са на разположение на родилките целогодишно. 
Консултации се дават както на организирани срещи и лекции, така и по телефона или дори 
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при домашни посещения. Бъдещи и настоящи майки могат да потърсят сертифицираните 
консултанти при всякакви обстоятелства. Дияна Петрова добави, че сред членовете на 
организацията има и много сестри и медицински специалисти. 
Диана СТОЕВА 

Кампания набира средства за изграждане на монумент на Дядо Добри 

www.poligraff.net | 05.08.2018 |  
Благотворителна кампания набира средства за изграждане на монумент на Дядо Добри. 
Инициатори са Сдружение “Азбукари” и авторът на книгата за “Светеца от Байлово” - 
Борислав Радославов. Акцията преминава под мотото „Мемориал Дядо Добри – първият 
Паметник на Доброто в България“. Идеята е монументът да бъде изграден в центъра на 
София, в близост до храм-паметник „Св. Александър Невски“. ”Бихме се радвали, ако 
намерим чрез подкрепата на Столична община и Светия Синод поставим монумента там, за 
да продължи да изпраща своите послания на всички поколения и най-вече на децата, които 
предстоят да израснат и да научат нещо повече за този човек, който отделяше цялото си 
време, за да твори добро – да събира средства, да ги предава на църкви и манастири и да 
показва, че един човек може да живее в голямо смирение и скромност; да бъде почтен, да 
бъде добър и да бъде знамение на едно много велико и добро дело”, коментират 
организаторите на благотворителната акция. Ето и начините да подкрепите инициативата: 
Банковата сметка:  IBAN: BG38FINV91501017186935 BIC: FINVBGSF Основание за дарение: 
“Монумент Дядо Добри - паметник на Доброто в България” Платформата HelpKarma 
Припомняме Ви, че наричаният “жив светец” почина през февруари 2018-а, на 103-годишна 
възраст. През годините дядо Добри се отделя от материалните аспекти на живота и се 
посвещава изцяло на духовното. Именно тази нова посока в живота и примерът, който дава 
впоследствие с щедростта и аскетизма си, карат мнозина да го наричат „Светецът от 
Байлово“. Около 2000 г. решава да дари всичките си имоти на църквата. Почти всеки ден 
дядо Добри ходеше пеша или с автобус до София и пред вратите на храм-паметника “Свети 
Александър Невски” или църквата “Свети Седмочисленици” и събираше в една пластмасова 
чаша пари, които след това даряваше до стотинка. 

Десетото издание на „Беглика фест“ ще бъде посветено на екологичните практики 

www.bnr.bg | 05.08.2018 |  
За втора поредна година на „Беглика фест“ са забранени пластмасовите съдове за 
еднократна употреба. Търговците са задължени да предлагат храни и напитки в съдове за 
многократна употреба, а организаторите молят гостите и участниците във фестивала да не 
изхвърлят боклука си на поляните около язовир Голям Беглик. От 22 до 27 август във 
фестивала ще се включат Котарашки, Белослава, Таралежков, групите „Мерудия“,  
“Метаморфоза”, „Дари и приятели“, “Le’Push”, “Yambadon” и много други любими 
изпълнители. Десетото издание на „Беглика фест“ ще бъде посветено на екологичните 
практики. На фестивала ще бъдат представени устойчиви модели на рециклиране и на 
задоволяване на енергийните ни нужди. Ще има демонстрация на малки 
водноелектрически централи. „Беглика фест“ събира между 1000 и 2000 души в шестте 
фестивални дни. Това предполага и голямо замърсяване. Какво се случват с боклука след 
всички тези хора-чуйте в звуковия файл. 
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„Пирогов“ организира кръводарителска акция 

www.zdrave.net | 06.08.2018  
УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" организира кръводарителска акция днес, съобщиха от лечебното 
заведение. Поводът е наскоро настъпилият злополучен инцидент с колега лекар, която 
постъпи в изключително тежко състояние след падане от висок етаж в София. 
Необходимостта от кръв и кръвни биопродукти, както за нея, така и за други пациенти на 
болницата е ежедневна, а недостигът е осезаем. Инициативата е на служители от 
унивестската спешна болница. Осъществява се с подкрепата на директора на болница 
"Пирогов" и директора на НЦТХ. Всеки, който желае, може да се присъедини към 
пироговските медици и да дари кръв на 06.08.2018г., понеделник, от 17 до 19 часа в зала " 
проф. Емил Таков" (рапортна зала на травматологичния комплекс), 2-ри етаж в УМБАЛСМ 
"Н. И. Пирогов". Кръводарителите трябва да са клинично здрави, да не са приели лекарства 
в деня на кръводаряване, да не са дарявали кръв през последните 3 месеца и задължително 
да носят в себе си документ за самоличност. Дарете кръв, спасете живот!, призовават 
медиците от спешния институт. 

Бенчо Бенчев - голям дарител на БСП 

www.clubz.bg | 06.08.2018 |  
Няколко десетки хиляди лева е дарил задържаният общински съветник Бенчо Бенчев на 
местната структура на БСП в Бургас по време на последната изборна кампания на местния 
вот през 2015 г. Това стана ясно от думите на общинския съветник от левицата Чанко 
Мирчев пред бТВ. 
"Дали са били 20, 30 или 50 - не мога да ви кажа, но е помагал, води се отчетност", посочи 
Мирчев. 
Според него обаче е мантра, че Бенчев, който беше арестуван заедно с Димитър Желязков–
Митьо Очите в хотел в Истанбул, е помагал със "стотици хиляди левове, едва ли не 
милиони". В регистрите на Сметната палата обаче такива данни няма. 
Нинова: Няма наши, няма ваши! Бенчев - вън... 
"Г-н Бенчев винаги е бил лоялен към БСП, изповядва леви убеждения. Ако имахме някаква 
информация за неговите нерегламентирани връзки с криминалния контингент, нямаше да 
бъде издигнат като общински съветник, отбеляза Мирчев. - Наистина е помагал, но е 
несериозно да говорим, че без неговата финансова помощ БСП едва ли не няма да я има." 
Мирчев припомни, че БСП в Бургас се разграничи от Бенчев, който не е член на партията, и 
поиска оставката му като общински съветник и зам.-председател на общинския съвет в 
Бургас. 
"Независимо дали е член, негово морално право е да прецени дали да си подаде оставката. 
Има решение на общинските съветници от БСП, ако не си я подаде, да бъде отстранен от 
групата", заяви Мирчев. 
Общинарят с ролс-ройса: Бенчо може без БСП, но БСП без Бенчо не може   
"Не е морално да имаш отношения и връзки с криминалния контингент. Той като политик и 
общественик трябва да знае, че обществото не толерира такива контакти", подчерта 
общинският съветник от левицата. 
Той допълни, че не е знаел за бизнеса между Бенчев и Димитър Желязков–Митьо Очите. 
"Личният живот на един общински съветник е на показ, не само неговите обществени изяви, 
така че всеки един от нас трябва да знае, че това, което върши, хората, които са около него, 
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и бизнесът, който прави, са на показ и всеки си носи своята отговорност", подчерта Чанко 
Мирчев. 
"В момента текат следствени действия. Вярвам в българския съд, той ще се произнесе дали 
Бенчев е виновен или невинен", допълни той. 
"В общинския съвет има спорове единствено на принципна основа. Не са ставали скандали, 
не сме спорили за нищо друго освен за това, което трябва да става в Бургас, за да е един по-
добър град за живеене. Не съм забелязал да има лобизъм от негова страна. Това, което се 
случва в БСП, се случва и в ГЕРБ, и в останалите политически сили", каза в заключение 
червеният общинар. 
Цветанов: Нинова, отрежи си опашката 
Председателят на правната комисия в Народното събрание Данаил Кирилов от ГЕРБ обаче 
отрече в неговата партия да има такива обвързаности. 
"Чух опит да се пренесе към всички партии такова твърдение, категорично изключвам 
проявление на такива обвързаности по отношение на нашата партия. Надявам се 
разследването да приключи успешно, да се съберат необходимите доказателства и 
наказателното производство да приключи с постановяване на адекватни, справедливи и 
ефективни наказания", коментира още той. 

Фондация ”Докосни щастието” помага за създаването на Първата българска хранителна 
банка 

www.front.bg | 06.08.2018 |  
“Докато стотици българи мизерстват, тонове годна за консумация храна се изхвърля от 
големите хранителни вериги.” С тази кауза се заема един истински българин. Той се казва 
Стефан Чолаков и може смело да бъде наречен “добротворец”. Той е човекът, който преди 
три години постави първите хладилни витрини с храна за бедни в столицата. От тогава 
неговата благотворителна инициатива се превърна в неправителствената организация ”Ако 
си дал”.  По професия Стефан е зоотехник, но има малък бизнес в ресторантьорския бранш и 
цех за ядки. Днес Стефан започва нова битка за създаването на Национална хранителна 
банка и складове за безвъзмездно раздаване на храни и хранителни продукти на 
територията на отделни градове в страната.  “Стефан е човек с голямо сърце, ние вярваме, 
че заедно с него можем да помогнем на хиляди хора, изпаднали в беда. Защото бедността 
не е порок и всеки може  да изпадне в нужда. Нашата мисия е да помагаме, да влагаме 
любов и сърце, защото само така можем да се докоснем до щастието.”, това каза г-жа 
Теодора Игнатова, председател на Фондация ”Докосни щастието”. Тя, заедно с 
организацията, която управлява стана основен партньор на Стефан Чолаков и дари средства 
за закупуване на превозно средство, с което хранителните продукти да бъдат 
транспортирани до различните складови бази на хранителната банка. 

Финансова подкрепа за Хаджи Ангеловата къща 

www.bnr.bg | 06.08.2018  
7 200 лева за изготвяне на проект за реставрация и консервация на Хаджи Ангеловата къща 
получава Регионалният исторически музей - Търговище. Това стана факт след 
кандидатстване на музея пред Министерство на културата за целево финансиране. Хаджи 
Ангеловата къща е недвижима културна ценност с национално значение. Построена е през 
1863 г. В нея се намира Етнографската експозиция на музея. От няколко години 
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ръководството на музея търси средства за реставрацията и обновяването на къщата, която е 
в тежко състояние. При реализацията на проекта ще бъдат използвани и средствата от 
дарителската акция, организирана от търговищки младежи на движението „Arts & Crafts”, 
които през лятото на 2017 г. организираха благотворителен базар, насочен към 
съхраняването на къщата. 

Доброволци превръщат ръждясал самолет в детска атракция в Силистра 

www.bgnews.host | 06.08.2018 |  
Доскоро в квартална градинка в Силистра ръждясваше самолет ТУ-134, подарен на местната 
власт от гражданската авиация, преди повече от 30 години. Днес той е на път да придобие 
нов облик, така както се случи с районът около него. С доброволния труд на живущите от 
квартала пустеещото място вече е зона за отдих за деца и възрастни. Силистра Самолетът е 
приземен в най-североизточната част на Силистра през 1986 година и до преди 15 години се 
е ползвал като авиоцентър и компютърна база. Парите за поддръжката обаче свършили и 
инициативни граждани решили да вземат нещата в свои ръце. Димитър Караджов: Идеята 
на нашата инициатива беше в това място, в това пространство да се започне нещо.Тодор 
Кесаровски: А не само да разчитаме на някой друг да ни направи средата по-хубава. 
Амбицират се и намират финансиране, което да покрие разходите им за материали. Всичко 
останало правят сами. Галя Даскалова: 10 000 не са достатъчни, за да се случат чудеса на 
едно такова емблематично място, но за сметка на това има много съмишленици и дарители. 
Помогнали кой с пет кутии боя, с един тон камъни речни или два тона почва.Димитър 
Павлинов: Участвам, помагам, боядисвам, работим. Едно много хубаво място, на което 
хората могат да се събират, на което децата могат да си играят и родителите да 
разпускат.Даниел, доброволец от Унгария: Щастлив съм, че съм част от този проект - 
дизайнът е интересен, а мястото е специално - радвам се, че имам възможността с хората, 
които живеят тук, да променим нещата. Сега тук има кътове за отдих, спорт и забавления, 
аеробиблиотека на открито. Стълбите към самолета са превърнати в сцена за таланти. Като 
собственик на терена и самолета Общината има идеи и за бъдещето. Д-р Юлиян Найденов, 
кмет на Община Силистра: Самолетът ще бъде измит основно, след това ще бъдат отворени 
вратите. Вътре, ще бъде също почистен, подреден и на следващ етап ще мислим какво може 
да се инсталира в самолета. Монтирано е вече осветление и видеонаблюдение. Източник: 
bnt.bg 

Доброволчеството е нещо, за което е хубаво да се сещаме ... 

www.novini247.com | 06.08.2018 |  
Три добрини, които да направиш тази седмица. Доброволчеството е нещо, за което е хубаво 
да се сещаме през цялата година, а не само около празниците. Всички знаем колко е хубаво, 
когато получаваме подаръци, но още по-хубаво е, когато самите ние даваме нещо от себе си 
и виждаме радостта в очите на човека срещу нас. Ако се чудите как можете да помогнете на 
непознат и така да осмислите своя собствен живот и да почувствате, че сте сторили нещо 
хубаво за някого, то тази седмица ви предлагаме цели три възможности да го направите, а 
виновниците за това са хората от доброволческата платформа TimeHeroes. Хората там са 
герои, които помагат и на нас да се превърнем в такива, предоставяйки ни каузи, които да 
подкрепим, добро, което да направим и инициативи, за които да дарим средства или пък 
време. Зарадвай с тетрадки и учебни пособия деца от бедни семейства Участието на 
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дарители в тази мисия е от особено значение за децата, защото осигурявайки им нужните 
ученически материали, ние им даряваме увереност и равен стар през новата учебна година. 
За голяма част от децата това е възможност да се почувстват равни с останалите и да не 
усещат липсата на материални средства. Виж от какво имат нужда и изпрати твоята 
подкрепа до 7 септември! Повече подробности за инициативата научете ТУК! Помагай на 
котета в беда в Спасителната къщурка до Бургас В своята малка Спасителна къщурка на 15 
км от Бургас сдружение "Милосърдни сърца - Бургас" приютява и се грижи за спасени от 
улицата и вече излекувани котета, които очакват своя нов дом. Дългоопашатите приятелчета 
са повече от 40, а екипът се състои само от две жени, които много трудно се справят сами. 
Има нужда от помощ всеки ден и всяка помощ е важна и безценна. Повече подробности за 
инициативата научете ТУК! Подари шапка за лятото на дете От няколко години Каритас 
София организира обучителни и развлекателни дейности в центровете за бежанци. 
Благодарение на отдадените им фасилитатори и доброволци и използвайки модерни 
методи за обучение в неформална обстановка, организацията помага на малки и големи да 
развият уменията и способностите си, улеснявайки процеса по интеграция. Както всички 
деца, и тези, които пребивават в Регистрационно-приемателни центрове в София, искат да 
играят спокойно дори в най-топлите дни на лятото. Разбира се, в най-горещите моменти е 
особено важно те да бъдат защитени от пряката слънчева светлина. Наличният бюджет на 
Каритас, обаче, не е достатъчен, за да бъдат осигурени летни шапки за всички. Повече 
подробности за инициативата научете ТУК! 
Източник: edna.bg 

49-годишна жена се нуждае от лечение 

www.dariknews.bg | 06.08.2018 |  
49-годишната Людмила Хорозова от София се нуждае спешно от лечение. Жената е със 
страшната диагноза „кисти на Тарлов”. В момента заради нечовешките болки е на големи 
дози Лирика, Трамадол (морфин), Ривотрил.   Сумата за операцията е непосилна за 
семейството й, тъй като офертата е на стойност 41 900 евро.   „До сега си мислех, че съм 
имала много трудности в живота, но сега се убеждавам, че те не са били нищо в сравнение с 
това, което ми се случва сега. Здравословните ми проблеми започнаха през декември 
2016г., когато започнах да изпитвам много силни болки в почти целия гръбначен стълб. Не 
можех да стоя права повече от  15 минути. Не можех и да стоя в седнало положение. 
Болките бяха ужасни. Само когато лежах не ме болеше толкова много. Приеха ме в болница. 
Лежах 5 дена, докторът каза - толкоз, клиничната ти пътека изтече. Гърбът и седалището 
продължаваха да ме болят все така силно. Лекарите ми изписваха обезболяващи - 
нестероидни и кортикостероиди, нищо не помагаше. Тогава реших да направя ЯМР и на 
разчитането пишеше кисти на Тарлов. Самото заболяване  не подлежи на консервативно 
лечение, вариантът е само операция. Тарловите кисти са много непридвидими и ако 
операцията не се осъществи навреме може да се стигне до инвалидизация за цял живот. За 
това рядко заболяване лечение в България няма. Свързах се с хора с моята диагноза, които 
ми помогнаха да изпратя медицинската си документация в Американския институт по мини 
инвазивна хирургия AIMIS със седалище за Европа в Кипър. От там потвърдиха диагнозата и 
ми изпратиха оферта и медицински план за лечение.  Заради денонощните болки не работя 
вече година и половина. Не получавам никакви доходи от никъде. Не мога да бъда 
освидетелствана  от ТЕЛК, защото това заболяване е толкова рядко, че даже няма и 
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клинична пътека за него”, разказва Люси.   Ако искате да помогнете на Людмила: 
Дарителски сметки Райфайзенбанк гр. София Сметка в лева: IBAN BG37RZBB91551009437375 
Сметка в евро: IBAN BG41RZBB91551009437410 Титуляр: ЛЮДМИЛА НИКОЛОВА ХОРОЗОВА                
LUDMILA NIKOLOVA HORORZOVA   Превод чрез PayPall: lusi.bg@abv.bg   Намиране на обекти  
и поставяне на дарителски  кутии, като за целта, пишете на лично съобщение до страницата 
„ Да помогнем на Люси” https://www.facebook.com/lyudmilahorozova/ Изпращане на 
дарителски смс DMS LUSI на номер 17 777 

Обучават варненски младежи в предприемачество 

www.varna24.bg | Източник: Varna24.bg | 07.08.2018 | 11:35 
Младежи от Варна се обучават в предприемачество. Това са лица на възраст от 15 до 29 
години. Те се включват в живи форми на работа - работни и презентационни срещи, и 
индивидуални консултации, и ролеви игри. Целта е да бъдат мотивирани към решаването 
на проблемите на съвременния свят, чрез креативност, предприемачество и отношение към 
опазването на околната среда, и др. Лектори  и презентатори са доказани имена - Жасмина 
Кирова, тренер-консултант, експерт по предприемачество и креативни идеи, Георги 
Георгиев - тренер-консултант, методологически ръководител, както и доброволци. По време 
на форумите се използват съвременни и модерни методики за неформално образование. 
Лекторите чрез иновативни подходи мотивират участниците към положително отношение 
към заложените приоритети. Проектът е инициатива на Младежки информационен 
доброволчески център - Варна, и се провежда с финансовата подкрепа на община Варна, по 
програма Младежки проекти 2018 година на дирекция "Образование, младежки дейности и 
спорт". Голямата цел е привлечените младежи да станат достойни граждани не само на 
Морската столица на България, а и на държавата, Европейския съюз и света, да бъдат преки 
участници в обсъждането на плановете за бъдещето. Ще се реализира и социологическо 
изследване, което да стане база и да дава полезна информация на специалистите в община 
Варна, както и на други организации, относно мотивацията на младите хора към 
предприемачеството. 

Емилия Баева: Призовавам всички, които желаят да организират дарителски кампании, да 
проверяват информацията преди това 

www.dobrichonline.com | 07.08.2018 |  
Д-р Емилия Баева, зам.-кмет по хуманитарни дейности на Община Добрич, сподели 
подробности за Добрич Онлайн във връзка с дарителска кампания за закупуване на 
компютри за децата от Центровете за настаняване от семеен тип 1 и 2. Във връзка с 
появилата се информация за дарителската кампания, аз като представител на Общината 
искам да приветствам инициаторите, но и да внеса някои подробности, съобщи д-р Емилия 
Баева. По нейни думи така появилата се кутия с надпис „Дарения за детски дом за сираци 
„Дъга“, е малко некоректен. Зам.-кметът по хуманитарни дейности обясни, че тези 
публикации се следят от партньорите им, дирекция „Социално подпомагане“, които 
настаняват децата в социалните услуги.  Такъв дом в Добрич не съществува. Дом за сираци 
„Дъга“ – няма. На времето е имало дом за деца лишени от родителски грижи „Дъга“, който 
не съществува повече от 10 години. В момента имаме три такива социални услуги - Център 
за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1,2 и 3. Искам да кажа, че 
некоректността идва от неправилно написаното име и второ – това не са деца сираци. Част 
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от тези деца имат родители. Те просто са изведени от семействата, защото са лишени от 
родителска грижа, сподели зам.-кметът.  В името на коректността потърсихме вас, за да 
обясним на нашите съграждани – тези, които са организирали дарителската кампания и 
тези, които биха участвали в даренията, допълни Емилия Баева. По нейни думи е направено 
проучване и се знае от какво имат нужда децата.  Емилия Баева коментира, че лицето, което 
работи при инициатора на кампанията, не е потребител на Центъра за настаняване от 
семеен тип. Потребител е на друга социална услуга.  Емилия Баева призовава всички, които 
желаят да организират дарителски кампании, да проверяват информацията и да я обсъждат 
с директора на самата социална услуга. „Приветствам идеята, благодарна съм за нея, но 
информацията трябва да бъде подадена коректно. Ние ще потърсим инициатора на 
кампанията, защото не би трябвало по този начин да стои този надпис. Ние дори може да 
получим забележка от дирекция „Социално подпомагане“. Просто в Добрич няма такъв 
дом“, допълни зам.-кметът по хуманитарни дейности на Община Добрич.  

Банско прави иновативен проект за спешна помощ 

www.novini.dir.bg | БНР | 08.08.2018  
Община Банско разработи проект за нова организация на спешната помощ... Община Банско 
разработи проект за нова организация на спешната помощ. Това се случва в партньорство с 
румънския град Петрошани. В Румъния моделът се е доказал като изключително ефективен. 
Използва се рационално ресурсът от медицински екипи, пожарна, полиция, планински 
спасители, обучени доброволци и дори студенти. Освен че решава до голяма степен 
проблема с дефицита на кадри, това прави спешната помощ  по-гъвкава, по- бърза и много 
по-ефективна. При едно от посещенията си в побратимения румънски град в делегацията от 
община Банско се включва и проф. Румен Пандев, един от най-добрите ендокринни хирурзи 
в Европа. Заедно с кмета на града Георги Икономов решават да приложат пилотно модела 
за спешна помощ в курортната община. В румънския модел над 60% от спешните 
повиквания се реализират от немедицински специалисти и това е нещо, на което община 
Банско иска да заложи, мотивира проекта Румен Пандев:“Проектът няма за цел да построи 
някаква болница в Банско и да харчи ресурс, а с наличния ресурс - защото в Банско има 
Планинска спасителна служба, имаме млади хора, работещи в пожарната, млади хора, 
работещи в полицията - можем ли да направим румънския модел на ниво Банско, който да 
оказва спешна помощ.“Подобна реорганизация на спешната помощ с включването на целия 
наличен ресурс би била много по-комплексна услуга, смята Георги Икономов:“Знаем, че 
Банско е много натоварен град, както през зимата, така вече и през лятото, но най-вече как 
да се обхванат населените места в общината - това са селата, които са труднодостъпни, 
помощта, която получават там, е малка. Бавна е помощта на Бързата помощ и затова този 
проект обхваща оборудване и на кабинети. Важно е тази услуга или този нов начин на 
спешна помощ да бъде координиран на държавно ниво. Общината, разбира се, че имаме 
роля, но тук основната роля трябва да бъде на Министерството на здравеопазването, 
защото, доколкото разбрах, имаме цялостно различна постановка на телефон 112.“В 
Румъния този модел на комплексна спешна помощ, обединяващ различни звена, е започнат 
експериментално от палестински лекар, който в началото използва студенти, разказа Румен 
Пандев: “Основният пункт е как ще бъде обработен сигналът на 112. Тук румънците са 
изключително креативни. 112 се обработва съвместно с представители на полиция, пожарна 
и медицински екипи, тоест те още там решават, на 112, какъв екип да изпратят. Отделно 
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всеки екип, който тръгва има електронно устройство, ipad или друг таблет, с който имат 
онлайн връзка, за да видят как изглежда ситуацията. Това са неща, които технологично 
засега трябва да дискутираме как да ги решим.“Целия репортаж чуйте в звуковия файл. 

Йордан Петров от Павликени започва втора битка с рака 

в. Янтра Днес, Велико Търново | 09.08.2018 |  
25-годишният Йордан Петров от Павликени започва втора битка с рака. Преди две години 
студентът от Варненския университет е диагностициран с Ходжкинов лимфом. Тогава бе 
организирана дарителска кампания, а за лечението му бяха необходими 50 000 лв. Добри 
хора помогнаха на младия мъж, а със събраните средства бяха проведени 12 химиотерапии 
и трансплантация на стволови клетки в болница в Турция. Тогава Данчо оздравя, но сега 
коварната болест се е върнала отново. Необходимо е скъпоструващо лечение в размер на 82 
000 евро. Освен химиотерапията, на студента ще бъдат присадени и стволови клетки, а за 
целта са необходими още 120 000 долара. Затова дарителската кампания за младия мъж 
продължава. 
Майката Пепа Георгиева споделя, че след първото лечение семейството било много 
щастливо, правели планове за бъдещето, мечтаели все за хубави неща. Вярвала, че болестта 
вече е минало. Сега обаче тревогата отново се е върнала в техния дом и Пепа призовава 
добри хора да помогнат на сина й. Като майка трябва да направя всичко възможно, за да 
оздравее Данчо. Такава е мисията на всяка жена, която трябва да закриля и пази рожбата си. 
За съжаление, нашият живот сега се върти бясно по изкривена орбита, водим битка след 
битка и вярваме, че ще спечелим войната, казва с надежда Пепа Георгиева. 
В Павликени вече започнаха благотворителни инициативи за младия мъж, като в основата 
им са децата. Само за няколко дни пред голям супермаркет са събрани близо 1000 лв. 
Децата са убедени, че доброто побеждава, затова много искат батко Данчо да оздравее. 
Освен това дарителската сметка на Йордан Огнянов Петров е отворена за всяко добро 
сърце. 

Спортисти и певци събраха 3 400 лева за лечението на двама русенци 

в. Бряг, Русе | Анелия ТОНЕВА | 09.08.2018 |  
Средствата от благотворителния им концерт ще бъдат предадени на Ивайло Неделчев и 
Петър Василев 
3 400 лева бяха събрани от благотворителния концерт в подкрепа на националните ни 
шампиони Ивайло Неделчев и Петър Василев, състоял се на 28 юли в зала " Дунав". Това 
съобщи Валерия Горнячка, която е един от организаторите на концерта заедно с ММА боеца 
Пепи Иванов. Получените от концерта средства ще бъдат разделени между Ивайло и Петър, 
уточни Валерия. Тя коментира, че в залата са присъствали около 400 души и не скри, че е 
очаквала повече хора да се включат в благотворителното събитие. Сред зрителите на 
спортната и концертната програма е бил и 19-годишният национален шампион по жиу - 
жицу Ивайло Неделчев, диагностициран с Хочкинов лимфом. Неговата майка, Елеонора 
Неделчева, сподели, че е изживяла няколко тежки месеца, тъй като след направена 
операция и последвала биопсия, на сина й е поставена диагнозата Хочкинов лимфом, но 
когато пратили материал в немска клиника, резултатът (получен скоро след концерта) бил 
съвсем различен и лекарят заявил, че няма основания за притеснение. На младия Ивайло му 
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предстои още едно изследване на ПЕТ скенер през септември, което ще покаже, както се 
надява майка му, дали всичко е наред. 
За лечението на 26-годишния полицай Петър Василев, също национален шампион, но по 
спортна акробатика, са необходими общо 12 000 лв. Той пострада тежко при пътен 
инцидент на 2 юни, когато мотопедът му беше блъснат от лек автомобил. На Петър беше 
направена животоспасяваща операция. Предстоят му още операции, но едва след 5-6 
месеца, тъй като тялото му е все още слабо, за да ги издържи. 
В концерта взеха участие с различни демонстрации приятели и на двете момчета от техните 
спортни клубове. На подиума излязоха известният русенски ММА боец Светлозар Савов, 
както и малки таланти от Вокално студио за поп и джаз пеене "Икономов". Дуетът Марио и 
Виктория, познат от X Factor, и сестрите Мирела и Пресияна Димитрови също се включиха в 
благородната кауза. Всички участници получиха благодарствени грамоти и медали. 
08.08.2018 г. 

По международен проект за интегриране на хора с увреждания: Български доброволци се 
включиха в спортен празник в Полша 

в. Наблюдател, Кюстендил | 09.08.2018  
В периода 23 - 29 юли, в град Вагровец, Полша, бе проведена международна работна среща 
по проект "СТАРТ - активизиране и интегриране на хора с увреждания, чрез адаптиране на 
традиционни игри и спортни дисциплини", реализиращ се по програма Еразъм + Спорт.На 
срещата бяха представени селектираните и адаптирани за хора с увреждания игри и 
спортове от четирите държави партньори. Бяха проведени обучения с доброволци, много 
дискусии и практически занимания. 
Водеща организация в международното партньорство е Спортно сдружение за хора с 
увреждания "Старт", гр. Познан, Полша, а партньори в изпълнение на проекта са Сдружение 
"Партньори-Кюстендил", България, фондация "Здраве, социални дейности и образование", 
гр. Сома, Турция и Сдружение "Бравура кооператива", гр. Делчево, Македония. 
Кулминация в срещата бе проведения спортен празник на 28 юли 2018, като в него се 
включиха много доброволци, които практикуваха придобитите през седмицата умения в 
избраните 4 спортни игри. Полша представи "Пиершовка" или рингбол, българският екип 
адаптира античната настолна игра "Ямички", изборът на турските представители бе 
"Стъклени топки", а на македонските "Джамия". 
Предстои издаване на гид с описание и инструкции за игрите и правилата за тяхното 
ползване, както и спортни събития на място за популяризиране на игрите като средство за 
активизиране и интегриране на хора с увреждания. 
Основните цели на проекта са популяризиране на традиционни игри и спортни дисциплини, 
като средство за повишаване на физическата активност, както и социално включване на хора 
с увреждания, чрез адаптиране на традиционни игри от четирите държави. Не на последно 
място, проектът цели културен обмен и споделяне на добри практики. 

Близките на починал мъж спасиха два човешки живота  

www.bulnews.bg | 09.08.2018 |  
50-годишен бургазлия почина след тежък инсулт, а близките му дариха органите му, за да 
спасят два човешки живота.  Преди два дни самолет на военното министерство летя до 
Бургас заради донорска операция, а днес станаха ясни подробностите, пише Флагман.бг. 50-
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годишният мъж е изпаднал в мозъчна смърт след хеморагичен инсулт. Нямало е никакъв 
шанс за него. Заради това се предприема друга стъпка - да се спасят два човешки живота на 
хора с бъбречна недостатъчност.  Едната от пациентките е 28-годишна и е на перитонеална 
диализа, тя е от София. Другата е на 50 години, от село Срем, Хасковско е и все още не е на 
диализно лечение. За трансплантациите са поканени 6 човека, но изследванията на двете 
жени са показали най-голям процент органна съвместимост. В момента се възстановяват в 
реанимация, състоянието им е стабилно, съобщиха от Александровска болница, където са 
извършени трансплантациите. От началото на 2018 г. в Клиниката по урология на 
Алксандровска болница са направени 11 трансплантации – 8 от трупен и 3 от жив донор.  

Дарител получи грамота от кмета на Варна 

www.chernomore.bg | 09.08.2018 |  
Грамота за активна благотворителна дейност в сферата на социалното дело и 
здравеопазването връчи кметът Иван Портних на Офер Мирецки, инвеститор от Израел във 
Варна.    "Оценявам високо Вашето съпричастие и подкрепа на общинските политики за 
създаване на по-добри условия за работа на медицинските екипи и за здравето на хората", 
каза кметът по време на среща в Община Варна, на която присъства и почетният консул на 
Държавата Израел във Варна проф. Красимир Методиев. Последен пример за 
благотворителната дейност на бизнесмена са дарените оловни престилки за работа под 
рентгенов надзор на лекари от МБАЛ "Св. Анна", както и дареният нов автомобил за 
медицински цели на общинската болница. 
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