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Новини за членове на БДФ 
 

Благотворителното турне срещу рака на гърдата спря в Плевен 

www.plevenzapleven.bg | 08.09.2018 |  
След успешната си първа вълна благотворителното турне срещу рака на гърдата 
„БЛАГОДАРЯ! От любов към живота“ отново е тук. На 1 септември Пътят на надеждата 
започна своята втора обиколка из страната, по време на която ще обиколи няколко града. 
Сред тях е и Плевен, като кампанията е в нашия град днес и утре – 8 и 9 септември. Всеки 
може да открие розовата шатра пред Читалище „Съгласие“. 
По време на своята първа вълна турнето посети 9 града в България, а през розовата шатра, 
обозначена със знаковите букви БЛАГОДАРЯ, преминаха над 12 000 души. Всички те имаха 
възможността да научат повече за кампанията „От любов към живота“ и да разберат как тя 
помага на диагностицираните жени и техните близки. Десетки посетители имаха 
възможността да оставят своето послание на надежда върху специално пригоденото за 
целта пано, както и да запечатат момента на розовата фотостена. За най-малките посетители 
пък бе поставен детски кът, където малчуганите можеха да рисуват и оцветяват на воля. 

Амалипе одобри 146 ученици за участие в програмата „Равен шанс – достъп до средно 
образование” 

www.radiovelikotarnovo.com | 08.09.2018  
Център Амалипе одобри рекорден брой от 146 ученици за участие в програмата на Тръста за 
социална алтернатива „Равен шанс – достъп до средно образование“ за 2018 – 2019г. Целта 
на програмата е да подпомогне образованието в гимназиална степен на ученици, които са 
силно мотивирани да учат, но срещат сериозни финансови затруднения за това. Водещ 
критерий по подбора на стипендианти беше тяхната лична мотивация и ангажираност, 
видни както от мотивационното писмо, така и от начина, по който е попълнен формулярът. С 
предимство бяха кандидатите, препоръчани от училищата, работещи в рамките на 
програмата „Всеки ученик ще бъде отличник“, Центровете за развитие на общността или 
други доброволци на Център Амалипе. Критерии при подбор на кандидатите бяха да са от 
семейства с ниски доходи; да имат проблем с големите разстояния до училище; да имат 
успех от предходната година не по-нисък от Добър 3.50; да имат малък брой неизвинени 
отсъствия през предходната учебна година. 
В резултат от това Центърът одобри за подкрепа  рекорден брой – 146 ученици, като от тях 
финансирани от Тръста за социална алтернатива ще са 123-ма, а на 23-ма учебници ще 
бъдат осигурени от Център Амалипе. 
Одобрените ученици ще получат подкрепа, изразяваща се в закупуването на учебници 
и/или карта за пътуване. Условие е учениците да продължават да повишават успеха си, да 
посещават редовно учебните занятия и да мотивират съучениците си активно да участват в 
училищния живот. 

Библиотека „Родина“ организира „Празник на многознайковците“ 

www.nbp.bg | 10.09.2018 | 
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Библиотека „Родина“ Стара Загора организира  пъстър и весел „Празник на 
многознайковците“ в Детския отдел  на ул. „Българско опълчение“ № 69 на 12 септември, 
сряда, от 10:30 часа. 
Елате да изпратим заедно топлите ваканционни дни, да приключим любимата на децата 
„Лятната академия“ и да отчетем дейностите по проекта „Учим се и растем заедно“ 
осъществен благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл 
България „Ти и Lidl за по-добър живот“, в партньорство с Фондация „Работилница за 
граждански инициативи и  Български дарителски форум. Ще наградим и най-четящите 
малчугани от фотоконкурса „Най-четящото бебе“, щедрите ни дарители, доброволци и 
добротворци! 
Носете усмивки!, казват организаторите. 

Пощенска Банка и "СофтУни" обявиха старта на стратегическо партньорство 

www.econ.bg | 11.09.2018 |  
Пощенска банка стартира в навечерието на новата учебна година съвместен проект със 
СофтУни (SoftUni) в подкрепа на българското образование. Той включва различни 
активности за подготовка на младите 
хора за професиите на бъдещето и реализация в България. Със стратегическото 
партньорство двете организации имат за цел да насърчат студентите да развият потенциала 
си като IT и дигитални лидери, 
подготвени за динамично променящата се среда и новите тенденции в банкирането. 
Проектът е част от стратегията на банката за дигитализация и цялостната ѝ политика за 
корпоративна социална 
отговорност. 
В рамките на партньорството курсистите от най-големия образователен център за IT и 
дигитални технологии в България ще имат уникалната възможност да работят по реални 
проекти и казуси на Пощенска 
банка. Те ще могат да обсъждат своите идеи и планове за собствен бизнес с експертите, да 
предлагат и разработват различни дигитални решения за реализация в банката, като някои 
от тях лично ще 
участват в тяхното интегриране. В допълнение, партньорството дава възможност за 
професионална реализация в банката на завършилите студенти от СофтУни. Те ще могат да 
се присъединят към екипите на 
специализираните отдели на Пощенска банка за разработване на дигитални иновации, като 
статистици, анализатори, специалисти по дигитален маркетинг и комуникации, специалисти 
по цифрови продукти и 
други. Всички желаещи студенти от университета ще могат да се включат и в Innovation Lab 
на Пощенска банка. 
„От години инвестираме в собствени проекти и се включваме проактивно като партньор в 
множество образователни инициативи, насочени към младите хора. С партньорството със 
СофтУни целим да подготвим 
младите хора да се включат в реалния бизнес веднага след завършване на университета. От 
нас, хората от бизнеса, зависи да създадем средата, която да отключи креативността, 
любознателността и 
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потенциала им, даваща им едно по-добро бъдеще и стимулираща ги да останат да работят у 
нас. В Пощенска банка залагаме на иновациите и модерните технологии, които се създават в 
отборна игра. Затова 
знаем, че в лицето на СофтУни имаме един силен партньор, с който смело ще работим не 
само за бъдещето на банкирането, но и за бъдещето на младите хора“, коментира Петя 
Димитрова, главен 
изпълнителен директор и председател на УС на Пощенска банка. 
„Партньорството между СофтУни и Пощенска банка е стратегическо и обединява сферите на 
информационните и дигитални технологии, образованието и банковия сектор. 
Сътрудничеството между нашите две 
институции ще обхваща съвместна работа по различни образователни проекти и други 
инициативи, чрез което заедно ще създадем нова добавена стойност, подпомагайки 
развитието и кариерния път на 
бъдещите експерти. Щастливи сме от това партньорство, защото то за пореден път доказва, 
че образованието и бизнесът могат да работят успешно ръка за ръка в създаването на една 
по-конкурентна среда 
и по-силна икономика“, коментира Иван Ненков, CEO на СофтУни. 
В рамките на инициативата Пощенска банка се включи в първия SoftUni Fest, който събра на 
едно място хора с интереси в програмирането, дигиталния маркетинг и дизайна. Студентите 
в една от 
категориите имаха възможност да работят по реален практически казус, зададен от 
финансовата институция. Банката подкрепи и SoftUni Camp 2018 – летния лагер за 
програмисти и ИТ ентусиасти. 
Пощенска банка подкрепя проекти в някои от основните сфери на обществения живот – 
образование, спорт, грижа за околната среда и корпоративно дарителство. Част от 
подкрепените от институцията 
образователни проекти са „Европейската седмица на парите“, съвместна инициатива на 
Европейската банкова федерация, Асоциацията на банките в България и др., която цели да 
подобри нивото на финансова 
подготовка на учениците в основните и средните училища в Европа, както и програмата за 
подобряване на финансовата грамотност „Финанси по ноти“. 
Пощенска банка развива своя стажантска програма в подкрепа на младите хора вече повече 
от 11 години, участва в най-разпознаваемия проект на Глобалния договор на ООН – „Гордея 
се с труда на 
моите родители“, в проекти на Националната търговско-банкова гимназия в София и 
Американския колеж. 
Мисията на СофтУни е да предоставя висококачествено и достъпно образование в сферата 
на IT и дигиталния свят, създавайки истински професионалисти и бъдещи лидери, 
допринасяйки за една мечта, 
България – Силициевата долина на Европа! Сега двете институции обединяват усилия за 
една обща цел – професионалното бъдеще на младите хора у нас. 

Общественият борд на TELUS International търси нови НПО проекти, които да финансира 

www.btvnovinite.bg | 10.09.2018 |  
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За трети път тази година Общественият борд на TELUS International Europe кани 
неправителствени организации да представят свои проекти, с които да кандидатстват за 
финансиране, използвайки онлайн формуляра на: https://web2.telusinternational.com/telus-
international-community-board/kandidatstvai. Формата за кандидатстване ще бъде отворена 
до 25 септември 2018 г. включително. След като всички подадени проектни предложения 
бъдат разгледани, Общественият борд ще обсъди на свое заседание кои проекти да одобри, 
в зависимост от устойчивостта на решението на обществено значим проблем, което 
предлагат. На годишна база Общественият борд на TELUS International в България 
разпределя сумата от 150 000 лева между социално значими проекти, търсещи и 
предлагащи решение за проблеми в сферата на образованието, здравеопазването и 
опазването на околната среда. Всеки одобрен проект на неправителствена организация 
може да получи максимално финансиране до 7500 лева. От своето създаване през 2015 г. до 
момента Общественият борд на TELUS International в България е финансирал 57 проекта на 
обща стойност 390 777 лева. Сред тях са обществено значими проекти на фондация 
„Сдружение на олимпийските отбори по природни науки“, „Заслушай се“, „Очи на четири 
лапи“, Фондация “ГЛАС България”, Сдружение Асоциация на българските лидери и 
предприемачи (ABLE), „Кан Академия”, Фондация “АРТОН България”, Сдружение “Фабрика 
за идеи” и др. Общественият борд на TELUS International съществува във всяка локация, в 
която компанията оперира и има за цел да постави процеса на вземане на решения по 
обществено значими социални теми в ръцете на значими обществени личности, известни с 
филантропската си насоченост и изтъкнати лидери в сферата, в която работят. Дейността на 
Обществения борд е част от политиката на корпоративна социална отговорност на 
компанията, чиято водеща философия е „да даваме, там където живеем“. В България 
Общественият борд е основан през 2015 г. и негов председател е Левон Хампарцумян, а 
сред членовете му са Красимира Величкова, директор на Български дарителски форум,  
Силва Зурлева, член на УС на Нова телевизия, Елвин Гури, изпълнителен директор на River 
Stixx Capital, Нели Радева, основател и председател на фондация I can too и представители 
на топ мениджмънта на TELUS International Europe. За TELUS International Europe TELUS 
International Europe е водещ доставчик на услуги в сферата на BPO и ITO, който от 2004 г. 
насам предоставя висококачествени услуги за аутсорсинг на бизнес процеси. В компанията 
работят повече от 5 500 служители на територията на 7 центъра в София, Пловдив 
(България), Букурещ и Крайова (Румъния), Корк и Дъблин (Ирландия), както. Компанията 
предоставя иновативно обслужване на клиенти по цял свят на повече от 35 езика.  TELUS 
International Europe е горд член на семейството на TELUS International. 

IX издание на стипендиантска програма „Постигам по-висок успех" 

www.ngobg.info | 11.09.2018 |  
ФОНДАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛ  обявява   IX издание на стипендиантска програма „Постигам 
по-висок успех“ I учебен срок/семестър 2018/2019  Кой може да кандидатства? ученици от 
8-и до 12-и клас, лишени от родителски грижи или с нарушено зрение студенти 
първокурсници, лишени от родителски грижи или с нарушено зрение. Какви са 
стипендиите?   за ученици от 8-и до 12-и клас: с успех над 5.50 – 5 бр. по 320 лв. /по 80 лв. 
месечно/с успех над 5.00 – 5 бр. по 200 лв. /по 50 лв. месечно/за студенти първокурсници – 
3 бр. по 400 лв. /по 100 лв. месечно/   * стипендиите се изплащат на равни вноски за 
периода октомври 2018 – януари 2019 г.   Как се кандидатства? Напишете есе на тема 
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"Капката дълбае камъка не със сила, а с постоянство." /Овидий/ в размер от 1800 до 3600 
знака /от 1 до 2 страници/.   I етап – до 30.09.2017 г. За учениците са необходими: служебна 
бележка за успех и за извинени/неизвинени отсъствия от учебната 2017/2018 г., 
автобиография, данни за контакт, декларация за поверителност на личните данни и есе.За 
студентите са необходими: уверение за записан I семестър 2017/2018 г., автобиография, 
данни за контакт, декларация за поверителност на личните данни  и есе.   Документите 
можете да изпратите на office@blagotvoritel.org или на адрес 1186 София, ул. „Черно море” 
4, тел. за контакт 0885 414 038.   Одобрените на I етап ще бъдат обявени на 5 октомври в 
сайта www.blagotvoritel.org.   II етап – до 10.10.2018 г. с одобрените кандидати ще бъде 
проведено интервю с членове на фондация „Благотворител” - на живо или по телефон.   
Преминалите успешно двата етапа на конкурса ще бъдат обявени на 14 октомври на сайта 
www.blagotvoritel.org. 

Интерактивен екскурзовод „започва работа“ в казанлъшки музей 

www.dariknews.bg | 11.09.2018 |  
Интерактивен екскурзовод „започва работа“ от 12 септември в казанлъшкия ЛХМ 
„Чудомир“, съобщават от ръководството на музея. Виртуалният музеен работник ще 
предлага на посетителите на къщата, в която години наред живее и твоир Димитър 
Чорбаджийски-Чудомир ново и вълнуващо музейно преживяване, благодарение само на 
едно докосване. В Музей на розата-Казанлък ще бъде открита изложба „Мила родино” Чрез 
специален сензорен екран посетителите на музея ще могат да избират документален филм 
за писателя, уникална галерия от анимирани Нашенци, запис на гласа на Чудомир. 
Ръководител на проекта е Лена Драголова, а идеята за него на Добрина Матова от 
ЛХМ„Чудомир“. Проектът за интерактивния екскурзовод е реализиран благодарение на най-
голямата социално отговорна инициатива на търговска верига в България, в партньорството 
с Фондация “Работилница за граждански инициативи” и Български дарителски форум. 

Фондация Благотворител събира истории за доброто с конкурс „Бисерите в нас"  

www.ngobg.info | 11.09.2018 |  
В летните месеци на безметежност и почивка можете да позабавлявате своя ум, като 
напишете кратка приказка за съкровищата в човешкия характер. Ще ги публикуваме както 
във Фейсбук страницата ни, така и в сайта www.blagotvoritel.org.  Три от най-вдъхновяващите 
приказки ще използваме за сценарии на кратки филмчета, които ще ни помогнат да 
представяме уроците по добродетели на децата по вълнуващ начин.  Авторите на трите 
приказки, които журито ще открои, ще бъдат наградени с ваучери на стойност 50 лв. от 
книжарници Orange. Инициативата на фондация „Благотворител” е да събере талантливо 
написани кратки приказки, притчи, които показват, че доброто съществува. Приказките, 
които изпратите, ще бъдат ползвани в уроци по добродетели в детски градини и в начални 
класове. Нека помогнем на най-малките да видят доброто в себе си и в другите! Приказките 
да бъдат илюстрация на някоя от следните теми: Учтивост, Честност, Решителност, Единство, 
Обич, Благодарност, Смелост, Старание, Радост, Изобретателност, Търпение, Чистота, 
Грижовност, Щедрост, Трудолюбие. Към приказките можете да нарисувате картинка или да 
ни изпратите снимка.  Авторите могат да са на различна възраст. Ако заедно с детето си 
измислите приказката, не забравяйте да ни съобщите името и годините му. Имате свободата 
да разкажете собствена приказка/притча или да пренапишете вече съществуваща такава – в 
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драматичен, хумористичен, леко криминален или съвсем приказен стил. Всеки автор може 
да участва само с един текст, но пък допускаме творческо сътрудничество.  Технически 
изисквания: Дължина на текста: до 2 страници Файловете да бъдат във формат .doc или .txt 
Шрифт: Times New Roman, големина 12, /1800 символа на страница/ Можете да ни 
изпратите текста, като попълните информацията ТУК или да ни изпратите текста в имейл 
office@blagotvoritel.org Крайният срок за изпращане на приказките е до 15-ти септември 
2018 година. Победителите ще бъдат обявени до 30 септември. 

Законопроектът за предприятията на социалната и солидарна икономика влиза в 
социалната комисия 

www.bnr.bg | 12.09.2018  
В социалната комисия влиза законопроектът за предприятията на социалната и солидарна 
икономика. Младежите до 29 години, хората над 55 години, хората с увреждания, 
родителите на деца с увреждания, бежанците, бездомните, хората с различни зависимости, 
бивши затворници, жертви на домашно насилие – всички те могат да получат нов старт в 
живота именно чрез солидарната икономика.  В предаването „Преди всички“ Елица 
Баракова, изпълнителен директор на Фондация BCause „Помощ за благотворителността в 
България“, обясни: „Този закон се опитва да намери по нов начин отговор на стария въпрос 
за социалното неравенство и включването на тези уязвими групи по достоен начин, така че 
те да престанат да бъдат обект на социално подпомагане и да започнат да бъдат активен 
фактор на собственото си развитие там, където това е възможно, като се използват 
икономически механизми. Това, че има такъв закон и беше помислено много върху тази 
дефиниция и дефинирана социалната и солидарна икономика и нейните предприятия е 
добро начало. При икономическите субекти преследването на социални цели преобладава 
пред икономическите цели. Това са едни свободни предприятия, които се управляват 
прозрачно и са с участие на хора от уязвимите групи“. Баракова посочи, че имат и критики: 
„За нас не е достатъчно да се говори за заетост на тези уязвими хора. Има множество 
жизнеспособни социални предприятия в България и чужбина, които произвеждат социален 
ефект, без непременно да наемат хора“. Има и други неизяснени въпроси, каза тя и добави, 
че тепърва предстои много работа. Цялото интервю чуйте в звуковия файл. 

ПРОМЯНАТА - мястото, където българи помагат на деца  

www.vesti.bg | 13.09.2018 |  
Майки търсят втора работа - и я намират. Младо семейство говори за това какво е да бъдеш 
родител на дете със синдром на Даун - и помага на много друго двойки... и още, и още. 
Това е само част от ПРОМЯНАТА - мястото, където българи с идеи за това как да подобрят 
живота около нас, да помагат на деца и да бъдат полезни на обществото ни.  
Каква е целта на ПРОМЯНАТА? 
От 2016 година фондацията Reach for Change съществува в България под името ПРОМЯНАТА.  
Целта на организацията е да открие местните социални предприемачи, които имат 
потенциала да решат проблемите на децата в страната им. За да успеят обаче, по пътя си те 
имат нужда от помощ. Именно в този момент се  намесва ПРОМЯНАТА - мястото, където 
българи с идеи как да променят живота на най-малките и беззащитните у нас, могат да се 
борят за финансиране.  
Тази година имаше 134 кандидати, преминали през четири етапа на селекция.  
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Участниците в ПРОМЯНАТА 
Източник: 
facebook.com/pg/promyanata.bg 
От тях бяха одобрени 12, които ще се борят да реализират идеите си. А какви са те? 
ВИЖТЕ ТУК КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРОМЯНАТА И ИДЕИТЕ, С КОИТО ДА ПОДОБРЯТ ЖИВОТА НА 
БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА 
Одобрените кандидати влизат в "Акселератора". 
Какво е Акселератор на промяната? 
Акселераторът на ПРОМЯНАТА е двумесечна интензивна обучителна програма, която 
предлага специализирани безплатни обучения и индивидуални консултации. Той е част от 
процеса на селекция в конкурса ПРОМЯНАТА и дава възможност на участниците да 
подобрят своите решения и бизнес план преди да продължат напред в конкурса. 
Публиката отново ще има възможност да гласува за своя фаворит сред тях през януари 2019 
г. 
ПРОМЯНАТА е най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, 
която се осъществява за пета поредна година партньорство с фондация Reach for Change 
България. Тя цели да подобри трайно живота на децата и младежите в България, като 
открива мотивирани социални предприемачи и им помага да реализират по устойчив начин 
идеите си за по-доброто и сигурно бъдеще на българските деца. От 2014 г. досега 
ПРОМЯНАТА помогна на над 35 000 деца и младежи от цялата страна. 

Приключи Летният лагер на Младежките банки 

www.ngobg.info | 10.09.2018  
Развитие на Младежките банки на национално ниво е темата, с която приключи 
четиридневният Летен лагер на участниците в програма „Младежка банка$. На местно ниво 
екипите на Младежките банки допринасят за по-добрия живот на младите хора, като 
набират средства от дарители и финансират идеи на свои връстници. По инициатива на 
младежите бяха обсъдени възможностите за регионални партньорства между екипите на 
Младежките банки, а на следващ етап и организиране на национална дарителска кампания. 
Лагерът се проведе в първите дни на месец септември и тази година премина под нова 
форма – интерактивни сесии и различни активности за опознаване и сплотяване. В първия 
ден младежите се включиха в поредица от игри за запознаване. По време на втория ден от 
Летния лагер, представители на всяка Младежка банка споделиха своя опит за всеки един 
от етапите за развитие на Младежка банка: от сформиране на екип, през набиране на 
средства и организиране на конкурс за финансиране на младежки идеи до оценка и 
мониторинг на подкрепените подпомагат превръщането на своя град в по-добро място за 
младите хора. Младежките банки подкрепят инициативи на свои връстници най-често в 
областите - образование, изява на таланта, култура и спорт. Младежите бяха категорични, че 
не само проектите, които подкрепят допринасят за развитието на младежката общност, но и 
благодарение на Младежка банка техните връстници са по-активни в разрешаването на 
местни проблеми. Заедно с това се участ да превръщат идеите си в действие, да 
комуникират своята работа, да бъдат лидери и да проследяват ефекта от своя проект. В края 
на деня, след провелия се футболен мач между екипите на Младежките банки всички бяха 
убедени, че добрата екипна игра винаги е сигурен път към успеха, не само на терена.  За 
сплотяването на екипите допринесе организираната разхода до екопътека „Пътека на 
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здравето“ край град Банкя, която се проведе в третия ден от лагера. Сред природата 
младите хора имаха възможност да участват в различни дейности, но и да обменят идеи за 
последващо сътрудничество по между си. Повече един за друг младежите научиха по време 
на организираната „Вечер на талантите“, по време на която всеки участник представи пред 
останалите своя талант. Идеите за съвместни дейности и мечтата за една обща национална 
кампания бяха обсъдени по време на дискусията в последния, четвърти ден от летния лагер. 
Тогава младежите споделиха, че новия формат на лагера е много по-интересен и полезен за 
тях. Програма „Младежка банка“ се финансира на национално ниво от Фондация 
„Работилница за граждански инициативи“. Програмата стартира у нас през 2012 г., а от 
тогава до сега, ФРГИ е обучила повече от 300 младежи в управлението и развитието на 
дарителски програми. Обучените младежи са привлекли повече от 500 свои връстници като 
доброволци в екипите на Младежките банки. На национално ниво сумата набрана от 
Младежките банки надвишава 250 000 лв. С всички тях младежите са подкрепили близо 150 
идеи на свои връстници. Проектите, финансирани от Младежките банки са достигнали до 
повече от 450 000 младежи от цялата страна. През последните години моделът Младежка 
банка придобива все по-голяма популярност както на местно ниво, така и на национално. 

Баниците на фестивала „Бъдеще с традиции“ ще се продават благотворително в полза на 
Фондация „Искам бебе“ 

www.novjivot.info | 14.09.2018 | 13:45 
Баниците на фестивала „Бъдеще с традиции – Кърджали 2018 г“ ще се продават на 
символична цена от 1 лев, а събраните средства бъдат дарени на Фондация „Искам бебе“, 
информира областният управител Никола Чанев. По този начин ще подкрепим една значима 
обществена кауза, която помага на семейства с репродуктивни проблеми, подчерта Чанев. 
Под негов патронаж на 28 септември в салона на театъра Фондация „Искам бебе“ 
организира благотворителен концерт с базар, приходите от който ще бъдат предоставени за 
ин витро процедури. 

Кои са участниците в Акселератора на ПРОМЯНАТА за 2018 година? 

www.dariknews.bg | 14.09.2018  
Акселераторът на ПРОМЯНАТА е двумесечна интензивна обучителна програма, която 
предлага специализирани безплатни обучения и индивидуални консултации. Той е част от 
процеса на селекция в конкурса ПРОМЯНАТА и дава възможност на участниците да 
подобрят своите решения и бизнес план преди да продължат напред в конкурса. 12-те 
участници в Акселератора тази година бяха избрани сред общо 134 и преминаха през четири 
етапа на селекция до този момент. Сред тях през ноември ще бъдат избрани петимата нови 
финалисти в ПРОМЯНАТА. Публиката отново ще има възможност да гласува за своя фаворит 
сред тях през януари 2019 г. Ето кои са 12-те избрани социални предприемачи: Крум и 
Симона Крумови от Издателство Carrot - създават образователни материали, свързани с 
ранното детско развитие, които подхранват любопитството на децата и показват 
очарованието на света. Златина Димитрова и Наско Стаменов от Пътуващата лаборатория на 
Корпус за бързо гърмене. Тя има за цел да даде възможност на всеки един ученик да 
направи сам химични експерименти в училище, за да се докосне до науката в истинската й 
форма. Васил Спасов от „Виждам чрез Музика“ - проект, който цели да създаде адаптирана 
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програма за музикално образование за деца и младежи с нарушено зрение в най-
популярната частна академия за музика - Rockschool.bg. 
Екатерина Йосифова от фондация „За Храната“ - цели да създаде дигитален ресурсен център 
за деца, родители, учители и училища, който да предоставя помощни материали (видеа, 
влогове, рецепти) и практически знания по темата хранене. Светла Иванова е основател на 
„На линия сме“ - проект за комбинирана превенция на употребата на психоактивни 
вещества (наркотици, алкохол). Проектът включва онлайн платформа за споделяне и 
директни срещи и консултации с деца, родители и учители. Биляна Вутова и Мирослава 
Станева от #Плетка - проект на Фондация „Има начин“, който цели да разреши проблемите в 
общуването и агресията в училище сред деца на възраст между 10 и 16 г. чрез плетене, 
работа в екип, игра и добротворчество. Благовеста Ценова е основател на Х-СИП - 
образователна платформа, създадена в Русе, която обединява в себе си иновативни учебни 
предмети с практическа насоченост и игрови подход на преподаване. Валентина Стоева и 
Лора Филипова от фондация „Детски книги“ / Detskiknigi.com развиват любов към четенето 
за удоволствие сред децата от 0 до 16 години, като работят не само директно с децата, но и 
с възрастните, които се занимават с отглеждането и образованието им (родители, учители, 
библиотекари). Владислав Дамянов е основател на „Детска градина за родители и учители“ - 
целогодишна програма, насочена към подобряване на емоционалните връзки между деца в 
предучилищна възраст, техните родители и учители чрез метода Превантивна сугестопедия. 
Димитър Татарски и Елена Терзийска от Характер.бг овластяват деца, възрастни и 
институции да намират и развиват най-доброто в себе си – своите силни страни и умения за 
характер. Десислава Гаврилова е един от основателите на „Книговище“ - интернет 
платформа за ученици от 1 до 10 клас, която цели да повиши читателската и функционалната 
грамотност сред подрастващите посредством засилена геймификация и електронен 
читателски дневник. Ивайло Бонев и Филип Дворски от образователен център „Технократи“ 
предлагат практическа учебна програма за деца между 7 и 16 години, която използва новите 
технологии за изучаване на дисциплини като математика, наука и изкуства. ПРОМЯНАТА е 
най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се 
осъществява за пета поредна година партньорство с фондация Reach for Change България. Тя 
цели да подобри трайно живота на децата и младежите в България, като открива 
мотивирани социални предприемачи и им помага да реализират по устойчив начин идеите 
си за по-доброто и сигурно бъдеще на българските деца. От 2014 г. досега ПРОМЯНАТА 
помогна на над 35 000 деца и младежи от цялата страна. 

„Ти и Lidl за по-добър живот" подкрепя нови 20 проекта 

www.ngobg.info | 13.09.2018 |  
Общо 20 проекта ще бъдат подкрепени във второто издание на най-голямата социално 
отговорна инициатива на Лидл България - „Ти и Лидл за по-добър живот“. Инициативата 
отразява стремежа на Лидл България да допринася за по-пълноценния и по-качествен живот 
на хората в различни региони в страната. Инициативата подкрепя проекти в четири области: 
образование, опазване на околната среда, култура и историческо наследство и активен 
начин на живот. Тя се реализира в партньорство с Фондация „Работилница за граждански 
инициативи" (ФРГИ) и Български дарителски форум. Най-много проекти ще бъдат 
подкрепени в областта на образованието – общо осем проекта. Пет от подкрепените 
проекти са за култура и историческо наследство, четири за активен начин на живот, а три за 
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опазване на околната среда. Проектите ще се реализират в рамките на една година – от 
септември 2018 г. до септември 2019 г., а всеки от тях ще получи максимално финансиране 
до 10 000 лв. Одобрените проекти са от 16 различни населени места от цялата страна, сред 
които селата Куртово Конаре, Долни Вадин, Могилица и Чупрене. Списък вижте на сайта на 
ФРГИ. Всички проекти са избрани чрез конкурс, в който се включиха 255 организации от 
цялата страна. Получените кандидатури бяха оценени на три етапа. В първия етап проектите 
преминаха оценка по административен критерий. Тези, които отговаряха на 
административния критерии, преминаха в следващите два етапа на оценяване – оценка от 
експертно жури и от служителите на Лидл България. „Ти и Lidl за по-добър живот“ е най-
голямата социално отговорна инициатива на Лидл България и отразява стремежа на 
компанията да допринася за един по-пълноценен и по-качествен начин на живот на хората в 
различните региони на страната. От 13 май до 10 юни компанията отделяше по 3 стотинки 
на всеки касов бон, като със събраната сума ще подкрепи обществено значими проекти в 
цялата страна. В първото издание през 2017 г. инициативата финансира 31 проекта. 
 
 
Общи новини  
 

"Лукойл" дал 76 млн. лв. за благотворителност 

в. 24 часа | 08.09.2018 |  
"Лукойл България" от 1999 г. е вложил над 76 млн. лева в благотворителни и спонсорски 
проекти. Това бе съобщено в петък от компанията при отбелязването на 55-ата годишнина 
от основаването на българската нефтопреработвателна промишленост. 
Изграждането на комбината край Бургас през 60-те години на XX век позволило България да 
стане значим участник в европейската нефтопреработка. В момента "Лукойл Нефтохим 
Бургас" бил сред съвременните заводи в тази сфера, работейки с най-добрите достъпни 
технологии, които осигурявали ефективност на производството. 
От компанията твърдят, че са изпълнени и най-високите стандарти за безопасност, екология 
и корпоративна социална отговорност. 

Стилиян Петров вдъхва надежда на болни от рак 

в. Монитор | 08.09.2018  
Бившият капитан на националния отбор Стилиян Петров сподели, че очаква страхотни 
моменти на днешния благотворителен мач от 14 ч. на "Селтик Парк". Двубоят ще 
противопостави негов отбор и тим на Джеймс Милнър, а приходите ще отидат за борбата с 
рака на фондациите на двамата футболисти и тази на "Селтик". "В тази битка, в тази борба за 
живот получаваш помощ от най-близките ти. Но в моята борба имах помощта и подкрепата 
на хора, които изобщо не познавах. Те станаха част от моя живот. Те ми помогнаха 
невероятно. Затова се нуждаем от специален ден и специални моменти на "Селтик Парк". 
Някои страхотни имена ще играят в мача. Реалността е, че когато попиташ големите звезди, 
те веднага отговарят: "Участвам!". Искаме да помогнем на хората с рак, особено младите 
хора, да оцелеят и да оставят следа. Когато хората се борят за живота си имат толкова много 
проблеми, без помощта на другите може да не се справят. Длъжни сме да подадем ръка", 
сподели сърцатият играч. 
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Със средства на частен дарител са реставрирани иконите в храма на Лопушанския манастир 

www.novini247.com | 12.09.2018 |  
Реставрираха иконите в Лопушанския манастир с дарителски средства. Със средства на 
частен дарител са реставрирани иконите в храма на Лопушанския манастир, съобщи 
видинският владика Даниил. Реставрирана е и чудотворната икона на Богородица, която бе 
открита зазидата в една от стените на църквата в началото на 2014 година. Преди около 
месец жители на Георги Дамяново изпратиха подписка до патриарх Неофит и митрополит 
Даниил, в която изразяват притесненията си, че чудотворната икона липсва, а останалите в 
храма били подменени. Според тях на мястото на оригиналните икони били поставени нови 
портрети на светците. „Ние знаем, че портрет на светец е хубаво нещо, но не е икона, няма 
същата стойност - нито официална, нито свещена. Не всеки художник е надарен да рисува 
икони”, пишат в писмото си хората. „Няма подмяна на икони. Всички икони са обработени в 
реставраторско студио и всяка е върната на точното място, от което е взета”, категоричен бе 
митрополит Даниил. Той потвърди, че в митрополията подписката на местните е получена, 
но смята, че след почистването и пълната реставрация, иконите изглеждат различно и това 
ги притеснява. „Образът е бил много опушен, затъмнен и сега всичко е обновено. Няма 
място за притеснение, а напротив за радост, че обителта се обновява”, подчерта митрополит 
Даниил. Лопушанският манастир е един от най-старите у нас. Изграден е още през 
Възраждането върху разрушен храм от Второто българско царство. Съборната църква е 
създадена по подобие на тази в Рилския манастир. През 70-те години на миналия век тук е 
донесена частица от мощите на свети Йоан. Чудотворната икона, открита преди 4 години, 
най-вероятно е оцеляла при пожар в храм в Чипровци при потушаването на въстанието през 
1688 година. После е пренесена и зазидана в стената на Лопушанския манастир, най-
вероятно около 1850 година. Според монасите иконата закриля светатка обител от пожари и 
посегателства. 
Източник: bulnews.bg 

Нови книги излизат с финансовата подкрепа на Община Елена 

www.regnews.net | 08.09.2018 | Четирима автори получават субсидия за книгите, с които 
участваха в петия пореден конкурс за финансово подпомагане на книгоиздаването и 
книгоразпространението в община Елена. Той се организира по инициатива на Общината и 
постоянната комисия „Образование, култура и вероизповедания“ към Общинския съвет, а 
специална комисия разглежда заявленията за участие и авторските предложения. 
Одобрената от Общинския съвет сума е 5000 лв. Приоритетно се подпомагат проекти, 
тематично свързани с Елена и Еленския край, и местни автори, както и изданията на тези, 
които са на възраст от 14 до 29 години. Магдалена Борисова участва в тазгодишния конкурс 
с „Избрани пиеси“ и субсидията за нейната книга е 1700 лв. Младата авторка, номинирана 
за националната литературна награда „Дора Габе“ за 2018 г., е родена във В.Търново, но 
живее в Елена. Два мандата беше общински съветник в Елена, откъдето е родовият й корен. 
Другите трима еленски автори, участвали в конкурса, получават финансова помощ от по 
1000 лв. „Родословие“ е озаглавил най-новата си книга писателят Константин Терзиев. Той е 
познато име в българската литература, повечето от неговите книги са отличени с награди и 
са свързани с родния му край. „Летописна книга за благодетелите от Еленския край“, която 
бе предадена официално на общината по време на тържеството за празника на града , вече 
е тиражирана в малък формат. Тя е дело на авторски колектив с ръководител проф. Панайот 
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Панайотов. Музикалният педагог и преподавател по китара задълбочено изследва 
дарителството в родния си край, датиращо от преди 500 години, и събраната информация 
издаде в книга за дарителите в Еленско, отскоро и с второ издание. На поредната известна 
фамилия от будния възрожденски град е посветена специална книга. Потомъкът й Никола 
Костов, покрай изследванията за рода събира ценни сведения за хора и събития от родния 
си град. Изданието, което предстои да излезе с подкрепата на общината е озаглавено 
„Градиво за Костовската фамилия“. 

Владо Николов пред FN: Включвам се с три от децата си в инициативата на bTV „Да изчистим 
България заедно“ 

www.flashnews.bg | 08.09.2018 | 
Владимир Николов е български волейболист – 5 пъти е шампион на България, два пъти 
носител на купата на България, шампион на Франция, а през 2015 г. е избран за Мъж на 
годината От 2009 г. е капитан на националния отбор по волейбол, като същата година е 
обявен за най-добър диагонал в света. В официални състезания регистрира 345 см отскок 
при забиване и 325 см – при блокада. На Олимпиадата в Китай през 2008 г. заедно с Матей 
Казийски е най-резултатният играч за българския отбор. И двамата реализират по 82 точки 
(25,23% успеваемост). На 8 май 2016 г. се провежда бенефисният му мач „Моята игра“. 
Хиляди фенове на българския волейбол се събират в арена „Армеец“, за да присъстват на 
събитието и да покажат подкрепата си към Владо Николов. Със събраните средства от 
билетите за срещата, той прави дарение на стойност 50 000 лева на Детското онкологично 
отделение към УМБАЛ „Св. Георги“. Повод за разговора ни с него е предстоящата кампания 
на bTV „Да изчистим България заедно“. Г-н Николов, как ще участвате в кампанията на 15 
септември?Ще чистим с големите ми деца – Александър, Симеон и Филип. Ще се 
организираме със съотборниците ми от волейболен клуб „Левски“, а тези, които вече са 
бащи, ще доведат и  децата си. На какво учите децата си?Опитвам се да ги науча на всичко, 
което според мен е важно. Най-вече да държат на семейните ценности и образованието. 
Конкретно с кампанията бих искал да им покажа колко е важно да се пази нашата природа, 
защото това е нашата страна, това е нашият град. И е много по-приятно да живееш на чисто, 
отколкото в кочина. Какво послание отправяте към българите с личния си пример?Не знам 
дали моят личен прием е важен за други българи. Аз го правя за моето семейство, защото 
смятам, че възпитанието започва от семейството и минава през училището. Ако всички ние, 
родителите, успеем да научим децата си да пазят природата и да се грижат за нея, ще 
живеем в много по-добри условия. Вие участвахте във Фермата миналата година и 
направихте един невероятен жест към Яни, който след това стана победител. Фермата 
започва тази седмица, очаквате ли някой от новите участници да продължи тази тенденция 
на приятелство, човечност, на грижа към другия? Приятелство и човечност – разбира се, това 
е много важно. Фермата е най-градивното предаване в българския ефир и съм сигурен, че и 
тази година ще докосне сърцата на голям брой зрители и ще ги накара да се замислят. В 
новия сезон по равно ще участват българи, които живеят в България, и такива, които живеят 
в чужбина. Ще има едно съревнование между тях и съм сигурен, че ще е много силен сезон. 
Но да не забравяме, че всички сме българи и сме едно цяло. Какво да очакваме от 
Световното първенство, което започва у нас?Очакваме много интересни мачове и волейбол 
на високо ниво. Да се надяваме, че ще имаме много български победи. Първенството 
започва в неделя, 9 септември, със срещи в Русе и Варна. 
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БЧК организира множество прояви през септември 

www.plovdivlive.com | 08.09.2018 |  
БЧК-Пловдив ще проведе редица тематични събития, насочени към оказването на първа 
помощ и пътната безопасност през месец септември. За това съобщиха от неговото 
ръководство.  В 10.00 часа днес в Многофункционалния социален дом на ул. „Стойчо 
Мушанов“ в града ще бъде отбелязан   на Светония  ден на първата помощ, чрез 
организиране на опреснително обучение. На 13 септември, за времето от 09.00 до 11.00 
часа в Централата на Пожарна безопасност и спасяване в града ще се проведат 
демонстрации по оказване на първа долекарска помощ и реакция при бедствия, аварии и 
кризи на Младежкия авариен екип към БЧК – Пловдив. На 17 септември, по повод 
Седмицата на пътната безопасност, между 10.00 и 12.00 часа в град Сопот доброволците от 
клуб „Милосърдие“ към БМЧК ще раздават информационни боршури и светлоотразителни 
значки на децата, преминаващи през две от пешеходните пътеки в близост до училищата в 
града. На 22 септември, от 11.00 до 12.30 часа на Бряговски язовир край Първомай ще се 
проведе демонстрация по оказване на първа долекарска помощ от членове на Младежки 
авариен екип към БЧК – Пловдив по време на велопоход – част от отбелязване на 
„Европейска седмица на мобилността“. Последното тематично събитие ще бъде на 29 
септември, за времето от 11.00 до 14.00 часа, когато в местността около Араповски манастир 
в Община Асеновград ще се състои демонстрация по оказване на първа долекарска помощ и 
реакция при бедствия аварии и кризи от членовете на Доброволчески екип за реакция при 
бедствия аварии и кризи към БЧК – Пловдив. Участие ще вземат близо 200 души. 

Пловдивчани се обединяват, за да помогнат на бебе Марти 

www.trafficnews.bg | 08.09.2018  
В Пловдив ще се организира благотворителен базар в помощ на бебе Марти. Мартина 
Петрова е бебе с диагноза остра лимфобластна левкимия открито през месец ноември. След 
вдигане на висока температура е направена пълна кръвна картина и от изследванията й се 
разбира, че левкоцитите са много над нормата. От тогава до днес семейството полага 
необходимите грижи за лечението на Мартина. Крехката й възраст  я прави още по рискова 
към заболяването. За да съберат необходимите средства близки на семейството 
организират благотворителен базар, който ще се проведе на 16.09.2018 на площад "Стефан 
Стамболов" от 8:00 до 20:00 часа. Парите са необходими за продължаване на лечението й в 
чужбина. Документите на Мартина се разглеждат в няколко болници в различни държави за 
продължение на лечението. По предварителни данни необходимата сума е около 100 000-
150 000 евро. Ако имате желание и възможност да помогнете, можете да го направите, като 
дарите средства. Дарителска сметка:  IBAN: BG68FINV91501317133190 Tитуляр: Мартина 
Ангелова Петрова BIC: FINVBGSF 

ПЛАТЕКС“ АД подпомогна с 4000 лева 

www.narodensport.eu | от Rumen Genov | 08.09.2018  
Една от водещите фирми на територията на Дряново – „ПЛАТЕКС“ АД, представлявана от 
изпълнителния директор инж. ВЛАДИМИР ЛАФЧИЙСКИ, дари сумата от 4000 лв. на 
футболния ни клуб, за да се подпомогне спортно -техническият и състезателен процес на 
мъжкия представителен отбор през сезон 2018 – 2019 г. Когато се срещнахме с дарителя и го 
попитахме защо един човек, който не е дряновец, прави този благороден и щедър жест към 
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футбола, инж. Лафчийски отговори: “ Заслугата е най-вече на президента на клуба – Тодор 
Георгиев /Теди Джорджо/, защото неговият непобедим ентусиазъм и вяра в момчетата от 
отбора е заразителен. Аз самият съм бил два мандата общински съветник в Ихтиман и знам 
колко трудно се работи и се осигоряватт средства за спорта в малките градове. Тук, в 
Дряново участвам в Комисията по туризъм и може да се каже, че съм обществено 
ангажиран. Нашият бизнес – от една страна, производство на платнени изделия и , от друга, 
в туристическия бранш – и предоставям къща за гости, е базиран в Дряново и аз се чувствам 
съпричастен към всичко, което се случва в общината. Нека отборът ни по футбол израства 
все повече, за да радва дряновци и всички гости на града“. 
Инж. Владимир Лафчийски получи членска карта на „Локомотив, за да посещава всички 
домакински мачове. 
Благодарим на големия приятел на Локо – инж. Владимир ЛАФЧИЙСКИ, който даде пример 
за това , че най-благородното състезание е състезанието по човечност. 

Дарение зарадва децата от Розовата къща 

www.arenamedia.net | 08.09.2018 |  
Децата и младежите от Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 
увреждания – „Розовата къща" вече са с шест нови легла. Това стана факт благодарение на 
доброволческата инициатива на Виктория Маринова с дарени от нея средства, от 
доставчика на телекомуникационни услуги "Нетуоркс България" и допълнителни дарения на 
граждани. Леглата са изработени и монтирани от мебелна фирма "Голд - Аполо"- Русе. 
Децата и младежите, настанени в социалната услуга, вече  имат възможност да спят и си 
почиват в удобни и нови легла, които създават допълнителен уют в стаите. СНЦ 
„Еквилибриум”, които управляват социалната услуга и екипът на ЦНСТДМУ „Розовата къща" 
благодарят от сърце на всички допринесли за благородната инициатива! АРЕНА 

Само Лом все още е без доброволчески отряд  

www.konkurent.bg | 08.09.2018  
Лом е единствената община в област Монтана, където не е сформиран доброволчески 
отряд, показват данните на областната дирекция на МВР.  
В община Монтана отрядът наброява 45 души, той е най-големият. Най-активният е този във 
Вълчедръм. В него работят 22 човека. Имат си и собствена противопожарна кола. Това са 
двата отряда с най-дълъг стаж. Момчетата са преминали редица обучения в Центъра за 
професионална квалификация, участвали са в преодоляването на последиците от реални 
инциденти, в гасенето на пожари и в различни учения. Курсове са организирани и за другите 
доброволци. През април отрядите на Монтана и Брусарци се включиха в щабната и пожаро-
тактическата в областната болница. Тогава те се упражняваха в евакуацията на хора в тежка 
обстановка.  
От главната дирекция по пожарна безопасност безвъзмездно са предоставени техника и 
съоръжения на някои от доброволните формирования. На община Вършец са осигурени 
през тази година десет бутилки за въздушно-дихателни апарати и пет маски. 
Противопожарен автомобил ще бъде доставен за берковския отряд.  

Стилиян Петров, Стоичков, Клоп и още куп звезди напълниха стадион за добра кауза 

www.chernomore.bg | 08.09.2018 |  
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С атрактивно равенство 3:3 завърши благотворителният мач за събирането на средства за 
борба с рака, организиран от Стилиян Петров, от неговата фондация, от тази на Джеймс 
Милнър и от фондацията на Селтик, съобщи sportal.bg. Куп звезди от настоящето и миналото 
взеха участие в двубоя на стадион “Паркхед” в Глазгоу. Единственият друг българин на 
събитието беше Христо Стоичков.   Единият отбор беше този на Стилиян, носещ и името 
Селтик, а другият беше с лидер Милнър и се казваше още Ливърпул. Мениджъри бяха 
съответно Брендън Роджърс и Юрген Клоп.     Стоичков и Стан, който пребори левкемия, 
бяха титуляри за “детелените”.    Головете за Селтик вкараха Роби Кийн, Ашли Йънг и 
Габриел Агбонлахор, а за съперника точни бяха популярният фрийстайлът Джереми Линч и 
световният шампион с Испания Йоан Капдевийя на два пъти.      Към края на двубоя вратарят 
Джо Харт заигра и като полеви футболист. Джеймс Милнър пък получи единствения жълт 
картон за задържане. 

Burberry повече няма да гори непродадените си дрехи 

www.elle.bg | 08.09.2018 |  
Изпълнителният директор на Burberry Марко Гоббети сподели, че британският бранд вече 
няма да унищожава непродадените стоки. Фактът, че марката се е отървала от дрехи и 
парфюми на стойност 28,6 милиона паунда (над 36 милиона долара), стана известно в 
средата на юли. Този процес е бил измислен, за да се предотврати навлизането на 
продуктите в черния пазар. Сега дрехите и аксесоарите на Burberry, които остават в 
магазините след сезона, ще бъдат използвани отново, дарени за благотворителност или 
рециклирани. РИКАРДО ТИШИ ПОКАЗА НОВОТО ЛОГО НА BURBERRY В допълнение, марката 
ще откаже да използва естествена кожа с косъм в колекциите си. Дебютната колекция на 
новия творчески директор на Burberry - Рикардо Тиши, която ще бъде представена на 17 
септември в Лондон, ще отговаря на новите стандарти на марката. "Модерният лукс 
означава социална и екологична отговорност. Вярвам, че това ще бъде ядрото на развитието 
на Burberry и ключът към нашия дългосрочен успех ", добави Гоббети. 

Фондация „Бъдеще и надежда“ представи дейността на Кризисния център в Мездра 

www.konkurent.bg | 09.09.2018 |  
Първият в областта кризисен център за жени и деца, жертви на насилие, официално отвори 
врати на 1 август 2018 г. Съвместният проект на Фондация „Бъдеще и надежда" и Община 
Мездра „Стартиране на Кризисен център в община Мездра" спечели финансиране от Фонд 
„Социална закрила" на Министерство на труда и социалната политика. 
Началната пресконференция по проекта бе открита от представителя на Фондацията Емилия 
Гарванска, а ръководителят на проекта Нина Савова разказа повече за целите и дейностите 
по проекта. 
21 757,87 лв. са отпуснатите средства за реализиране на проекта, чийто целеви групи са 
жени и деца, пострадали от домашно насилие и майки с деца. 17 962, 08 лв са от Фонд 
„Социална закрила" и 10 %, в размер на 3795,79 лв. – собствени средства на Фондацията. 
 „За мен е чест и удоволствие, като представляващ Община Мездра да бъдем партньор при 
реализирането на този проект", каза в обръщението си кметът инж. Генади Събков. 
„Община  Мездра е социална не само на книга, в програма за управление сме заложили 
точно такива индикатори за развитие на социални услуги. За нас е чест, късмет и 
удоволствие че имаме възможността да работим с Фондация „Бъдеще и надежда". 
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Ясно е, че без надежда, без вяра в собствените сили, без професионализъм, не може да има 
и бъдеще". 
Той благодари на екипа за всичко което прави и изрази увереност, че „това не е 
експеримент, не е краткотраен проект, това е стъпка в правилната посока,  която ще се 
реализира на територията на нашата община". 
Ползите от този проект са безспорни, тъй като услугата „Кризисен център" е една от най-
слабо предоставяните социални услуги в страната. Центърът ще може да обслужва 
нуждаещите се жени, деца и майки с деца от цялата област и страната в сграда собственост 
на фондацията, с подходяща локация, добри битови условия и спокойна атмосфера за 
възстановяване на пострадалите физически и емоционално потребители. Организацията ще 
подготвя деца от проблемни семейства, вкл. от малцинствени групи, както и напускащи 
специализирани институции за трудностите на живота. 
Средствата по проекта ще бъдат използвани предимно за обучение на персонала и 
доброволците и оперативна дейност на екипа. Всички останали разходи се поемат от 
дарения, предоставяни от Фондацията. 
Дейностите по проекта реално са започнали от 1 май т.г. именно с такива средства. Оттогава 
кризисния център е предоставял услугата на 6 потребители. Към момента има едно дете на 
16 години. 
Екипът на центъра е съставен от психолог, педагог, социален работник и трудотерапевт. 
Със съдействието на Община Мездра, социалната услуга „Кризисен център" ще 
кандидатства за делегирана от държавата дейност и след приключване на проекта. 
Създаването на социалната услуга „Кризисен център" е включено в Годишния план за 
действие за 2018г. по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в 
община Мездра в периода 2016 -2020. 

Лилия Димитрова, библиотекар: Деца от Англия и Белгия се включиха в летните занимания, 
организирани от Градската библиотека в Свищов 

www.focus-news.net | 09.09.2018  
Деца от Англия и Белгия се включиха в летните занимания, организирани от Градската 
библиотека в Свищов. Общият брой на малчуганите, участвали в инициативата през тази 
година, е по-голям, в сравнение с предходни. Това обобщи в предаването „Добре дошли в 
Свищов“ на Радио „Фокус“ – Велико Търново библиотекарката Лилия Димитрова. Почетете 
повече в пълния текст на интервюто. Фокус: Г-жо Димитрова, как преминаха летните 
занимания за деца, които Вие организирате за поредна година? Има ли увеличение в броя 
на малчуганите, които участваха в тях, от къде най-далеко имахте участници през това лято? 
Лилия Димитрова: В летните занимания, организирани от Детския отдел на Градската 
библиотека, участваха деца в предучилищна възраст, от свищовските училища и гостенчета 
на града. От тази година, дори смея да кажа от миналата, при нас наистина се наблюдава 
увеличение на читателите. Освен това имаме повишен интерес и към едни от най-новите 
книги в съвременната литература. От най-далеко място бяха участниците от Англия и Белгия. 
При нас, в спокойна и приятна атмосфера, децата имаха възможност да общуват помежду 
си, да се сприятелят, да споделят мнение за прочетени книги и да научат повече за 
писателите и техните произведения. Фокус: Нека припомним на читателите какви бяха 
инициативите, които организирахте? Лилия Димитрова: Инициативите, които предложихме 
и осъществихме през тази година, бяха много, но аз ще спомена само някои от тях. 
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Организирахме символични пътешествия по картата на България. С тях запознахме 
малчуганите с някои от големите чудеса на природата у нас. Правихме верижни четения по 
повод кръгли годишнини на детски писатели. Весели и забавни за участниците бяха 
литературните интерактивни игри – „Познай от коя приказка съм герой“, „Познай авторът и 
заглавието на произведението“. За по-големите ученици интересни бяха часовете по 
българска история. Например, във връзка със 140-годишнината от Освобождението на 
България от турско робство, направихме събеседване върху творби за Руско-Турската 
освободителна война. Една от участничките дори беше направила презентация на тази тема, 
а с други четохме незабравимите стихотворения на Иван Вазов и Петко Славейков, 
посветени на вярата в Русия, на подвига на руските войници и българските опълченци. 
Други интересни инициативи, които допаднаха на децата, бяха рисуването на свободна 
тематика, изразителното четене по роли, също, както и изработването на фигури от 
пластилин и подреждане на изложби по хербарий. Малките читатели с радост очакваха и 
прожекциите на анимационни филми. Фокус: Може ли да се направи обобщение кое се 
оказа най-интересно за децата? Лилия Димитрова: За всички деца – за малките и за 
големите, се оказа най-интересна и увлекателна инициативата „Опознай родния си край“. 
Участниците в нея с вълнение ще си спомнят разходките до Етнографския музей, който се 
помещава в една от най-старите къщи в Свищов – Каровата. Ще си спомнят и разходките до 
парк Калето, където на откритата сцена четохме стихотворения на Христо Ботев. 
Разхождахме се и до Градската градина, където се намират паметниците на Алеко 
Константинов и Иван Шишманов, до Градския часовник и Паметника на дарителите. Винаги 
с вълнение очакваха тези моменти, когато ще излезем от библиотеката, ще се разходим на 
въздух и ще научим нещо, което е много полезно. Фокус: Предвиждате ли някакви други 
интересни прояви и мероприятия в близко бъдеще? Лилия Димитрова: Да, разбира се. Но те 
ще случат в малко-по далечното бъдеще. Във връзка с Деня на народните будители 1-ви 
ноември предвиждаме съвместна инициатива с учениците от свищовските училище под 
надслов „Пламъка на първите“. Фокус: Казахте, че имате повече читатели през настоящото 
лято. Това повече деца ли са или възрастни хора? Лилия Димитрова: Специално за Детския 
отдел мога да кажа, че имаме увеличение на читателите и през миналата, и през тази 
година. В заемната за възрастни се наблюдава същата положителна тенденция. И 
действително през летните месеци имаме най-много новозаписани читатели. При нас най-
много нови посетители идват в края на май и началото на юни. Фокус: А относно 
предпочитаните заглавия? Лилия Димитрова: Да, мога да Ви кажа някои заглавия и някои 
автори, които са предпочитани от децата. От българската детска литература това са 
„Патиланско царство“ и Приказки на Ран Босилек, също Български народни приказки на 
Ангел Каралийчев, книгата на Станка Пенчева „Писма на един Дакел“. От руската литература 
– Приказките на Александър Пушкин и Приказки и разкази на Максим Горки, а от чуждата 
литература – „Емил от Льонеберя“ и „Пипи Дългото чорапче“ от Астрид Линдгрен. Харесвани 
са и „Принцът и просякът“ на Марк Твен, „Матилда“ на Роалд Дал, Приказки от Джани 
Родари и „Приказки по телефона“ от същия автор. Луиза ТРАНЧЕВА 

Базар в Пазарджик събира пари за бездомни животни 

www.pazardjik.marica.bg | 09.09.2018  
Студио ,,Дива", съвместно с PAW Pazardjik организират благотворителен базар в помощ на 
животни в беда, съобщиха организаторите. Събраните средства ще бъдат използвани за 
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лечение,кастрация,храна и медикаменти за бездомните животни.На базара ще се предлагат 
най- разнообразни вещи,книги,дрехи и др. Можете да се включите като си закупите нещо от 
базара или пък дарите вещи,които са годни и могат да бъдат продадени.Можете също така 
да донесете храна (кучешки консерви и гранули) или просто да пуснете някакви парички в 
кутията за дарения, припомнят инициаторите на проявата. Акцията започва в 9,00 часа и ще 
продължи до 15,00 следобед. 

Училище търси доброволци да боядисат ремонтирания басейн 

www.kmeta.bg | 09.09.2018  
Училище  в Разград кани местната общност да се включи в благотворителна акция, свързана 
с  пускането в действие на басейна, собственост на школото. 
Къпалнята в училище „Тургенев” е единстветото място в града, където може да се плува 
през зимата, но повече от 20 години тя стоеше затворена заради нуждата от ремонт. Това 
лято бизнесмен от града дари средства за реконструкцията на спортното съоръжение, а 
други три фирми се включиха в оборудването на залата. 
Волята на дарителите е басейнът да се ползва от деца и възрастни от целия град, каза 
директорът на школото Милена Орешкова. Училищната управа организира днес 
доброволческа акция за  боядисване и почистване на къпалнята, която ще бъде пусната в 
действие в началото на новата учебна година. 
„Искаме цялата общност да се включи в реиновирането на плувния басейн, който ще 
функционира отново благодарение на инициативата и дарителството на хората от Разград”, 
обясни Орешкова. 

Изнудвали фондации коя фирма да ремонтира новия център за деца в аутизъм в Плевен 

www.novini.vratsa.eu | 09.09.2018  
Изнудване определена фирма да извърши ремонта на новия център за деца в аутизъм в 
Плевен, са имали от фондация "Стъпка за невидимите деца на България" и "Аутизъм днес" 
преди двата вандалски акта срещу безвъзмездно предоставена им за целта сграда от 
плевенската община. Това обяви пред Дарик председателят на организацията Владислава 
Цолова. Да кажат НЕ на страха се събират на пресконференция утре обществени фигури, 
подкрепящи каузата.   "Имахме обаждане по телефония, имаше изнудване да наемем 
определени фирми, които да правят ремонтите. А ремонтът на сградата, предоставена за 
деца с аутизъм за Северна България, се прави изключително само с дарения, с публични 
средства. Те очакваха, че някакви големи европроекти има за ремонти. Предоставили сме 
пълната информация на прокуратурата и вярваме, че с помощта на медиите ще стигнат 
докрай", посочи Цолова.   На утрешната пресконференция 240 организации застават зад тях, 
обяви Владислава Цолова: "Заедно ще подпишем акт за присъединяване за ненасилието 
върху местата, където се предоставят грижи за деца и хора със специални потребности и в 
неравностойно положение. Изискваме специален статут на тези места, което означава 
абсолютна защита от общинска полиция, прокуратура, местна власт, държавна власт, 
община. Ние като партньори на държавата, изграждайки центрове за деца в неравностойно 
положение, места за предоставяне на специализирана грижа, особено с 
висококвалифицирана професионална помощ, да има специален статут и когато имаме 
проблем да дотърчи полицията на първата секунда. А не като се обадим на полицията да ни 
се карат, че вече е 17 часа, както се е случвало".   По думите на Цолова откриването на 
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центъра няма да закъснее: "Подкрепата от обществото е още по-голяма. В срок, в рамките 
на септември 2018 г. ще приключим с ремонта. Специалисти, които започват работа в 
центъра в Плевен, в момента преминават обучение в двата центъра в София. 
Сертификационно обучение ще преминат през октомври, когато ще пристигнат двама от 
най-големите специалисти в областта на сензорната интеграция в Европа и на приложен 
поведенчески анализ от Америка. Те ще проведат обучение на място и в Плевен и в София. 
До момента има записани 20 деца, предполагам, че поне с 30 ще стартира центърът. 
Оценките започват края на този месец".   Председателят на фондация "Стъпка за 
невидимите деца на България" благодари на всички българи, които откликват и помагат: 
"Въпреки това, че определени групировки минават през града и заплашват фирмите да не 
ни даряват, те тайно продължават да ни даряват. Затова престанахме да публикуваме 
ежедневно публичен отчет на сайта си с цел защита сигурността на нашите дарители". 

Един ден, една планета, една цел - чистота 

www.btvnovinite.bg | 09.09.2018  
По-малко от седмица остава до голямото чистене. С акцията „Да изчистим България заедно” 
страната ни ще стане част от Световния ден на почистването, въведен от Естония. На 15 
септември ние и милиони хора от 150 страни ще чистим заедно. Зелената вълна започва в 
Нова Зеландия, преминава през всички часови зони и приключва 36 часа по-късно на 
Хаваите. В Естония, откъдето започва всичко, пътуваме с местната доброволка Лийс Труубан 
към „Вълшебната гора”. Така наричат околностите на Талин, защото въпреки усилията, 
боклукът там се появява като на магия. „Много е близо до две населени места и център за 
рециклиране, и е територия, на която никой не живее. Затова е много лесно да дойдеш тук, 
да изхвърлиш боклук от колата и да си тръгнеш. И вероятността някой да те види е много 
малка. Чистя, защото искам да се разхождам в чиста природа”, казва тя. Доброволци от 
Световния ден на чистенето се събраха с послание: „Нека го направим, свят! Нека го 
направим, България!” Още за опита на естонците и българския принос в глобалната 
кампания – в bTV Репортерите, веднага след новините в 19! 

Фестивал с кауза – „Усмихни се, Карин дом“ 

www.jenatadnes.com | 09.09.2018 |  
За четвърта поредна година слънчевият двор на Карин Дом в сърцето на Морската градина 
на Варна, ще се преобрази в още по-красиво място, за да посрещне благотворителния 
Семеен фестивал „Усмихни се, Карин дом“. 
На 15-ти и 16-ти септември от 10:00 до 22:00ч фестивалът отново ще предложи забавления 
за цялото семейство – от детски кът и работилници за най-малките до занаятчийски и 
фермерси пазар за мама и вкусно барбекю и крафт бира за татко. Открита сцена ще събере 
музиканти и танцьори, които ще подправят с творчеството си този празник на усмивките. 
Богатата програма и забавления ще позволяват всяко семейство да прекара тук целия 
уикенд със семейството и приятелите си, благодарение на широките площи за пикник, 
разнообразието от храни, напитки и детски ателиета през целия ден. 
Това, което превръща „Усмихни се“ в уникален фестивал е неговата основна идея – 
Забавление с кауза. Събраните по време на фестивала средства (от дарение за вход, участие 
в томбола и закупени продукти, работилнички) се използват за благородната кауза на Карин 
дом – уязвимите деца. 
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През 2015г. след първото издание на фестивала „Усмихни се”, Карин дом откри група 
„Усмивка“ за деца с комплексни нужди и група „Малки+” за деца с комуникативни 
затруднения, чиято издръжка се подсигурява от фестивала, всъщност от всички граждани и 
гости на Варна, избрали да прекарат един приятен фестивален уикенд. 
Повече информация за събитието вижте на: www.smile.karindom.org 
Карин Дом, който тази година отпразнува своя 22-ри рожден ден е организация с водеща 
роля в предоставянето на професионални услуги за деца със специални нужди и техните 
семейства. През годините Карин дом се развива и израства като терапевтичен център за 
деца със специални потребности, в който работят висококвалифицирани специалисти: 
кинезитерапевти, рехабилитатори, логопеди, психолози, специални педагози, социални 
работници. Годишно, Карин дом подкрепя над 300 деца и семейства и обучава над 1200 
специалиста. 

“Подари надежда вместо цвете” за първия учебен ден в благоевградското IV ОУ 

www.struma.bg | 09.09.2018  
Под мотото “Подари надежда вместо цвете” екипът на благоевградското IV ОУ “Димчо 
Дебелянов” приканва родителите и учениците вместо цветя на 17 септември /откриването 
на новата учебна година/ да направят дарение за лечението на Иван Христов. За целта на 
входа на училището ще бъде поставена дарителска кутия. 
14-г. Иван се бори с тежко онкологично заболяване, което е свързано с продължително 
лечение. Момчето тренира бейзбол и е прието в Математическата гимназия. Веднага след 
прекрасното си представяне на националните външни оценявания – 7 клас той и майка му, 
която е учителка в IV ОУ, разбират за тежката диагноза. Именно за да помогнат на Иван да 
постигне мечтите си – да постъпи в желаното от него училище и да се справи с болестта, 
колективите на IV ОУ, V СУ и ВиК стартираха дарителска кампания. “Бъди съпричастен. Нека 
заедно сътворим урок по доброта и човечност” е призивът на колектива на IV ОУ за първия 
учебен ден. Дарителска сметка в помощ на Иван е IBAN: BG13FINV91501317178315 “Първа 
инвестиционна банка” АД 
СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА 

Международният фестивал „Виа Понтика” започва днес в Балчик 

www.ngobg.info | 10.09.2018  
Фестът ще бъде официално открит от Красимир Ранков – председател на Сдружение „Виа 
Понтика 2010”. След него на сцената на читалище „Паисий Хилендарски” ще излязат 
Светлана Бонин, Асен Блатечки, Николай Урумов, Христо Бонин и ще представят бляскавия 
комедиен офис - трилър „Методът Грьонхолм". В дните от 10 до 18 септември в Белия град и 
ДКИ КЦ „Двореца“ ще си дадат среща студенти по изкуствата – художници, музиканти, 
актьори, от университетите на пет балкански държави - Черна гора, Сърбия, Македония, 
Румъния и България. Своеобразен акцент във фестивалната програма тази година ще бъде 
калиграфията. Паралелно с изложбата на студенти от Факултета за изкуства – Нишки 
университет, Факултета за приложни изкуства – Университет по изкуствата, Белград, 
Националния университет по изкуствата - Букурещ, и Националната художествена академия 
– София, в рамките на форума ще се проведе и творческо ателие по калиграфия. Лектори и 
ръководители на ателието ще бъдат проф. д-р Кристина Борисова и Жаклина Жекова, 
докторант, катедра „Плакат и визуална комуникация" в Националната художествена 
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академия – София. В ателието ще имат възможност да се включат жители и гости на Балчик. 
Сред гостуващите събития на форума на младите в изкуството са фотографската изложба на 
Дамян Хаджииванов „Маски ? II” и спектакълът „Нирвана” на Драматично-куклен театър 
„Васил Друмев” – Шумен, с участието на Ирина Митева и Александър Евгениев. „Прелестите 
на изневярата” и „Плешивата певица” са акцентите в театралния афиш на феста. В залата на 
Културен център ”Мелницата” и в Каменна зала в Двореца ще се представят студенти, 
изучаващи актьорското майсторство, от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” и 
от Университетски театър - Нов Български Университет. Най-малките зрители ще бъдат 
очаровани със „Седемте козлета и вълкът” и „Таласъмът Тропалан”, представени от студенти 
от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”. Тази година традиционната изложба живопис ще обедини 
автори от Македония, Черна гора, Румъния и България. Сред музикалните събития се 
отличават концертът на Пиано квартет „Анимато” от Факултета по музика на Университета 
по изкуства в Белград и съвместната изява на Дуо „Колаж” и възпитаници на Националната 
музикална академия „Проф, Панчо Владигеров”. По идея на организаторите на „Виа 
Понтика”, тази година присъстващите на събитията във фестивалната програма на 
международния форум на младите в изкуството могат да изразят и съпричастността си към 
една благородна инициатива в Белия град – закупуването на роял за концертната зала в 
Културен център „Мелницата”. Идеята е на фондация „Академия Класика”. В концертната 
зала в „Мелницата”, реновирана по европейски проект, се провеждат много музикални 
събития, но няма инструмент за клавирна музика. Осигуряването му се е превърнало в кауза 
за „Академия Класика”, към която се присъединяваме и ние – организаторите на 
Международния фестивал на младите в изкуството „Виа Понтика“. От дарения досега са 
събрани 6 233 лева. Финалът на Международния фестивал на младите в изкуството, който се 
организира от Сдружение „Виа Понтика - 2010” с изключителното финансово съдействие на 
Община Балчик, е поверен на третокурсници от Националната академия за театрално и 
филмово изкуство „Кръстьо Сарафов” от класа на проф. д-р Атанас Атанасов. В 
заключителния концерт на 18 септември в читалището на Балчик ще бъдат представени 
песни от мюзикъли - MoulinRouge, Bourlesque, La-laland, NotreDamedeParis, BluesBrothers, 
WestSideStory, MAMMA MIA, JamesBond. 

Фондация „Глобални библиотеки – България“ събира номинации за годишните си награди 

www.azcheta.com | Публикувано от : Аз чета | 10.09.2018 |  
Започва подаването на предложения за номинации за годишните награди на Фондация 
„Глобални библиотеки – България“ за 2018 г. Те са учредени в изпълнение на мисията и 
целите й за подпомагане на приобщаването на българските граждани към 
информационното общество и осигуряването на равен достъп до информация, култура, 
знание и услуги чрез мрежата от обществени библиотеки в страната. 
Отличия ще бъдат присъдени в четири категории – за национална и регионална медия, за 
спомоществовател и за публична институция, допринесли за популяризирането на 
дейността на обществените библиотеки в страната. 
Кампанията за изпращане на предложения за наградите ще продължи до 30 септември 2018 
г. Номинациите се извършват съгласно статута на наградите, като за всяко предложение се 
попълва формуляр по образец. Попълнените формуляри се изпращат на имейл адреса на 
Фондацията foundation@glbulgaria.net. Статутът на наградите и формулярът за номинации 
могат да бъдат изтеглени от сайта на Фондацията. 
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Тази година ще бъдат приемани номинации за постижения в периода 1 октомври 2017 г. до 
30 септември 2018 г. Лауреатите ще бъдат избрани на конкурсен принцип от петчленно 
жури, като селекцията ще се извърши на три етапа през октомври 2018 г. Наградите ще 
бъдат връчени на третия национален форум „Библиотеките днес“, който ще се проведе в 
София през месец ноември 2018 г. 
Номинации за наградите за всяка от категориите могат да се правят от ръководните органи 
на обществените библиотеки, организации в областта на науката, образованието, 
информационните технологии, библиотечното дело, развитието на местните общности и на 
гражданското общество и др. Препоръчваме да се запознаете със Статута на наградите, 
преди да пристъпите към подаването на предложения за номинации. 
Знакът на годишните награди е стилизирано пластично изображение, изработено от 
художника Павел Божерянов. Наградите нямат друго материално изражение освен 
художествения си знак. 
Наградата за медии в две подкатегории – за национална и за регионална медия, ще се 
присъжда на медии, допринесли за поставянето и разработването на теми за проблемите, 
предизвикателствата и възможностите, свързани с развитието на обществените библиотеки 
и създаването на условия за свободен и равен достъп до информация, култура, знание и 
услуги за гражданите чрез библиотеките. 
Наградата за спомоществовател ще се връчва за дарителска дейност в подкрепа на 
кампания, проект или инициатива, осъществявана от Фондацията в изпълнение на мисията 
й да подпомага приобщаването на българските граждани към информационното общество 
чрез обществените библиотеки в страната. 
Наградата за публична институция ще се връчва на институция, която в надграждане на 
задължителните й по закон изисквания, е подобрила условията за свободен и равен достъп 
до информация, култура, знание и услуги за гражданите чрез подкрепа за обществени 
библиотеки. 
Фондация „Глобални библиотеки – България“ е учредена през 2013 г. като неправителствена 
организация в обществена полза. В настоятелството влизат представители на 
Министерството на културата на Република България, Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията, Националния дарителски фонд „13 века 
България“, Националното сдружение на общините в Република България, Българската 
библиотечно-информационна асоциация и Съюза на народните читалища. 
Фондацията е приемник на целите и рeзултатите на Програма „Българските библиотеки – 
място за достъп до информация и комуникация за всеки“, изпълнявана в България в 
периода 2009-2013 г., след предоставено финансиране от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ 
– САЩ. 

Община Благоевград за поредна година се включва в кампанията “Да изчистим България 
заедно” 

www.trud.bg | 10.09.2018 |  
За поредна година Община Благоевград ще се включи в инициативата „Да изчистим 
България заедно”, организирана от BTV. Зелената инициатива ще се проведе на 15 
септември. Всеки доброволец, може да се включи в почистването на междублокови 
пространства, паркове, зелени площи, детски площадки и т.н. За целта Община Благоевград 
ще осигури ръкавици и чували за смет. Желаещите могат да получат необходимите за 
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почистване средства от специално обособена шатра, с логото на „Екопартнърс“, която ще 
бъде поставена пред МОЛ Ларго. Тази година идеята и целта на кампанията е отпадъците да 
се събират разделно. Събраният боклук трябва да бъде оставян до най- близките съдове за 
разделно събиране, или до най-близките контейнери за битови отпадъци и контейнери за 
смет, след което своевременно ще се извърши транспортирането им с автомобили на 
организацията „Екопартнърс“. 

Деца дариха кувьози на Клиниката по неонатология в Стара Загора 

www.infoz.bg | 10.09.2018  
Клиниката по неонатология в АГ комплекса на Университетската многопрофилна болница за 
активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович” в Стара Загора получи два съвременни 
кувьоза. Дарението е в рамките на благотворителната акция „Жълти стотинки” – деца 
помагат на деца. Тя се провежда за единайста поредна година. На връчването на дарението 
присъстваха и част от малките старозагорци, които активно се включили в 
благотворителната инициатива. „Реших да направя кутии, в които да събираме в училище 
жълти стотинки и да помогнем за закупуване на кувьози за малките бебета. Всички наши 
съученици се включиха” – споделя Петя, която тази година ще бъде в четвърти клас в Пето 
основно училище в Стара Загора. „Пускахме почти всеки ден жълти стотинки в касичка, 
поставена в една книжарница, защото искаме да помогнем на децата да се върнат при 
своите майки и бащи” – добави Теодор, който е възпитаник на Девето основно училище. 
„Кувьозите, които получихме са много необходимо и съм благодарен, че предварително ни 
попитаха от какво се нуждаем. Такива дарения са особено ценни” – каза доц. Д-р Христо 
Мумджиев, началник на Клиниката по неонатология. Акцията „Жълти стотинки” – деца 
помагат на деца се координира от Сдружение „Съзидание 2012”. Монетите се събират 
целогодишно и с тях се подпомагат различни детски отделения в страната. „Включват се 
деца от цялата страна, подкрепят ни и пораснали деца, частни и държавни фирми. С всяка 
изминала година се събират все по-големи суми” – разказа Валентина Минчева, 
координатор на акция „Жълти стотинки” – деца помагат на деца. Със събраните средства до 
края на годината ще бъде закупена още медицинска апаратура за детската хирургия и за 
Клиниката по неонатология в Стара Загора.   Венета Асенова | www.infoz.bg 

Ломчани се произнесоха за дарение от половин милион долара 

www.bnr.bg | 10.09.2018 |  
Дарението от 500 000 долара, което д-р Андрей Георгиев направи на Община Лом, да бъде 
използвано за основен ремонт на Спортна зала „Балканиада“. В допитването, което във 
фейсбук бе обявено на 25.07.2018 г. на страницата на вестник „Ломпрес“, а на 17.08.2018 г. - 
на интернет страницата на Община Лом, са участвали общо 1438 граждани. Над 30 % от тях 
са дали повече от едно предложение, като за ремонта на спортното съоръжение са 
гласували 55 % или 791 от участвалите в допитването. За ремонт на улици са се обявили 661 
от участниците, 288 граждани пък са на мнение, че дарението трябва да се изразходва за 
ремонт на водопроводната мрежа, а 10 % от анкетираните – 144 души,  смятат, че парите 
трябва да се вложат за възстановяване на плувния басейн. Има и предложения дарението 
да се използва за изграждането на кинозала, на велоалеи, на детски площадки, за ремонт на 
централния площад „Свобода“, за възстановяване на т.нар. Маймунска градинка, за 
строителството на приют за кучета и други. Предвид волята на дарителя д-р Андрей 
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Георгиев сумата от 500 000 долара да бъде използвана след решение на кмета на Община 
Лом и резултатите от допитването, дарените средства ще бъдат вложени в основен ремонт и 
оборудване на Спортната зала „Балканиада“. С цел прозрачно, открито и целесъобразно 
инвестиране на дарението, ще бъде създаден Обществен съвет, който ще информира 
гражданите за всички предприети действия, съобщават от общинската администрация в 
града. 

Ученици продават онлайн тетрадки за живот 

в. Марица, Пловдив | Петя ГАЙДАРОВА | 11.09.2018 |  
Уникална онлайн платформа, която няма аналог в България, разработиха ученици от Смолян 
за новата учебна година. Чрез нея се продава тетрадки и други вещи с цел 
благотворителност. "Купи и дари" е разработена за пет месеца от възпитаници на 
Професионалната гимназия по техника и технологии в родопския град. 
Целта е частично или пълно даряване на стоки и услуги. Дарителят сам решава колко да 
предостави за дадена кауза. Потребителят може да следи къде и как биват разпределяни 
средствата. Според екипа, ръководен от инж. Светослав Димитров в клуб "Web дизайн" в 
ПГТТ "Христо Ботев", платформата е достъпна през компютър, таблет и смартфон. 
Кампанията "Тетрадки за живот" е безсрочна. Целта е да се продава чрез платформата, като 
по този начин ще се събират пари за нашите благотворителни каузи, обяви ученикът от 
работния екип Алексей Дренчев. 

Двама братя са дарителите на чешмата до Всех Святих 

www.arenamedia.net | 11.09.2018 |  
Братята Валентин и Теодор Цветкови са дарителите на чешмата до църквата „Всех Святих“. 
Младежите, които не желаеха жестът им да става публично достояние, днес ще получат 
свидетелство за дарение от Община Русе, благодарение на медийния интерес. Жестът е бил 
направен преди време, а сега от общината са изградили ВиК отклонение и бетонна 
площадка, на която е разположена чешмичката. На 10 септември се навърши една година от 
освещаването на храма. Теодор Цветков с Илиян Русев - основател на фондация 
„Александър Русев“ 24-годишният Теодор Цветков, който е треньор по плуване, в началото 
на годината извади за втори път Богоявленския кръст от водите на Дунава в Русе. Младият 
мъж имаше същия късмет през 2016 година. Той е човекът, който работи неуморно и за 
каузата на фондация „Александър Русев“. Успя след пет часа да преплува с една ръка 10 
километра в езерото „Липник“. В момента фондация „Александър Русев“ работи с 30 деца с 
увреждания, като ползва басейн „Локомотив“. АРЕНА 

Център ще лекува хора в будна кома със светлина и водни масажи 

www.24chasa.bg | 11.09.2018 | 
Столична община организира кампания за изграждането му Национална благотворителна 
кампания “Нека бъдем по-добри”, която да събере средства за разкриване на центрове за 
лечение и рехабилитация на хора в будна кома и пострадали при инциденти, организира 
Столичната община. През 2008 г. общината стартира кампанията “Да събудим хората в будна 
кома”. Тогава бяха събрани 170 000 лв., които подпомогнаха лечението на 5-ма младежи. 
Един от тях - Ники от Граф Игнатиево, замина на лечение в Русия и се възстановява успешно. 
У нас обаче няма център, в който хората в будна кома да получат постоянно медицинско 
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наблюдение и дългосрочна рехабилитация. Затова общината отново организира кампанията 
“Нека бъдем по-добри”. Вече са събрани 60 000 лв., с които се ремонтира помещение в 
болницата в “Панчарево”. Те обаче са стигат за завършването на Центъра за лечение и 
рехабилитация на хора, пострадали при инциденти. Идеята е той да предлага 
рехабилитация, съчетаваща водни масажи, светлинна терапия, физически упражнения и 
най-важното за възстановителния период - стимулации на мозъка. В подкрепа на каузата на 
18 септември от 19 ч в зала 1 на НДК ще се проведе Международен фестивал за поп и рок 
музика “София 2018”. В конкурса за песен на столицата ще участват Нели Рангелова, 
Маргарита Хранова, група P.I.F и др. Георги Христов ще получи награда за цялостно 
творчество. Всеки желаещ да подкрепи кампанията може да прати есемес с текст DMS 
BUDNI на номер 17 777 или на банкова сметка: IBAN: BG16SOMB91303126292900, BIC: 
SOMBBGSF, “Общинска банка” АД, бул. “М. Луиза” 88, основание за плащане: будна кома, за 
Център за лечение и рехабилитация на хора в будна кома. 

Даряват 600 "хляба на мира" на диабетно болни в Добричко 

www.dariknews.bg | 11.09.2018 |  
"Хлябът на мира" за 2018 година ще бъде раздаден от 11:00 часа в сградата на Областния 
съвет на Български Червен кръст в Добрич. Той е дарение за болни от диабет хора от 
Националната асоциация на българските зърнопроизводители. Тази година земята на 
Добруджа в регион Генерал Тошево отгледа „ръжта на мира“ и 600 хляба от нея са дарени 
на Българския Червен кръст Добрич от името на Асоциацията. Хлебчетата ще бъдат връчени 
на представители на диабетно дружество „Добруджа“ в Добрич и Домашен социален 
патронаж - Община Добричка от Стелиян Стоянов - член на управителния съвет на 
Асоциацията и Добри Драгнев - председател на ОС на БЧК Добрич. По волята на дарителя, 
БЧК ще изпрати „Хляба на мира“ във всички 8 общини в областта. Със съдействието на 
домашните социални патронажи и представители на диабетни сдружения, по един брой 
ръжен хляб ще получат хора със специални хранителни потребности.   Проектът „Хляб на 
мира“ обединява 12 държави от Централна и Източна Европа, има своя история и 
символика-единение на народите, устойчиво земеделие, бит, поминък и не на последно 
място инициативата е пример за филантропия. 

УМБАЛ-Бургас се включва в изложение „Бебе Зона“ с полезни съвети към родителите 

www.flagman.bg | 11.09.2018 |  
То ще бъде разделено в три части – търговска, медицинска и лекционна, вижте кога и къде 
отваря врати УМБАЛ-Бургас ще участва в специализираното изложение „Бебе Зона“ с 
полезни съвети към бъдещите родители. Трима специалисти от болницата се включват  в 
лекционната част на изложението, посветена на теми, свързани с бременността, раждането 
и отглеждането на бебето и малкото дете. Изложението ще се проведе в Експозиционен 
център „Флора“ на 15 и 16 септември т.г. В първия ден от 10.30 ч. с бъдещите родители ще 
се срещне д-р Добрин Иванов, акушер-гинеколог в Родилно отделение на УМБАЛ Бургас, а 
темата на лекцията му е: „Естествено раждане или секцио – какво да очакваме. Методи на 
обезболяване. Трите периода на раждане - кога да тръгнем към родилния дом“. Същия ден 
от 12 до 13 ч. акушерка Христина Радева ще обясни какви са първите грижи, които трябва да 
се полагат  за новороденото. На 16.09 от 11 до 13 ч. в изложението ще участва д-р 
Мирослава Колева, специалист-неонатолог в Отделението по неонатология на болницата. Тя 
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ще отговаря на въпроси, свързани с физиологичните състояния на новородените, 
захранването, ваксините и всичко останало, което вълнува бъдещите майки. За 
изложението: „Бебе Зона“ е специализирано търговско изложение детски стоки и услуги. 
Изложението ще бъде разделено в три части – търговска, медицинска и лекционна. В 
рамките на двата дни от изложението ще се проведе и благотворителната инициатива „От 
мама за мама“, която има за цел да подпомогне семейства в неравностойно положение на 
територията на област Бургас. На територията на изложението ще бъде разположен пункт, 
на които желаещите да помогнат ще могат да оставят своите дарения.  

Велико Търново: До 14-ти септември се подават заявки за участие в кампанията „Да 
изчистим България“ в Свищов 

www.focus-news.net | 11.09.2018 |  
Свищов. И през тази година Община Свищов няма да изневери на традицията и ще се 
включи в националната кампания „Да изчистим България“. Инициативата ще се проведе на 
15-ти септември на територията на цялата страна, каза в предаването „Добре дошли в 
Свищов“ на Радио „Фокус“ – Велико Търново Стоян Парашкевов, директор на Дирекция 
„Управление на проекти и европейски оси“ в Общината. Той уточни, че вече има подадени 
заявки от различни институции като училища, детски градини и отделни групи от 
доброволци, които искат да помогнат за почистването на Свищов и останалите населени 
места в общината. „Поставили сме на гражданите и институциите един срок – до 14 
септември, за да заявяват бройката на хората, които ще се включат в кампанията, както и 
местата, които желаят да почистят. Към този момент са появили желание три кметства от 
общината, три средни училища, една детска градина, три инициативни групи граждани и по 
желание служители на Община Свищов също ще се включат“, обясни Стоян Парашкевов . 
Той допълни и, че местната администрация има готовност да осигури чували за смет, 
ръкавици, както и техника за извозване на отпадъците за всички доброволци. Всеки, който 
иска да се включи в кампанията, може да даде предварителна заявка на посочените 
телефони, които са поместени на сайта на Община Свищов. Луиза ТРАНЧЕВА 

Дарители изградиха чешма до възстановената църква „Всех Святих” в Русе 

www.24chasa.bg | 11.09.2018  
Дарители изградиха чешма до възстановената църква „Всех Святих” в Русе. Мястото в Парка 
на Възрожденците в дунавския град, където храмът бе издигнат, пстепенно се превръща в 
любимо място за разходка и почивка на русенци. Във вторник, зам.-кметът по устройство на 
територията в Община Русе инж. Димитър Наков връчи свидетелство за дарение, подписано 
от кмета Пламен Стоилов, на братята Теодор и Валентин Цветкови. Документът беше 
официално предаден на Теодор, който преди година поде инициативата за изграждането на 
чешмата до храма „Всех Святих“. Община Русе съдейства за изграждането на ВиК 
отклонение и бетонна площадка, на която чешмичката вече е разположена. Инж. Наков 
призова русенци да вършат добри дела, следвайки посланието, написано върху чешмата: 
„Нека всеки, който пие от тази чешма да се опита да бъде по-добър човек.“ 

"Подари надежда вместо цвете" в област Хасково 

www.alfarss.net | 11.09.2018 |  
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За втора поредна година родители от Хасково организират благотворителна кампания 
„Подари надежда, вместо цвете“. За първи път в Хасково тази инициатива бе проведена 
преди старта на учебнага 2017/2018 година в подкрепа на четири деца от града, които се 
нуждаят от скъпоструващо лечение. Гражданската инициатива и  благотворителността 
обединиха хиляди хасковски семейства и в първия учебен ден те подариха надежда вместо 
цвете. Инициаторите на кампанията имат желание сега тя да обхване всички училища на 
територията на област Хасково, а събраните средства да бъдат в подкрепа на 
благотворителни каузи по места. Всяко училище, което е решило да се включи в кампанията 
„Подари надежда, вместо цвете“ ще посочи каузата, за която ще се събират средства и ще 
осигури кутии за дарения в първия учебен ден, каза за Радио Стара Загора инициаторът 
Мина Мутафова. На 17 септември всяко семейство ще бъде благодетел и всеки ученик ще 
научи един урок по доброта и човечност, с което искаме и да повлияем за намаляване на 
агресията в училище, допълни тя. Областният управител на Хасково Станислав Дечев 
подкрепя благотворителната кампания и адмирира гражданската инициатива, която си 
поставя за цел да стигне до всяко училище, до всяко семейство и до всяко дете в област 
Хасково. Идеята вече получи подкрепа и от началника на РУО Хасково Христина Боева. 
Информирани са всички директори на училища в региона. 

Двама братя дариха чешмичка 

www.kmeta.bg | 11.09.2018 |  
Зам.-кметът по устройство на територията в Община Русе инж. Димитър Наков връчи 
свидетелство за дарение, подписано от кмета Пламен Стоилов, на братята Теодор и 
Валентин Цветкови. Документът беше официално предаден на Теодор, който преди година 
поде инициативата за изграждането на чешмата до храма „Всех Святих“. Община Русе 
съдейства за изграждането на ВиК отклонение и бетонна площадка, на която чешмичката 
вече е разположена. 
На събитието днес присъстваха още председателят на църковното настоятелство при храм 
„Всех Святих“ отец Милен Цветков, който освети новата придобивка, както и представители 
на двете фирми, безвъзмездно подпомогнали изграждането на чешмата – „Вегак“ ЕООД и 
„Атанасов и Ко“ ООД. Теодор Цветков благодари на Общината за помощта и сподели, че се 
надява повече хора да последват примера му. Инж. Наков призова русенци да вършат 
добри дела, следвайки посланието, написано върху чешмата: „Нека всеки, който пие от тази 
чешма да се опита да бъде по-добър човек.“ 

"Берое" и български актьори събраха над 17 хил. лева за провеждане на театрален фестивал 

www.dnevnik.bg | 11.09.2018 |  
Над 17 хиляди лева бяха събрани в благотворителния футболен мач между "Берое" и 
български актьори. Двубоят се проведе в събота на стадиона в Стара Загора в подкрепа на 
Международен студентски театрален фестивал "Данаил Чирпански". Той е посветен на 
Данаил - студент в НАТФИЗ, който загуби живота си след катастрофа през 2016 г. Тази 
инициатива донесе приход от над 17 хиляди лева за провеждането на второто издание на 
фестивала през април 2019 г. Участие в срещата взе и Димитър Бербатов, който игра за 
"Берое". В двубоя се включиха още и от треньорския щаб на отбора. В крайна сметка 
"Берое" спечели с 11:6. "Изключително сме благодарни на всички, които ни помогнаха да 
организираме този мач. Специално искаме да изкажем признателността си към ПФК 
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"Берое", които освен невероятни футболисти са и прекрасни хора, повярваха в нашата кауза 
и го направиха от сърце. Безкористното участие на Димитър Бербатов се превърна в 
истински празник за нас. А подкрепата от кмета на Стара Загора Живко Тодоров е 
незаменима. Сърдечно благодарим!", споделиха организаторите от фестивала. 

Монтират новия заслон Кончето в Пирин планина 

www.bgnews.host | 11.09.2018 |  
Новият заслон "Кончето" в Пирин планина ще бъде готов до седмица при добри 
метеорологични условия. Това обявиха от Асоциацията на планинските водачи у нас, които 
преди две години се заеха с тежката задача да подменят старата конструкция. Заслонът се 
намира на 2076 м височина, на един от най-трудните и емблематични маршрути в Пирин. 
Спасявал е десетки човешки животи, но повече от 60 години не е бил ремонтиран основно 
нито веднъж. Подмяната на заслон "Кончето" се превърна в кауза, която обедини стотици 
българи, обичащи планината. Близо 200 доброволци работиха неуморно през последния 
месец, за да пренесат над тон и половина товар в Пирин. Много хора от цялата страна 
дариха и средства, за да може идеята да стане реалност. Мила Донева, доброволец: Това е 
една невероятна акция, която подобна до сега в България не се е случвала. Тази седмица 
при хижа "Яворов" пристигна и хеликоптер, който ще пренася частите за новия заслон. 
Орлин Чачановвски: Целия този товар, който е три тона, пакетиран на части, ще трябва да 
отиде горе и в момента, в който отиде веднага започва монтаж. Теренът е опасен и 
труднодостъпен, а хеликоптер никога не е кацал в този участък. Веселин Манолов, борден 
оператор на хеликоптер: Ние ще се опитаме да кацнем на половина с едно колело .... изцяло 
кацане с гасене на двигатели няма как да стане. Хеликоптерът ще направи десет курса, за да 
транспортира всички части за новата конструкция, като ще свали и опакованите материали 
от стария заслон. Идеята е той да бъде превърнат в музей на открито и монтиран в района 
около хижа "Яворов". Дарителската кампания за събиране на средства за построяване на 
новия заслон продължава. До момента са събрани около 40 000 лева, като почти всички ще 
отидат за покриване на транспортните разходите за хеликоптера. Продължава ремонтът на 
стария заслон "Кончето" в Пирин Продължава ремонтът на стария заслон „Кончето" в Пирин 
планина. Източник: bnt.bg 

Деца дариха два кувьоза на болницата в Стара Загора 

www.bgnews.host | 11.09.2018 | 
Клиниката по неонатология в УМБАЛ “Проф. Д-р Стоян Киркович” – АД получи два 
съвременни интензивни кувьоза. Дарението е събирано стотинка по стотинка от деца от 
цялата страна в рамките на Благотворителната акция „Жълти стотинки” – Деца помагат на 
деца. Тя се провежда вече единадесета година, като всяка година се избира град-столица на 
акцията. За 2018 година това е Стара Загора и УМБАЛ “Проф. Д-р Стоян Киркович” – АД. 
Деца, участвали активно в кампанията, лично предадоха закупеното оборудване. В 
Клиниката по неонатология на болницата се нуждаят от два съвременни интензивни кувьоза 
и два комплекта тръби за апаратите за изкуствена вентилация, а в Детска хирургия имат 
спешна нужда от преносим ехограф с трансдюсер за интраоперативна ехография на 
коремни органи, съвременен  кувьоз, какъвто липсва  за нуждите на оперираните бебета и 
перфузор. Със събраните до момента средства са закупени първите два кувьоза, а до края на 
годината продължава събирането на останалата сума, с която да се закупи другата 
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необходима апаратура. Надсловът ,,Деца помагат на деца” на Благотворителната акция 
„Жълти стотинки” е същината на акцията – стотинките идват именно от децата. Всяко дете 
участва, като в специална, направена лично от него, касичка събира монети, с които да 
помогне на друго дете и да върне усмивката на лицето му. Предавайки стотинките, всяко 
дете прави добро и връща здравето в живота на друго дете, негов приятел, посява семе на 
милосърдие и чистосърдечност. Стойността на жълтата монета, малкият жест, това е, което е 
истинското – чрез него и детето, и възрастните могат да сътворят красота, да видят как 
добрината се разтваря, действа и прави много деца щастливи. Вече традиционно в акцията 
участват цели детски градини и класове от училища. Кампанията стартира през 2008 г. със 
събрани 4100 лв. Всяка година събраните средства се увеличават, като през миналата, 
юбилейна десета година, достигнаха 53 191,75 лв. След като от педиатриите обявиха какво 
им е необходимо, деца, участвали активно в кампанията, лично предадоха закупеното 
оборудване на Детските отделения на държавните болници в градовете столици за 2017 г. - 
Благоевград, Карлово, Смолян и Ловеч.   Източник: banker.bg 

Фестивал подкрепя хора със зрителни затруднения 

www.duma.bg | Дума | 11.09.2018 | 
Фестивалът "Free spirit day", който ще се проведе за първи път в София на 29 септември от 12 
ч. във "Фабрика 126", излиза с кауза в подкрепа на хората със зрителни затруднения. 
Организаторът на събитието Ника Любецкая настоява слепите граждани да имат достъп до 
обществени сгради, заведения, магазини, банки, транспортни средства с кучета водачи, 
които са техните очи. Това искане е продиктувано от факта, че на много места такива хора не 
са допускани заради четириногия помощник. Ето защо по време на самия фестивал 
представители на фондация "Синергиа" ще поставят на всички желаещи кърпа на очите и ще 
ги карат да разпознават какво пият или държат в ръцете си. По този начин ще покажат на 
виждащите какво представлява животът без зрение. 
Целта на експеримента, в който организаторите канят да се включат всички посетители на 
фестивала, е да се даде широк обществен отзвук на проблема и тази бариера да бъде 
премахната. Необходимо е да си дадем ясна сметка, че четириногите любимци са очите на 
хората със зрителни затруднения. Освен това кучетата водачи са умни, добре възпитани и 
съобразителни и със своето присъствие по никакъв начин не пречат на околните, нито 
застрашават живота им. В рамките на фестивалния ден ще бъде поставена и касичка, в която 
всеки желаещ може да дари средства, с които да подкрепи дейността на фондацията. 
"Free spirit day" ще включва още хендмейд базар, провеждане на арт работилници, диджей 
парти и представяне на новия интернационален музикален проект на Ника Любецкая. 
Билети за събитието се продават в мрежата на Eventim, в "Къщичка" (бул. "Македония" 6) и 
на място в деня на фестивала. 

Забавянето на белодробните трансплантации – причина за оставката на д-р Марияна 
Симеонова 

www.bgnews.host | 11.09.2018 |  
Забавянето на белодробните трансплантации е сред причините за оставката на директора 
на Aгенцията по трансплантациите. Това стана ясно от думите на Марияна Симеонова ден 
след като тя за втори път депозира оставката си. Подобни трансплантации у нас не се правят. 
До миналата година България е имала договор с болница във Виена, но той не е подновен. 
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Симеонова обясни, че през 2017 г. е получила разпореждане от здравното министерство да 
търси алтернативни оферти. Днес тя определи решението като грешка, която е довела до 
забавяне от повече от половин година за чакащите 16 души за трансплантация. „Ако знаех, 
че толкова дълго ще чакам щях да подпиша този договор, въпреки че ще означава 
обвинения и вероятно уволнение”, посочи Симеонова. Сред чакащите за трансплантация е и 
30-годишният Адриан Петков. Той живее с рядкото генетично заболяване муковисцидоза. 
От началото на годината е свързан с кислородната бутилка, чрез която кръвта му се насища с 
кислород. „Няма начин да няма начин. Всичко е въпрос на човечност и това да поставяш 
един човешки живот на лист хартия със сума отдолу е просто смешно”, коментира братът на 
Адриан – Алберт Петков. Снимка: btvnovinite.bg Негови близки днес така и не чуха кой ще 
понесе отговорността за забавеното лечение. А докато чакат решение на 
административните казуси, се надяват да съберат сумата за животоспасяващата 
трансплантация чрез дарения. Източник: btvnovinite.bg 

Едно от "златните" момичета дарява лентата си от Рио в подкрепа на каузата „Сърце за 
пример” 

www.blitz.bg | 11.09.2018 |  
Актрисата Стоянка Мутафова, певиците Нели Рангелова, Михаела Маринова и Сантра, 
олимпийските шампионки по художествена гимнастика Християна Тодорова и Цветелина 
Найденова,  моделите Маги Сидерова, Ася Капчикова и Алекс Богданска, журналисът 
Калина Паскалева, футболистът Кирил Десподов само малка част от популярните личности, 
които ще предоставят свои лични вещи за благотворителния търг „Сърце за пример”. 
Средствата от събитието, което ще се проведе на 26-и октомври в резиденция „Тера”, ще 
подсигурят безлатни юридически и психологически консултации на жени, жертви на 
домашно насилие. Благотворителният търг е продължение на стартиралата в началото на 
юли кампания „Сърце за пример”, по инициатива на собственика на „Made by E” Елица 
Милева и е с подкрепата на Българската асоциация за джендър изследвания, която вее 20 
години работи по темата. 
На благотворителната гала-вечер се очаква да присъства голяма част от  бизнес елита,  както 
и лица от родния шоубизнес,  подпомогнали по един или друг начин каузата „Сърце за 
пример”. 
Водещ на събитието ще бъде Гери Дончева, а за доброто настроение на гостите ще се 
погрижат едни от най-големите имена на  музикалната сцена: Нели Рангелова, Тони 
Димитрова, Сантра, Невена Пейкова. 

Седмица на благотворителността за шеста поредна година в Пловдив 

www.bgnews.host | 12.09.2018 | 07:06 
Днес и утре пловдивчани ще имат възможност да заведат децата си на театър на две 
постановки -  "Пинокио" и  "Магьосникът от Оз". Те са част от програмата на Седмицата на 
благотворителността, която се организира за шеста поредна година от община Пловдив. 
Тази година каузата на мероприятието е изграждане на младежка зона за активно 
гражданство. Кукленият спектакъл "Пинокио" ще се играе на 12 септември от 18:30 часа в 
Дома на културата "Борис Христов". Историята на дървеното човече Пинокио е позната и 
любима на всички деца. Дървената кукла, изобретение на майстор Джепето, се превръща в 
истинско момченце. То преминава през много изпитания по своя път, но успява да се справи 
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и да научи важни неща за себе си и хората. Малките зрители преживяват перипетиите на 
Пинокио и заедно с него разбират много истини. "Пинокио" е истинско приключение.   
Детският спектакъл "Магьосникът от Оз" ще се играя на 13 септември от 18:30ч, в Дом на 
културата "Борис Христов". Ето и малко повече за историята: Един от онези урагани в 
далечната Америка, за които родители и деца научават само от телевизията, сега се завихря 
на сцената. За да повдигне високо във въздуха къщичката на малката Дороти, да я пренесе 
през многото планини и поля и да я стовари върху една зла вещица. Оказва се, че освен зли 
вещици има и добри. Една от тях казва на малкото момиченце как да намери обратния път 
към къщи. Заедно с новите му приятели - Плашилото, Тенекиеният Човек и Страхливият лъв. 
Билети се продават на касата в ДК "Борис Христов", телефон на касата 0894 611 188. 
Източник: plovdiv24.bg 

Още 2 тона пластмасови капачки са нужни на сдружение „Социален център“ 

www.bnr.bg | 12.09.2018 |  
Още 2 тона пласмасови капачки трябва да съберат и предадат младежите с увреждания от 
Социален център - Бургас, за да могата за сбъднат мечтата си и да закупят устройство за 
работа с компютър, с поглед. Надяваме се по повод началото на учебната година да успеем 
в най - скоро време да можем да си позволим модерния софтуер, съобщи Марионела 
Стоянова от сдружението:"Имаме събрани 1217 лв от събрани капачки. Имаме 1682 лв от 
направени дарения под финансова форма и около 1000 лв ни трябват, за да закупим 
нужната технология."Сумата необходима за закупуване на устройството, което ще се 
използва от лицата с увреждания в Центъра, е  4 060 лева. Кампанията продължава, а 
капачките могат да бъдат предавани на адреса на сдружението на ул. "Апостол Карамитев" 
№12 или на адреса на БНР Бургас на ул. "Филип Кутев"2.  

Доброволци ще се обучават в Белица 

www.bnr.bg | 12.09.2018 |  
Сградата на бивше училище в тутраканското село Белица ще бъде превърната в Национален 
учебен център за обучение на доброволци. Това ще стане по проект, в който партньори на 
Община Тутракан са Главната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", 
Министерството на вътрешните работи, Националната асоциация на доброволците в 
България и румънският инспекторат за извънредни ситуации. Целта е да се подобрят 
теоретичната и практическа готовност на звената от доброволци при реагиране в случай на 
бедствие в трансграничния регион и да се засили координацията между институциите. 
Центърът за обучение в Белица ще бъде първият по рода си на Балканския полуостров. 
Избраното местоположение ще предлага обучение и спортни съоръжения, водни и горски 
територии, където ще бъдат симулирани бедствени ситуации. Пилотно ще бъдат обучени 
над 200 доброволци от България и Румъния. 

Готова е образователната градинка в Младежкия център 

www.plovdiv.utre.bg | 12.09.2018 |  
Първата образователната градинка с външна класна стая ще бъде открита в Младежки 
център на Гребната база в Пловдив на 16 септември, неделя, от 11.00 часа. Тя е проект на 
Младежкия център и Фондация Вило. Дългоочакваното място, където деца, младежи, 
преподаватели и природа ще бъдат едно цяло, е факт след няколкомесечен труд от екипа и 
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доброволци. В градинката децата ще получават знания за природата чрез реална 
практическа работа - ще градинарстват, ще се грижат за растенията, които сами ще посадят 
и отглеждат, ще изработват материали и пособия, ще слушат за добри примери в специално 
изградената беседка. В градинката са застъпени модели от пермакултурата и алелопатията, 
ще се тестват най-различни градински практики, ще се провеждат образователни лекции и 
работилници. Заповядайте с децата в неделя, за да чуете повече за идеите и планираните 
активности до края на сезона, да посадите зеленчуци и цветя и да се забавлявате. 

Фестивалът с кауза "Усмихни се, Карин дом" - след броени дни 

www.dariknews.bg | 12.09.2018 |  
Годишно Карин дом подкрепя над 300 деца и семейства. Подкрепа получават деца със 
специални потребности не само от Варна. Това разказа изпълнителният директор на 
фондация „Карин дом” Мая Донева в интервю за Дарик. Тя сподели, че голяма част от 
дейността на терапевтичния център за деца със специални потребности се подкрепя от 
дарители. Терапията частично се покрива от държавата и частично от фондацията. Карин 
дом не е място за настаняване, а място, където се използват различни терапевтични методи. 
Много от заниманията протичат в присъствието на семейството. „Ние не лекуваме децата. 
Те не са болни, а чисто и просто се стараем те да имат детство и да са щастливи”, обясни 
Донева.  Изграждат нов модерен комплекс в Карин дом Едно от най-значимите 
благотворителни събития в България ще обедини варненци около каузата на Карин дом този 
уикенд. Двудневният фестивал "Усмихни се, Карин дом" ще се проведе на 15 и 16 
септември, от 10.00 до 22.00 часа.  Карин дом набира участници и доброволци за семеен 
фестивал „Усмихни се“ За четвърта поредна година слънчевата градина на дома ще се 
превърне в приказно място за забавления за цялото семейство. Събитието отново ще 
предложи пикник и барбекю зона, крафт бира, фермерски и занаятчийски пазар, 
работилнички за децата и открита сцена с музика на живо.  „Погрижили сме се да бъде 
забавно, да бъде хубаво. Ние самите искаме да избягаме от това темата за децата със 
специални потребности да бъде пълна със съжаление и тежест. И точно обратното. Искаме 
да се фокусираме върху това да започнем учебната година хубаво, положително, като 
семейство заедно, със сладолед, лимонада, с вкусни неща и забавления”, изтъкна 
изпълнителният директор на фондация „Карин дом”. 
Миналогодишното издание на „Усмихни се“ успя да събере близо 40 хиляди лева, 
генерирани от посетители, участници и дарители. Очаква се фестивалът тази година да бъде 
най-мащабният до момента, обяви Мая Донева.   Благотворителният вход за събитието е 2 
лева, като за деца до 12 години входът е свободен. Събраните по време на фестивала 
средства се използват за благородната кауза на Карин дом.  Карин дом е 22-годишна 
организация с водеща роля в предоставянето на професионални услуги за деца със 
специални нужди и техните семейства. През годините Карин дом се развива и израства като 
терапевтичен център за деца със специални потребности, в който работят 
висококвалифицирани специалисти: кинезитерапевти, рехабилитатори, логопеди, 
психолози, специални педагози, социални работници.  Целият разговор с Мая Донева е в 
прикаченото аудио. 
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Момчил Неков: Европейският корпус за солидарност е вече факт, но в България 
доброволчеството не е регламентирано 

www.duma.bg | Дума | 12.09.2018 |  
С днешното гласуване в Европейския парламент Европейският корпус за солидарност е вече 
факт. Радвам се, че успяхме да се преборим на европейско ниво тази програма да разполага 
със собствено финансиране, без да се засягат средствата за други младежки програми като 
Еразъм +. Това заяви евродепутатът от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и 
демократите в ЕП Момчил Неков при гласуване на пленарната сесия в Страсбург на 
Европейския корпус за солидарност. 
"Тази нова програма ще отвори нови възможности за младите хора в ЕС и България да се 
включат в доброволчески дейности и да се чувстват социално полезни.", заяви Неков. 
"Регламентирането на доброволчеството е важна част от политиките насочени към младите 
хора в Европейския съюз. За съжаление, регламентиране на доброволчеството в моята 
страна - България, няма, така българските младежи пропускат големи възможности, от които 
биха могли да се възползват, и това трябва да се промени",  подчерта евродепутатът. 
"Европейският корпус за солидарност е с изключително важна роля в развитието на младите 
граждани на ЕС, да учат, да се развиват, да опитват нови професии. И не на последно място 
доброволческата дейност има голям ефект и в икономически аспект в страните, в които е 
регламентирана.", каза още Момчил Неков. 
Доброволчество е една от темите по които работи Момчил Неков не само в Европйския 
парламент, но и в България. През април тази година евродепутатът организара в София 
конференция - "Възможности и предизвикателства пред доброволческата дейност в 
европейски и национален план" на която участниците в нея се обединиха около тезата, че 
българските институции са длъжник на доброволците у нас.  

Община Козлодуй открива дарителска сметка за изгорялото читалище в Гложене 

www.duma.bg | Дума | 12.09.2018 |  
Община Козлодуй открива дарителска сметка за възстановяване на читалището в село 
Гложене, което през август изгоря при пожар. Необходими са около 1,3 млн. лева, съобщи 
БНР. Освен средства за подпомагане на единствената културна институция в селото, са 
необходими още народни носии, музикални инструменти и офис техника. Обгорялата 
масивна постройка е обект на мародерски набези за вторични суровини, тревожат се хората 
от селото. 
Преди около месец късо съединение в съседна сграда предизвика пожар, който изпепели 
покрива, фасадата, часовниковата кула, интериорът, библиотеката, оборудването от 
реквизита, който обозначава постройката като културна институция с близо 100-годишна 
история. За да се събере от пепелта и да продължи дейността си читалището има авариен 
подслон. 
Кметът на село Гложене Петко Петков разказва, че хора от Видин, Варна и Плевен имат 
готовност да предоставят книги на читалището. Чакаме и някакви мебели, но лошото е, че 
сега нямаме материална база, където да сложим книгите, допълни Петков. 
За да възстанови изпепеленото читалище статута си на единствената културна институция в 
селото са нужни средства, народни носии, музикални инструменти, офис техника и 
оборудване.  
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Родителите на Никол дариха средства за две деца и млад мъж, борещи се с рака 

www.dnesbg.com | 12.09.2018  
Родителите на 14-годишната Никол Георгиева, която загуби битката с рака, подкрепиха 
дарителските кампании на две деца и млад мъж, страдащи от онкологични заболявания. 
Въпреки тежката загуба, семейството обяви, че ще предоставят част от набраните средства 
на други нуждаещи се от лечение. Близки на семейството съобщиха, че ще бъдат 
подкрепени три спешни кампании – на 14-годишната Инес Иванова от Враца, на Стилиян 
Колев на 12 години от Сливен и 25-годишният Йордан Петров от Павликени. 
Лъчезарната Никол, която страдаше от Сарком на Юинг, почина на 4 септември в турска 
клиника. Родителите потърсиха спасение в южната ни съседка, след като лечението у нас и 
във Франция се оказа неуспешно. 
Кампанията на слънчевата Никол обедини хиляди хора от цяла България, които дариха 
средства за нейното лечение. В последствие Фондът за лечение на деца отпусна сума за 
Никол, а родителите є предоставиха събраните до момента пари за друго тежко болно дете, 
страдащо от левкемия. 

Арт вечер на добродетелите на фондация За Нашите Деца – изкуството в подкрепа на деца и 
семейства  

www.bgnews.host | 13.09.2018 |  
На 4 октомври от 19:00 часа в емблематичната бивша сграда на Музикалното училище на ул. 
„Оборище“ №5 фондация „За Нашите Деца“, съвместно с фондация „Аполон & Меркурий“, 
ще проведе ексклузивното издание на най-голямото си благотворително събитие Арт вечер 
на добродетелите 2018. То е посветено на изкуството, което дарява в подкрепа на 
българските деца и семейства, което възпитава, което формира мирогледа ни и влияе на 
ценностната ни система по един изтънчен и изкусен начин. Събитието е естествено 
продължение на осемте успешни издания на „Вечер на добродетелите“ в подкрепа на най-
уязвимите деца и семейства.  
Всяко дете се нуждае от обич, а обичта се сбъдва в семейство. В това вярва екипът на 
фондация „За Нашите Деца“, който вече 26 години работи за това децата в ранна възраст да 
получават цялата необходима грижа и да растат пълноценно, така че да имат силен старт и 
основа за развитие. Именно затова каузата на Арт вечер на добродетелите 2018 е СИГУРНА 
СЕМЕЙНА ГРИЖА ЗА ВСЯКО ДЕТЕ.  
С набраните средства фондация „За Нашите Деца“ ще подкрепи стотици деца и семейства в 
риск, ще отговори на специфичните потребности на децата с проблеми в развитието и ще им 
даде шанс да разгърнат своя пълен потенциал. Aрт вечер на добродетелите 2018 ще събере 
120 гости с изявен интерес към изкуството и по-специално към творбите на най-популярните 
и обичани български художници – ключови представители на бизнеса, дипломатическия и 
културен елит на страната, партньори, съмишленици и приятели на фондацията, личности в 
нашето общество, които знаят, че инвестирането в сигурна и стабилна семейна среда за 
всяко дете е основа за постигането на развито и цивилизовано общество в България.  
Програмата на събитието ще бъде също толкова специална, колкото и неговите гости. 
Вечерта ще включва и традиционна артистична програма, в която ще вземат участие 
български музиканти, но акцент тази година ще е благотворителният търг, който ще даде 
възможност на присъстващите да наддават само за отбрани произведения на изкуството с 
висока социална стойност.  

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”  

39 

 

Ние вярваме, че заедно с гостите на ексклузивното издание Арт вечер на добродетелите 
2018 ще подкрепим стотици деца и семейства да не се разделят, но и ще окрилим децата да 
разпознават красотата и изяществото в света още от ранна детска възраст – умения, които 
ще останат с тях през целия им житейски път. Вижте повече на: detebg.org/bg/art-vecher-na-
dobrodetelite-2018  
Източник: actualno.com 

Продължава изграждането на Младежката сфера в Шумен 

www.topnovini.bg | 13.09.2018 |  
С изработка на мебели за вътрешния интериор продължава изграждането на Младежката 
сфера в Шумен. На 13 и 14 септември от 9.30 ч. до 18.30 ч. отново с доброволен труд на 
младите хора от Шумен ще бъдат направени кошчета, пейки и мебели, ще бъде изграден и 
подиум в средата на сферата.  Събитието ще се проведе в парка пред безистена (между 
хотел "Шумен" и Томбул джамия) в град Шумен. Работилницата е част от поредицата 
събития около проект "Младежка сфера", който се реализира от фондация - BG Бъди 
активен - "Мястото". Алтернативното младежко пространство събира и книги за своята 
библиотека. Всеки, който обича да чете и има възможност да дари книга или списание, 
може да го направи днес и утре на импровизирания пункт за приемане на книгите при 
Сферата. 

"Дарение вместо цветя": Събират средства за 3-годишно момче с увреждане 

www.alfarss.net | 13.09.2018 |  
В Бургас започна кампания "Дарение вместо цветя", която има за цел да помогне на 3-
годишно момче. Призивът към всички родители е в първия учебен ден предвидените пари 
за цветя да бъдат дарени за лечението на детето, съобщава bTV. Тригодишният Никола 
Димов от Бургас е с вроден дефицит на бедрената кост, което причинява сериозно 
изоставане в развитието на едното краче на детето. Ражда се с разлика около 2 сантиметра, 
а сега вече са около 5. "В България трябва да е направил около 10-11 години, за да се 
направи удължаване на бедрената кост, само че вече разликата е голяма и няма как да 
компенсираме само с обувки, той стъпва постоянно на пръсти", споделя Валентина 
Христова, майка на Никола. Никола може да получи сколиоза или изкривяване на таза. 
Семейството е потърсило най-добрите специалисти в ортопедията и ги насочват в Америка. 
"Свързали сме се с д-р Пейли, който е най-добрият, той каза, че може да направи 
операцията веднага, единственият проблем е сумата, която е много голяма”, добави тя. 
Сумата е 120 хил. долара и е непосилна за семейството. Детето има запазен час за преглед 
при известният детски ортопед д-р Пейли в Барселона на 14 септември, където се очаква да 
им насрочат дата за операция. Затова майката пише писма до всички бургаски училища с 
молба. "Идеята е вместо купищата цветя, които в един момент ще бъдат изхвърлени, да се 
помогне на едно дете”, уточни майката.  

Ротарианци събират средства, за да върнат блясъка на Военния клуб в Търново 

www.bgnews.host | 13.09.2018 |  
Ротари клуб във Велико Търново, съвместно с общинската управа, подемат инициатива за 
връщане на славата и блясъка на Военния клуб в старата столица. Театралният салон в 
сградата до паметника „Майка България“ изгоря при пожар през 2014 година и от тогава е 
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неизползваем. Ротарианците са тясно свързани с емблематичния обект, защото именно там 
през 1938 година 15 родолюбиви мъже създават първия Ротари клуб в старопрестолния 
град. Тази година се навършват 80 години от това паметно събитие и инициативата за 
възстановяване на салона е част от поредицата събития, с която ротарианците отбелязват 
своята годишнина. На 20 септември от 18,30 часа в залата на Военния клуб ще бъде 
организиран благотворителен коктейл, на който ще бъде представен идеен проект и 
визуализации за възстановяване на салона. Целта е събиране на средства за възлагане и 
изготвяне на работен проект, по който ще се осъществят същинските ремонтни дейности. 
„Идейният проект представя залата в целия й блясък опреди 80 години“, обясни 
президентът на Ротари клуб в болярския град Росен Великов. За изработването на работния 
проект са необходими около 10 000-12 000 лева, които инициаторите се надяват да съберат 
с благотворителната акция. Те канят на коктейла интелектуалния и културния елит на града, 
всички родолюбиви великотърновци, които искат да помогнат за реализиране на 
начинанието. Цената на куверта за коктейла е 20 лева. Целта на ротарианците е изгорелият 
салон да върне своя неподражаем красив виенски стил с богата орнаментика и да се 
превърне в място за провеждане на различни събития – балове, концерти, коктейли, 
камерни постановки и други. Ако средствата за работния проект бъдат събрани, той ще бъде 
дарен на Община Велико Търново, за да започнат същинските ремонти. Община Велико 
Търново има ангажимент да ремонтира и възстанови със средства от общинския бюджет 
киносалона на Военния клуб след споразумение с Министерството на отбраната. 
Съглашението касае безвъзмездното прехвърляне в полза на Общината на сградите на 
бившото сержантско училище и прилежащите терени, за което кметът Даниел Панов и 
екипът му водят разговори повече от няколко години. За целта Великотърновският 
общински съвет даде съгласие за сключването на двустранно споразумение между Община 
Велико Търново и МО. Реконструкцията на салона във Военния клуб ще струва до 500 000 
лева , като количествено-стойностната сметка ще се прецизира съвместно от Общината и 
Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”. Благотворителният 
коктейл за набиране на средства за работния проект е част от поредицата родолюбиви 
инициативи, с които Ротари клуб – Велико Търново, отбелязва своята годишнина. Събитията 
включват още възстановяване на Багриловия надпис по пътя за ВТУ, който ще бъде открит 
на 22 септември, фотографски конкурс „Велико Търново – моето вдъхновение“, който 
стартира също през септември, конкурс за детска рисунка „Моят Търновград“, концерт „От 
великотърновци за великотърновци“ и други. С всичко това великотърновските ротарианци 
доказват, че следват основния принцип на международната организация „Ротари – 
интернешънъл“ „Служи безкористно!“ и че не жалят сили и средства за развитието на 
Велико Търново като културна и духовна столица. Източник: trud.bg 

Тригодишният Никола от Бургас се нуждае от $120 000 за лечение, започна кампания 
„Дарение вместо цветя“  

www.flagman.bg | 13.09.2018 |  
Майка му зове вместо цветя за първия учебен ден да дарим пари за момчето В Бургас 
започна кампания "Дарение вместо цветя", която има за цел да помогне на 3-годишния 
Никола Димов. Идеята е вместо купищата цветя, които в един момент ще бъдат изхвърлени, 
да се помогне на едно дете, каза майка му Валентина Христова пред камерата на бТВ. 
Момчевто е с вроден дефицит на бедрената кост, което причинява сериозно изоставане в 

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


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

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

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

С подкрепата на фондация „Америка за България”  

41 

 

развитието на едното краче на детето. Ражда се с разлика около 2 сантиметра, а сега вече са 
около 5. "В България трябва да е направил около 10-11 години, за да се направи удължаване 
на бедрената кост, само че вече разликата е голяма и няма как да компенсираме само с 
обувки, той стъпва постоянно на пръсти", споделя майката на Никола. Детето може да 
получи сколиоза или изкривяване на таза. Семейството е потърсило най-добрите 
специалисти в ортопедията и ги насочват в Америка. "Свързали сме се с д-р Пейли, който е 
най-добрият, той каза, че може да направи операцията веднага, единственият проблем е 
сумата, която е много голяма”, добави тя. Сумата е 120 хил. долара и е непосилна за 
семейството. Детето има запазен час за преглед при известният детски ортопед д-р Пейли в 
Барселона на 14 септември, където се очаква да им насрочат дата за операция. Затова 
майката пише писма до всички бургаски училища с молба. Кутии за дарения има поставени 
и в различни търговски обекти. Скоро ще бъде активиран и DMS номер. Малкият Никола 
мечтае да стане пожарникар.  

Доброволци организират почистване на брега на река Янтра 

www.focus-radio.net | 13.09.2018 |  
Велико Търново. Доброволци организират почистване на брега на река Янтра. Акцията ще се 
проведе на 15 септември /събота/. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Велико Търново 
организаторите от групата „Доброволно чистене  – Велико Търново“. Събитието ще премине 
под мотото „Да изчистим след рибарите за втори път!“. Доброволците ще се съберат в 10.30 
часа пред крепостта Царевец, след което ще потеглят към Мавриковия мост и екопътеките 
към местността Ксилифор, където ще разчистят купищата отпадъци, които са се събрали там. 
Това е втора такава инициатива, която се организира в този район. Първата акция се 
проведе миналата година. „Локацията ни е позната от предишните ДоброВолни чистения на 
същото място, а именно бреговете на река Янтра, под железния мост на Мавриков. 
Рибарите са се “погрижили“ да има боклук за  всички, а ние ще се грижим всяка година той 
да изчезва от там“, посочват организаторите. Те съобщават, че тази година ще бъдат 
поставени табели покрай местата, където ловят риба, за да им напомни, че кофата за боклук 
е в непосредствена близост. Акцията е подкрепена от Община Велико Търново. Осигурени 
са ръкавици и чували, както и багер и камион, които ще разчистят боклука. Инициативата е в 
подкрепа на националната кампания “Да изчистим България заедно 2018 – Велико 
Търново“. 
Надежда КРЪСТЕВА 

EVN България става партньор на проекта Епископската базилика на Филипопол  

www.podtepeto.com | 13.09.2018 |  
Енергоразпределителното дружество дарява 120 хиляди лева за детска площадка край 
бъдещия музеен комплекс Американският посланик Ерик Рубин, председателят на Борда на 
директорите на Фондация „Америка за България“ Крис Матлън и председателят на Съвета 
на директорите на EVN България Робърт Дик правят първа копка на площадката на 26 
септември Стартира и кампанията „Подари си птица”, всеки ще може да „осинови” едно от 
мозаечните изображения   Проектът Епископската базилика на Филипопол си има нов 
ключов партньор, след Община Пловдив и Фондация „Америка за България”. EVN България 
прегръща каузата, като енергоразпределителното дружество се ангажира с изграждането на 
детска площадка край бъдещия музеен комплекс. На 26 септември ще бъде направена 
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първа копка на съоръжение за най-малките на стойност 120 000 лева, дарени от компанията. 
Гости на събитието ще са кметът на Община Пловдив, инж. Иван Тотев, посланикът на САЩ, 
Н.Пр. Ерик Рубин, председателят на Борда на директорите на Фондация „Америка за 
България“, Крис Матлън и председателят на Съвета на директорите на EVN България, Робърт 
Дик. В същия ден, активните граждани и бизнеса на Пловдив, които обединяват усилия в 
сдружение „Приятели на Базиликата“, ще дадат начало на кампания „Подари си птица“. 
Всеки може да избере измежду близо 100 мозайки на птици, за които да се грижи като дари 
5 000 лева. Със събраните средства „Приятелите на Базиликата“ ще подпомагат дейността на 
музейния комплекс на Базиликата, който ще отвори врати през есента на 2019.  Културното 
наследство е гордост, но и отговорност на всички. Епископската базилика на Филипопол – 
най-големият раннохристиянски храм, открит в България, е важна част както от 
националното, така и от световното историческо богатство. Община Пловдив и Фондация 
„Америка за България“ са основни инвеститори в нейната реставрация, всеки от които 
допринася над 8 млн. лева за проекта, но за да бъде Базиликата съхранена за идните 
поколения и за да стане жива част от града, всеки принос е важен – и на бизнеса, и на 
гражданите. Така например, от началото на проекта през 2015 г. до сега, стотици 
доброволци са помогнали за разкриването и съхранението на мозайките от Базиликата. 
Чрез иновативен дизайн, интерактивни експонати, технологично подпомогнати исторически 
възстановки и разнообразни дейности, за бъдещите посетителите на музейния комплекс ще 
оживеят духът на древен Пловдив и неговото богато мозаечно наследство. С концепцията и 
изложбения дизайн на комплекса се заема престижното нюйоркско студио Lee H. Skolnick 
Architecture + Design Partnership, което проектира и най-големия детски научен музей на 
Балканите – Музейко. 

Мащабна инициатива събра доброволци в общинския приют в Пловдив 

www.plovdiv24.bg | 13.09.2018 |  
Източник: Plovdiv24.bg Ден на доброволчеството се проведе в приюта за в рамките на 
кампанията на Община Пловдив  "Месец в помощ на животните и хората, които ги обичат“. 
Своето време, труд, много любов, подаръци за животните и още повече настроение, дари 
екипа на Royal Canin – България за бездомните кучета в общинския приют. Само за няколко 
часа приютът на 4-ти километър се сдоби с розово боядисано бебешко отделение за 
малките кученца, с новозасадени райграс и дръвчета пред "детския кът“, красиво 
ремонтирани дървени къщички за по-старите кучета, пребоядисана беседка за 
посетителите, табло за снимки и обяви. Остана достатъчно време и за игри с животните. 
Приютът и обитателите му ще получат и още подаръци – храна за новородени кученца и 
ограждение за безопасни и спокойни игри за най-малките, специално обзавеждане за 
котараците в постоперативното отделение на приюта. Пакет с храна за кучета ще получи от 
Royal Canin – България и всеки одомашнил куче от общинския приют в Месеца, посветен на 
животните! Благодарим ви за младежкия ентусиазъм, за позитивизма, за настроението, за 
доверието и подкрепата, завиха организаторите и екипът на приютът в Пловдив. 

Община Монтана обяви дарителска сметка за възстановяване скулптурата на Диана  

www.bgnews.host | 13.09.2018 |  
Местната управа в Монтана обяви банкова сметка за дарения, с които да бъде възстановена 
скулптура на богинята Диана – покровителка на древния град Кастра ад Монтанензиум. 
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Бронзовата статуя на римската богиня бе създадена през 1973 година от скулптура Димитър 
Ганчев и бе монтирана пред Ловния дом до Калето в Михайловград. Там тя се превърна в 
място за срещи и събирания на младежи и компании от града и района, но в началото на 90-
те години на миналия век бе открадната. Инициативата за повторното отливане на 
скулптурата и превръщането й в символ на днешна Монтана, за която съобщи „Труд”, 
започна в началото на лятото. През юли архитект Иван Замфиров, Димитър Ганчев и леярът 
Симо Алексов откриха собственика на единственото останало копие на статуята и започнаха 
работа по снемането на гипсов калъп. За втората бронзова отливка на Диана са необходими 
28 хиляди лева. Досега шест почетни граждани на Монтана дариха за инициативата лични 
средства. Всеки, който иска да подкрепи проекта, може да го направи на сметката на 
Община Монтана за дарения: IBAN BG17FINV91508416677210 BIC FINVBGSF Код за вид 
плащане 445100 Първа инвестиционна банка – клон Монтана Източник: trud.bg  

Мащабна инициатива събра доброволци в общинския приют 

www.marica.bg | 13.09.2018 |  
Ден на доброволчеството се проведе в приюта за в рамките на кампанията на Община 
Пловдив „Месец в помощ на животните и хората, които ги обичат“. Своето време, труд, 
много любов, подаръци за животните и още повече настроение, дари екипа на Royal Canin – 
България за бездомните кучета в общинския приют. Само за няколко часа приютът на 4-ти 
километър се сдоби с розово боядисано бебешко отделение за малките кученца, с 
новозасадени райграс и дръвчета пред „детския кът“, красиво ремонтирани дървени 
къщички за по-старите кучета, пребоядисана беседка за посетителите, табло за снимки и 
обяви. Остана достатъчно време и за игри с животните. Приютът и обитателите му ще 
получат и още подаръци – храна за новородени кученца и ограждение за безопасни и 
спокойни игри за най-малките, специално обзавеждане за котараците в постоперативното 
отделение на приюта. Пакет с храна за кучета ще получи от Royal Canin – България и всеки 
одомашнил куче от общинския приют в Месеца, посветен на животните! Община Пловдив 
благодарим за младежкия ентусиазъм, за позитивизма, за настроението, за доверието и 
подкрепата, завиха организаторите и екипът на приютът в Пловдив. 

Лятната превантивна програма „Аз избирам доброто“ в Гоце Делчев бе официално закрита 

www.infomreja.bg | 13.09.2018 |  
Лятната превантивна програма "Аз избирам доброто!", организирана от Общинската 
комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в 
община Гоце Делчев, днес бе официално закрита. На закриването присъстваха най-
активните участници в програмата, ръководителите на 13-те клуба, доброволци, партньори 
и спонсори, подпомогнали реализирането на летните занимания, както и много родители. 
Заместник-кметът на община Гоце Делчев Саид Иброш изрази задоволството си от големия 
интерес към клубовете и отговорното отношение на всички участници в програмата. Той бе 
категоричен, че лятната програма, която сега се проведе за шеста поредна година, ще 
продължи да се реализира и занапред. Секретарят на Общинската комисия Анета Георгиева 
благодари на участниците и ръководителите на клубовете за тяхното сериозно отношение. В 
13-те клуба по интереси тази година се включиха над 350 деца и се проведоха над 120 
различни занимания. Ръководителите на клубовете, партньорите, доброволците и най-
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активните участници в програмата, получиха специални грамоти и подаръци, които им 
връчи заместник-кметът Саид Иброш. 

Авиационното шоу "Криле за всички" с благотворителна кауза 

www.bnr.bg | 13.09.2018 |  
За 16-ти пореден път на летище "Бохот" до Плевен ще се проведе авиационното шоу "Криле 
за всички", в което ще видите и ще можете да се возите на самолети от малката и спортната 
авиация. През уикенда, 15-16 септември, когато ще се състои събитието, се очаква се да се 
включат 25 малки самолета от страната и близо 20 мотоделтапланера.  По време на 
фестивала всеки, който желае, ще може да се качи на самолет или мотоделтапланер. Всяка 
година над 140 са желаещите да направят полет. Зоната, резервирана тази година за полети, 
е голяма, а самолетите ще летят над Плевен, Ловеч, каньоните на река Чернелка и 
Тученишка. Времетраенето на един полет ще бъде 10 минути, за да могат повече хора да 
усетят удоволствието от летенето, като скоростта, с която самолетите се движат, е до 200 
км/ч., а на мотоделтапланерите - около 60 км/ч.Тази година по време на авиофестивала ще 
бъде организирана благотворителна кампания за набиране на средства за закупуване на 
специални наколенки за болната от множествена склероза Симона от Плевен. На летището 
ще бъдат поставени урни за дарения. Кампанията е продължение на инициативата, която 
поде Антон Георгиев, пилот и  управител на „Скай парк“- Плевен, да сбъдва мечтата на деца 
в неравностойно положение да полетят. Досега той направи щастливи момче от разградско 
село, приковано към инвалидната количка и Симона, която от няколко години се бори с 
коварната болест. През октомври Антон Георгиев ще помогне на момче от защитено 
жилище, което ще може да види земята отвисоко.Още - чуйте в звуковия файл. 

Огнян Ценков помогна за лечението на младеж  

в. Конкурент, Враца | 14.09.2018  
Кметът на община Видин дари лични средства на 32-годишния Иван Василев, който се 
нуждае от бъбречна трансплантация. За съдействие към Огнян Ценков по време на 
приемния му ден се обърна майката на младежа Ваня Младенова. За да се направи 
интервенцията и Иван да се радва на пълноценен живот, са необходими около 50 000 лв., 
които са непосилни за семейството. 
Ценков вдъхна увереност на младия човек в положителния резултат, а той му благодари за 
подкрепата. Видинският кмет призовава гражданите и представителите на бизнеса, които 
имат възможност, да се включат в дарителската кампания и да помогнат на Иван за 
събирането на необходимата сума. 
Припомняме, че всеки месец от началото на своя мандат кметът Огнян Ценков отделя 
средства от заплатата си, за да подпомогне нуждаещи се видински деца и младежи. 
Публикуваме дарителската сметка, за да може информацията да достигне до повече хора: 
BG79FINV91501317198 273 BGN - Иван Димитров Василев. 

Клиниката по педиатрия се нуждае от разширение  

в. Черно море, Варна | Ставри ТАРГОВ | 14.09.2018  
Разполагаме с всичко необходимо за лечение на децата, не ни достига само пространство, 
смята нейният ръководител доц. д-р Боряна Върбанова 
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Клиниката по педиатрия в МБАЛ "Света Анна" във Варна се нуждае от разширение. Това 
заяви нейният ръководител доц. д-р Боряна Върбанова. Поводът бе дарение на стойност 
близо 23 000 лв., направено на здравната структура. Оборудвани сме като за трето ниво на 
клиника по педиатрия. Разполагаме с достатъчно оборудване, включително и с 
мултифункционален ехографски апарат, дарение от "Българската Коледа", както и с 
висококвалифицирани специалисти. Не ни достига само пространство, за което се надявам 
ръководството на болницата да ни помогне, каза още доц. Върбанова. 
Клиниката, която е с капацитет 20 места, е специализирана в областта на общата педиатрия, 
детската ревматология и пулмология. Лекува пациенти от 1 месец до 18 г. от цяла Източна 
България при 24-часов режим на работа. Заедно с клиниката в УМБАЛ "Света Марина" са 
единствените държавни структури, които приемат и оказват специализирана помощ на 
тежко болни пациенти. 
Доц. Върбанова сподели също, че заболяемостта при децата има сезонен характер. През 
лятото преобладават гастроинтестиналните проблеми, през зимата -респираторните. Идват 
обаче и малки пациенти с хронични страдания 
- ревматологични, алергични и други заболявания, с които семействата се борят цял живот. 
Не можем да разчитаме само на професионализма си, на лекарствата и на апаратурата. 
Много важни са и условията за лечение. Всяко дете страда не само физически, но и 
емоционално. Затова се опитахме да създадем малко повече уют за малките ни пациенти, 
призна доц. Върбанова. Тя благодари на дарителите, които са споделили подаръците си от 
своята 20-годишнина и са ги вложили в ремонт на стаите и санитарните възли, ново 
болнично обзавеждане и оборудване и в ново постелъчно бельо, което създава комфорт и 
настроение. Освен това са купени климатик и хладилници. 
Клиниката ни е малка, но работи на много високо професионално ниво. За това ни помагат 
много и спомоществователи, обобщи доц. д-р Боряна Върбанова. 
13.09.2018 г. 

Сдружение с кауза 

в. Банкер | 14.09.2018 |  
Столичният център за социална рехабилитация и интеграция на^деца с онкохвматологични 
заболявания, намиращ се в непосредствена близост до Клиниката по детска клинична 
хематология и онкология към болница "Царица Йоанна - ИСУЛ", отваря врати на 15 
февруари 2013 година. Но преди това идеята за създаването му обединява четири майки - 
Маргарита Борисова, Петя Александрова, Симона Караиванова и Теодора Арменкова, които 
са преминали през голямото изпитание да се сблъскат със страданието на собствените си 
деца и да осъзнаят каузата си. През 2010-а те създават сдружението "Деца с 
онкохвматологични заболявания", чиято цел е да работи с малките пациенти и техните 
семейства за подобряване на социалната им адаптация по време на лечението и за 
преодоляване на емоционалните последствия от болестта. Иначе казано - да им осигурят 
помощта, която самите те не са получили. 
Започват с две стаи, изцяло на доброволни начала. Днес центърът разполага със стая за игри 
за най-малките, с кабинет за психологическа терапия, с творческа работилница и 
компютърна зала с библиотека. Услугите в заведението се предоставят абсолютно 
безплатно. 
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Вече четири години децата с онкохвматологични заболявяния в България имат 
възможността да се потопят в невероятната атмосфера на летните лагери. Организаторите 
споделят, че децата, които са от цяла България, очакват това събитие цяла година. Въпреки 
че повечето се познават и контактуват помежду си, лагерите са единственото място, където 
се събират всички заедно. Досега домакини на летните приключения са били Девин, Банско, 
Ловеч и Рибарица. 
През 2013-а сдружението за пръв път получава покана за участие на деца с приключило 
лечение в Световните "Игри за победители" в Москва, организирани от руския 
благотворителен фонд "Подари живот". Мотото на събитието "След историята на болестта 
започва историята на победите" е достатъчно красноречиво. Любопитно е, че участниците се 
стичат на софийското летище от цялата страна, но буквално за минути се превръщат в отбор. 
От Москва се връщат сплотени и обичащи се. 
Тази година ще се запомни с рекордния брой на участниците - над 520, от 15 държави. Както 
и с факта, че средствата за пътуването и екипите им са осигурени от ултрамаратонеца 
Красимир Георгиев, който тича благотворително на пътека в продължение на 36 часа в 
столичния Сити център. 
От самото си създаване сдружението има една голяма цел - изграждането на първия в 
България възстановителен център за подкрепа на деца с онкохвматологични заболявания и 
на техните семейства, в който те ще имат възможност да изминат пътя до цялостното им 
оздравяване. След безкрайни пречки и чиновническо бездушие, които за съжаление 
придружават и най-благородните каузи у нас, на 27 март 2018-а бе подписан договор за 
европейско финансиране по Мярка 7.2. от "Програма за развитие на селските райони", 
финансирането по тази програма ще спомогне за реализацията на проекта. Центърът ще 
разполага със седем еднофамилни къщи, административна сграда със зали за занимания и 
столова, басейн и място за усамотение. 

Айкарт АД и myPOS подкрепят инициативата „Да изчистим България заедно” 

www.chernomore.bg | 13.09.2018 |  
„Айкарт“ АД и myPOS – двете високотехнологични компании, които предоставят иновативни 
и достъпни платежни решения, обединяват своите усилия и ресурс, за да се включат в най-
мащабната доброволческа инициатива у нас „Да изчистим България заедно”, кампания на 
bTV Media Group.   В продължение на дейностите, свързани с политиката им  за социална 
отговорност и грижа за околната среда, на 15 септември, в Световния ден на почистването, 
двете компании ще се присъединят към множеството доброволци, които искат да дадат 
своя принос за почистването на България. „Да изчистим България заедно” е част от най-
голямото гражданско движение Let’s Do It!. Тази година за пръв път се организира World 
Cleanup Day, в който се очаква да се включат милиони участници от 150 страни, които ще се 
обединят около каузата за една по-чиста планета.   Освен активни участници, „Айкарт“ АД и 
myPOS партнират на кампанията „Да изчистим България заедно”, като подкрепят участието 
на доброволците от „Благотворителност и Спорт” (БиС) и „Аз Вярвам и Помагам“.   Базирани 
във Варна, „Айкарт“ АД и myPOS ще се присъединят в почистването на града и отправят 
покана към всички варненци да се включат в инициативата – за едно по-чисто, благоприятно 
и екологично място за живот, работа и отдих! 
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Дарението от 500 000 $ отива за спортна зала  

в. Лом прес | 14.09.2018 |  
Дарението на д-р Андрей Георгиев от 500 000 долара на Община Лом да бъде използвано за 
основен ремонт на Спортната зала "Балканиада". Така са отговорили 55 % или 791 от 
участвалите в допитването, което във фейсбук бе обявено на 25.07.2018 г. на страницата на 
вестник "Ломпрес", а на 17.08.2018 г. - на интернет страницата на Община Лом. 
На второ място - 46 % или 661 от участниците в допитването смятат, че дарените средства 
трябва да се изразходват за ремонт на улици. 
За 20 % или 288 дали мнението си граждани, дарението трябва да се използва за ремонт на 
водопроводната мрежа на града. 
10 % от анкетираните -144 души, смятат, че парите трябва да се вложат за възстановяване на 
плувния басейн. 
Има и предложения дарението да се използва за изграждането на кинозала, на велоалеи, на 
детски площадки, за ремонт на централния площад "Свобода", за възстановяване нат.нар. 
Маймунска градинка, за строителството на приют за кучета и други. 
Сумата от процентите надвишава 100%, защото участниците в допитванията са имали право 
на различни предложения и повече от един отговор. Своите предложения са дали общо 
1438 граждани. 
Предвид волята на дарителя д-р Андрей Георгиев сумата от 500 000 долара да бъде 
използвана след решение на кмета на Община Лом и резултатите от допитването, дарените 
средства ще бъдат вложени в основен ремонт и оборудване на Спортната зала 
"Балканиада". 
С цел прозрачно, открито и целесъобразно инвестиране на дарението, ще бъде създаден 
Обществен съвет, който ще информира гражданите за всички предприети действия. 
Спортната зала "Балканиада" е построена в 1964 г., когато Лом е домакин на Балканско 
първенство по баскетбол за девойки. Повече от 50 години залата не е ремонтирана и е 
подложена на тотална разруха. През 2007 г. е правен само ремонт на покрива. 
За цялостен ремонт и оборудване ще са необходими поне 2 милиона лева. Освен дарението 
от 500 000 долара или 838 835 лева, Община Лом ще вложи останалите до 1 милион лева 
пари, а за другия милион ще се търсят средства от държавния бюцжет и програми с 
европейско финансиране. 

Ученици от ОУ "Петко Р. Славейков" даряват униформите си  

www.bnr.bg | 14.09.2018 |  
Благотворителната инициатива започва през 2015 г. по идея на родители. Училището я 
"прегръща" и всяка година в навечерието на учебната година организира дарителската 
кампания за училищни униформи. След като вчера бяха събрани дарените дрехи,  
желаещите да вземат униформи или части от тях могат да го направят между 8.30 и 16 ч. 
днес, в стая 108 на училището. От Основно училище “Петко Р. Славейков“ във Варна 
уточниха за Радио Варна, че още през първата година са получени 129 части от униформи 
(пуловери, жилетки, суитчъри, ризи, тениски, вкл. фишута за момичетата и вратовръзки за 
момчетата). През следващата 2016 г. са били дарени почти двойно повече - 223 и оттогава 
интересът расте. Децата са допълнително мотивирани и от екологичния ефект на 
кампанията за неизхвърляне на годни за употреба вещи и намаляване на отпадъците. За 
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тази практична, но и с безспорен екологичен ефект инициатива, в предаванетп "Новият ден" 
разказа директорът на училището Нели Павлова. 

Най-богатият човек в света прави фонд с 2 млрд. долара  

www.profit.bg | 14.09.2018  
Основателят на Amazon Джеф Безос обяви, че ще стартира фонд за 2 млрд. долара, който 
има за цел да построи детски градини в квартали, население с хора с по-ниски доходи, и да 
дари пари на неправителствени организации, които да помогнат на семейства без дом. 
Безос, чийто дял в Amazon се оценява на 160 млрд. долара, сподели в Twitter, че името на 
фонда ще е Bezos Day One Fund. Говорител на Amazon потвърди, че парите за фонда ще 
дойдат именно от Безос, въпреки че все още има въпроси как точно ще оперира той. Защо 
Джеф Безос плаща 500 млн. долара на най-големия си конкурентАко има някой конкурент, 
който процъфтява в предвождания от Amazon свят, това е Марк Лор В поста си в микроблога 
Безос заяви, че част от парите ще бъдат дарени на организации, предоставящи храна и 
подслон на млади и бездомни семейства.   pic.twitter.com/2GlgjztK1u — Jeff Bezos 
(@JeffBezos) September 13, 2018 Останалата част от средствата ще послужат за откриването 
на детски градини, където „децата ще са наши клиенти“. Не е ясно как точно ще изглеждат 
учебните заведения, но те ще преподават по метода на Мария Монтесори. През януари тази 
година Безос дари 33 млн. долара за колежански стипендии на млади имигранти в САЩ, 
които живеят в страната легално. Тази снимка на Джеф Безос от 1999 г. ще ви изненадаДнес 
Безос разполага със 156 млрд. долара или с 60 млрд. долара повече от Бил Гейтс. По-рано 
тази година Безос попита последователите си за идеи как по-точно да дари част от парите 
си. От началото на 2018 г. състоянието на най-богатият човек в света е нараснало с 64.7 
млрд. долара.  

Валентин Ламбев дари интерактивна дъска за учениците в ОУ „Бачо Киро“ 

www.borbabg.com | 14.09.2018  
Нова интерактивна дъска ще ползват учениците в ОУ „Бачо Киро“. Тя е дарение за 
търновското училище от народния представител Валентин Ламбев от „БСП за България“. 
В навечерието на първия учебен ден депутатът посети училището, където няколко 
интерактивни дъски вече функционират в класните стаи. Чрез тях децата учат нови знания по 
увлекателен начин като учебното съдържание може да бъде съпроводено с нагледни 
материали, видеоклипове, различни игри и др. На дъската учителят може да покаже 
презентация или различни файлове от интернет. 
Дарената интерактивна бяла дъска позволява на до десет потребители да пишат, рисуват и 
местят обекти върху нея. На дъската може да се „пише“ с пръст, специална писалка или 
дори с показалка. Така учебният процес става по-разнообразен и се повишава 
ефективността на часовете. 
Валентин Ламбев подчерта, че част от политическата платформа на БСП е въвеждането на 
мерки за развитие на училищната среда; стандарти за минимум информационно-
технически, лабораторни и спортни средства за всеки ученик. „Промяна в делегираните 
бюджети е следващата стъпка, която да стимулира доброто качество, да осигури развитие 
на училищата, в т.ч. на малките училища в малките селища“, каза народният представител. 
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Близо 200 военнослужещи се включиха в акцията „Дари кръв - спаси живот” 

www.m.novini.bg | 14.09.2018 |  
Близо 200 военнослужещи от военни формирования в градовете Карлово и Стара Загора се 
включиха за пореден път в кръводарителските акции на Центъра по трансфузионна 
хематология на ВМА. Във ВМА периодично се организират кампании с цел насърчаване на 
безвъзмездното кръводаряване. През 2018 г. те се провеждат под знака на две годишнини – 
140 години от създаването на Военномедицинската служба на българските Въоръжени сили 
и 25 г. от основаването на кръвния център на ВМА. Близо 6000 са кръводарителите в 
Кръвния център на ВМА през 2017 г., като половината от тях са военнослужещи и цивилни 
служители от подразделенията на Българската армия. Ние винаги сме оценявали високо 
това, което правят българските военнослужещи. Искам да изкажа едно голямо благодаря за 
техния високохуманен жест, защото по този начин те не само помагат на пациентите на ВМА 
и спасяват животи, но са и пример за насърчаване на безвъзмездното кръводаряване, заяви 
полк. проф. Румен Попов, началник на Центъра по трансфузионна хематология. Извън 
кампаниите, всеки желаещ може да го направи в Кръвния център на ВМА, всеки ден от 8.30 
до 16.00 часа. 

Търсят доброволци за иновативен метод за заснемане и дигитализиране на културно  

www.podtepeto.com | 14.09.2018 |  
Дигитализираните обекти ще бъдат достъпни свободно на няколко платформи за споделяне 
на 3D съдържание Оригинален проект за заснемане и дигитализиране на културното 
наследство в Калофер търси доброволци. Екипът на Мелформатор кани всеки желаещ да 
участва в поредица лекции, работилници за обучение и помощ при работата по проекта 
„Дигитално Наследство България“. Той представлява 3D заснемане и разпространение на 
интересни, значими, труднодостъпни или малко известни, географски, исторически, 
археологически и архитектурни обекти на територията на град Калофер. Целта на проекта е 
създаването на богат фонд от информация с Българско културно наследство, който след 
приключването на проекта ще е безплатно и свободно достъпно за публична употреба. 3D 
обектите ще бъдат качени за широката общественост под лиценз за свободно ползване 
(creative commons) в две от най-популярните в света платформи за споделяне на 3D 
съдържание - sketchfab.com и myminifactory.com. Обектите ще се заснемат и дигитализират 
в 3D програма чрез иновативната техника “фотограметрия” (photogrammetry). Тя използва 
средствата на фотографията и специализирани софтуерни инструменти за генериране на 
триизмерни модели. Тези модели могат след това да се използват за видео, анимации, 
проекти, изследвания, реставрация, 3D принтиране и други. Създаването на виртуални 
артефакти ще бъде извършено от специализиран екип впартньорство с Народно читалище 
„Христо Ботев 1869“ гр. Калофер и други местниструктури. В периода от 8ми до 14ти 
Октомври в град Калофер можете да участвате в цялостния процес на заснемане и 
дигитализация на обектите. За целта, ще бъдат организирани отворени лекции и 
работилници за обучение. Ако проявявате интерес да се запознаете с иновативната техника 
на фотограметрия, моля изпратете вашето резюме и кратко мотивационно писмо на 
"melformator@gmail.com" до 30.09.2018. Проектът предвижда хотелско настаняване и 
транспорт за двама кандидати. "  
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Китайски гигант и испански партньори представиха кампания за борба с рака при децата 

www.24chasa.bg | 14.09.2018 |  
Китайският технологичен гигант „Хуауей", испанската фондация за борба с рака „CRIS" и 
двукратния световен шампион по фигурно пързаляне Хавиер Фернандес представиха в 
четвъртък тристранно споразумение за борба с рака при децата, предава bulgarian.cri.cn. На 
събитието на ледената пързалка „Palacio de Hielo" в Мадрид те обясниха, че за всеки 
продаден „P Smart Plus" смарт телефон на Хуауей компанията ще направи дарение за 
набиране на средства за проучвания и подобряване на лечението на онкоболните деца. „P 
Smart Plus" бе представен по време на кампания под мотото „Нещата не са такива каквито 
изглеждат" и директорът на отдела за работа с клиенти в испанския офис на Хуауей Пабло 
Уан каза, че се радват да са част от такава добра и същевременно тъжна кампания. Той 
добави, че най-важното за модела „P Smart Plus" е финансовата помощ, която ще 
предостави за проучванията на лечението на онкоболните деца. Хавиер Фернандес е лице 
на кампанията и дари приходите си от рекламата на смартфона на фондацията CRIS. „Горд 
съм да ръководя този прекрасен и хуманен проект. Благодарение на Хуауей ще мога да 
помогна на децата и намирането на лек за рака. Уверен съм, че това е начало на един 
прекрасен проект", каза фигуристът. Заместник-председателят на фондацията Лила 
Мантерола отбеляза, че най-добрият начин за борба с рака са проучванията, което 
позволява „напредъкът да стигне възможно най-бързо до пациентите". 

13 центъра за деца и младежи в община Велико Търново получиха финансиране от Съюза на 
пивоварите 

www.velikotarnovo.utre.bg | 14.09.2018 |  
В навечерието на новата учебна година приключи летният етап на кампанията за спорт, 
превенция и здраве на Съюза на пивоварите в България „Спортът е по-добрият начин децата 
да пораснат“. Програмата включва редица инициативи, които популяризират физическото 
възпитание, заниманията на открито и общуването между възрастни и деца, като работещи 
модели за превенция и здравословен начин на живот. В тазгодишните дейности по 
кампанията вече се включиха над 11 хиляди участника от София, Пловдив и община Велико 
Търново.    За поредна година активни партньори на ,,Спортът е по-добрият начин децата да 
пораснат" са: Столична  община, Главна дирекция „Национална полиция”, Oбщина Велико 
Търново, Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите - София, 
сдруженията „Св. Иван Рилски” и „Янтра 2001”, асоциация “Родители“, училища и младежки 
центрове.   През м. юни тази година стартира и най-новото начинание на Съюза на 
пивоварите – програмата „Устойчиви партньорства и инициативи“, чрез която по идея на 
дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“ на конкурсен принцип са финансирани 13 проекта 
на центровете за работа с деца и младежи в  малките населени места на община Велико 
Търново. Партньори на инициативата са Общината, сдружението на кметовете „Янтра 2001“, 
НВУ „Васил Левски“, Регионалната дирекция за пожарна безопасност и Областната 
дирекция на МВР.   „Разработените и осъществени от  младежките центрове на община 
Велико Търново проекти по програмата ни със Съюза на пивоварите са една изцяло 
новаторска инициатива. Никъде другаде няма подобна програма, фокусирана само върху 
подрастващите, младежите и семействата в малките населени места. Още повече, че самите 
деца са автори и двигатели на различните дейности и събития, които продължиха през 
цялата ваканция.“, сподели г-жа Благовеста Факирова - изпълнителен директор на 
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сдружение „Св. Иван Рилски“ и почетен гражданин на Велико Търново.   Днес, по случай  
Професионалния празник на огнеборците, в с. Балван е откриването и на две специални 
площадки за пожарна и пътна безопасност. Те са изградени от Общината с партньорството 
на Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението, Областната 
дирекция на МВР, дарителското сдружение „Св. Иван Рилски“ и Съюза на пивоварите. От 
днес те ще могат да бъдат използвани от всички ученици от община Велико Търново в 
заниманията им за безопасност на движението, оказване на първа помощ, реакция при 
пожари и други бедствия.     „Всяка година, благодарение на партньорствата с ГДНП, 
общините и неправителствените организации, Съюзът на пивоварите все повече разширява 
социалните си инициативи по кампанията „Спортът е по-добрият начин децата да пораснат“. 
За последните две години ние инвестирахме  над 62 хиляди лева в подкрепа на местните 
общности и организиране на различни превантивни и спортни прояви в София, община 
Велико Търново, Пловдив, Пазарджик, Добрич, Рибарица. Тази година заедно с ГДНП ще 
организираме събития в още две областни дирекции на МВР. За нас най-голямото 
удовлетворение е, че кампанията има все повече участници, все по-голям териториален 
обхват и се превърна действително в програма за спорт, превенция и здраве, което показва, 
че сме избрали верния път за въздействие.“, коментира изпълнителният директор на Съюза 
на пивоварите Ивана Радомирова. 

Фондация “Подари усмивка” организира кампания за набиране на учебни помагала 

www.haskovo.net | 14.09.2018 |  
Фондация „Подари усмивка“, – гр.Димитровград, организира кампания за набиране на 
учебни помагала – „Треска за училище“, с цел превенция на отпадане на деца от училище. 
Кампанията ще се проведе от 17.09. до 21.09.2018 г., съобщават от фондацията. Всеки 
желаещ да се включи в кампанията може да закупи учебни пособия и помагала – раници, 
тетрадки, блокчета, моливи, химикали, линийки, пергели, боички, скицници, пластелин и 
други, както и да дари парични средства. С дарените учебни помагала и средства ще бъдат 
подпомогнати деца от социално слаби семейства, с които фондацията работи. Даренията си 
може да оставяте всеки работен ден 10-13 и 16-18 часа в офиса на фондацията – 
ул.“Г.С.Раковски“ 16 (бившият Детмаг), етаж 1, офис 3. Фондацията прави такава кампания за 
поредна година, като част от превенцията на отпадане на деца от училище. Надяваме се и 
тази година с ваша помощ да помогнем на повече деца да започнат училище с радост и 
желание.   Парични средства на сметка: Обединена Българска Банка – Димитровград IBAN: 
BG40UBBS88881000916293 Фондация“Подари Усмивка“ За контакти: Наталия Делчева – 
председател на Фондация“Подари Усмивка“ 0885 77 97 42 

Да спасим десетгодишния Антонио: Всеки, който иска да помогне, може да изпрати 
дарителски sms 

www.burgasinfo.com | 14.09.2018 |  
Антонио Георгиев е на 10 години, от Бургас. Диагностициран е от няколко години с 
мултикистичен тумор на ляв фронтален лоб, вероятно DNET. През февруари тази година д-р 
Герганов от неврохирургичния институт INI Хановер преглежда момчето и препоръчва, 
предвид локацията и възрастта на детето, туморът да бъде премахнат оперативно. 
Стойността на интервенцията е 50 382 евро. Родителите са подали заявление във Фонда за 
лечение на деца за финансиране на лечението, но до момента не е получен отговор, поради 
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което е стартирана дарителска кампания. В дарителската сметка на Антонио има 5 700 лв. 
Необходими са още 92 500 лв. Всеки, който има възможност, може да изпрати дарителски 
SMS с текст на латиница  DMS ANTONIO на номер 17 777.  (За абонати на Telenor, VIVACOM и 
A1) 
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