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Мониторингът  се изготвя от Агенция MediaZoom по поръчка на БДФ. Материалите в него са 
авторски публикации на съответната медия. Възможно е наличието на правописни, 

стилистични или фактологични грешки в оригинала на източника. БДФ не носи отговорност 
за тях. 

 
 
 
 
 

 
Новини за членове на БДФ 
 
Две благотворителни кампании за децата на България  
www.novini247.com | 04.03.2018  
Благотворителни кампании в помощ на деца. Две благотворителни кампании за децата на 
България стартират в началото на седмицата: "8-и март - вместо за карамфили, дарете за 
добра кауза" и "С тениска на бала". Новата осмомартенска кампания събира средства за 
Фонда за лечение и рехабилитация на деца към Фондация BCause. Втората, вече по 
традиция, помага на абитуриенти без родители да продължат своето образование. Всяка 
година на 8-и март много мъже се питат дали дамите в обкръжението им празнуват, дали да 
купуват цвете за половинката си или колежките, дали учителките ще се обидят, ако детето 
отиде без цвете. Фондация BCause предлага решение: сумата за цвете да бъде дарена за 
терапия на болно дете. Веселина Йорданова - координатор "Дарителски програми" във 
Фондация BCause: Нито една жена няма да остане разочарована, ако разбере, че любимия ѝ 
мъж или детето ѝ е предпочело да дари сума за лечение на дете вместо да купи зюмбюл 
или фрезия. Това е право на избор не искаме да казваме, или едното, или другото. Нещата 
могат и да се съчетаят. Който реши да замени зюмбюла с дарение, ще получи картичка с 
цветя като сертификат за направеното дарение. А колко деца са били подкрепени и къде са 
отишли средствата, всеки може да провери в сайта на Фондацията. Веселина Йорданова - 
координатор "Дарителски програми" във Фондация BCause: До 18-и март сме сложили 
крайна дата на тази кампания, но и след това приемаме дарения. Искаме да подарим 
въздишка на облекчение или усмивка на лицата на тези майки подкрепяйки ги в 
ежедневната им борба за здравето на децата им. Миналата година Фондът за лечение и 
рехабилитация е подкрепил 47 деца и техните семейства. До края на следващата седмицата 
стартира и дарителската кампания на Българския червен кръст - "С тениска на бала". Пета 
поредна година тя помага на абитуриенти без родители да продължат своето образование. 
Петранка Недялкова - директор на Столичната организация на Българския Червен кръст: 
Тениските, които ние предлагаме имат и друга идея да възпитат в бъдещите хора, в 
младежите, които завършват да се откъснат от тази суета на харчене на много пари за 
тоалети. Миналата година от Червения кръст успяват да облекат с тениска на бала над 2000 
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абитуриенти от 44 училища от цяла България. Петранка Недялкова - директор на Столичната 
организация на Българския Червен кръст: Успяхме да осигурим средства за стипендия от по 
2 хил. лв. на 40 завършили младежи без родители, които са влезли във Висши училища в 
България - 16 от цяла България. Повече събрани средства, повече усмивки. Две каузи, които 
са посветени на децата за тяхното по-добро бъдеще. Всеки, които желае може да се включи. 
Източник: bnt.bg 
 
Проект от Пловдив е победител в третото издание на VIVACOM Регионален грант 
www.podtepeto.com | 06.03.2018  
„Детска оздравителница“ ще се осъществява от Фондация Национален алианс за работа с 
доброволци Проект от Пловдив успя да спечели сърцата на журито в грантовата програма  
VIVACOM регионален грант. „Детска оздравителница“ ще се осъществява от Фондация 
Национален алианс за работа с доброволци – Пловдив. В нея обучени младежи доброволци 
ще посещават регулярно деца - пациенти на 3 лечебни заведения на 3 малки общини в 
област Пловдив. Чрез игри и творчески дейности доброволците ще оказват емоционална 
подкрепа на болните децата. Този проект бе един от 13-те проекта, отличени по социалната 
програма, осъществявана в партньорство с Български център за нестопанско право. С нея 
VIVACOM подпомага развитието на регионите в България и стимулира участието на местните 
общности, като предоставя грантово финансиране на граждански организации, читалища, 
училищни настоятелства и настоятелства на детски градини от цялата страна, за да 
осъществят проекти на местно ниво. Инициативата се провежда в партньорство с Български 
център за нестопанско право. Общата сума, отпусната за реализацията на проектите в 
третото издание, е 60 000 лв., а максималният грант за проект е 5000 лв. Освен финалистите, 
тази година още два проекта, кандидатствали за подкрепа в програмата, получиха 
специални награди извън първоначално обявения бюджет. В третото издание на конкурса 
кандидатстваха 329 проекта на граждански организации от 27 области в страната, като 59 от 
тях са посветени на общности в села. Над 200 от проектите са на юридически лица с 
нестопанска цел в обществена полза, 80 на читалища, а 26 от училищни настоятелства и 
настоятелства на детски градини. Най-много бяха предложенията от областите София град, 
Пловдив, Варна, Бургас, Враца, Хасково и Стара Загора. В журито, оценило проектите, бяха 
Мария Чернева (журналист, БНТ), Ива Дойчинова (радио журналист), Жаклин Вагенщайн 
(създател на кино-литературния фестивал Синелибри и управляващ директор на 
издателство „Колибри“), Иван Кънчев (един от създателите на Сдружение „Българска 
история“), и Надя Шабани (директор, Български център за нестопанско право). Три са 
основните критерия, по които те са определили победителите в надпреварата за грантовете: 
общодостъпна полза от реализирането на инициативата или решаването на проблем за 
конкретна общност от хора, въвличане на местната общност и новаторство. 
 
Розовият кемпер отново в Дупница 
www.kmeta.bg | 06.03.2018  
С поредната си благотворителна кампания в Дупница ще гостува розовият кемпер на „Една 
от 8“. Фондацията на известната водеща Нана Гладуиш ще извърши безплатни 
профилактични прегледи за рак на гърдата на 130 жени. За целта, от Община Дупница 
предоставиха безвъзмездно цялата база на новоизградения център, който се намира в 
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жк.Дупница (на Пазара), за да бъдат осигурени всички необходими условия за персонала и 
жените, които ще бъдат прегледани. 
Един от най-известните специалисти в България Д-р Младенов от болница „Света София“ ще 
извърши прегледите на жените, които трябва да са на възраст между 20 и 65 г. Условието е 
дамите да не са били диагностицирани с рак на гърдата и да не са бременни!Прегледите ще 
се извършат на 12 март и 13 март. Всяка дама, която желае, може да се запише за безплатен 
профилактичен преглед от днес до 8-и март между 10 и 16 ч. на тел. 08888 11 323 до 
запълване на броят и свободните часове. 
 
Изтеглиха двойките, които получават пари за ин витро 
www.dariknews.bg | 06.03.2018  
Жребий определи кои две двойки от област Хасково ще бъдат финансирани от фондация 
“Искам бебе“ в кампанията на областния управител на Хасково „За повече деца в България“. 
Днес бяха определени две двойки, които получават финансиране за ин-витро процедури от 
дарителската кампания „За повече деца в България“. Общо 7 двойки кандидатстваха за 
финансиране чрез фондация „Искам бебе“. Две от тях не отговаряха на условията. В 
присъствието на областния управител на Хасково Станислав Дечев, заместникът му д-р 
Стефка Здравкова, нотариус Десислава Славеева и местните медии председателят на УС на 
„Искам бебе“ Мария Янева изтегли двете печеливши двойки. С по 4 300 лева, събрани от 
дарители от Хасковска област, ще бъдат подпомогнати двойките: Татята Аргирова и Христо 
Къналиев от Любимец, и Диана Винева и Владимир Димитров от Димитровград. Според 
регламента на фондацията, бяха изтеглени и две резервни двойки. В рамките на една 
година трябва да бъдат извършени процедурите и ако всичко е наред след година трябва да 
имаме бебета от нашата кампания, пожелаха си инициаторите. До сега над 1500 бебета са 
се родили, благодарение на фондация „Искам бебе“, съобщи Мария Янева. Тя благодари на 
всички дарители от Хасково и региона, както и на доброволците. На жребия присъства и 
семейството на малкия Воислав от Димитровград, който е роден при  девети ин-витро опит, 
уточни майка му Антоанета Стефанова. Областният управител на Хасково Станислав Дечев 
съобщи, че кампанията „За повече деца в България“ ще бъде продължена и съвсем скоро 
ще бъдат обявени инициативите, които ще се проведат в общините от областта през тази 
година. Сумата от 8600 лева беше събрана по време на две благотворителни инициативи на 
Областния управител на Хасково Станислав Дечев през декември 2017г. 
 
Победителите в конкурса „Благотворителността през обектива” с изложба във ВТУ 
www.velikotarnovo.utre.bg | 07.03.2018  
Победителите в конкурса „Благотворителността през обектива” подредиха  изложба в 
Стопанския факултет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”. През 2017г. грантовата програма 
отличи проектите на трима фотографи: Александър Николов, Красимира Василева и Николай 
Дойчинов. Всеки от тях е свързан с темата си лично, в една или друга степен. И трите 
проекта са осъществени в България, през лятото на 2017г. „Последният дар на човека“ на 
Александър Николов е началото на мащабен проект за донорството на органи в България, за 
дарителите, за семействата, за лекарите, за надеждата, за смъртта и живота. "В света  на 
спасените души" на Красимира Василева е разказ за дарителите и доброволците, чиито 
имена и лица не познаваме. Те дават от себе си на болни, на деца в институции, на хора в 
нужда. И самите те имат нужда да дават. „Очи в очи“ на Николай Дойчинов е фотопроект за 

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


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

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

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

С подкрепата на фондация „Америка за България”  

7 

 

директното общуване като противоотрова срещу предразсъдъците. Истории за бежанците и 
за децата им, които намират в България разбиране, топлина и подкрепа, въпреки общите 
настроения. Изложбата представя и фотографиите на победителите в шестото издание на 
конкурса „Благотворителността през обектива". 
 
Председателят на Фондация „Българска памет” с лекция във ВТУ 
www.velikotarnovo.utre.bg | 09.03.2018 | 14:21 
Дипломатически клуб „Имхотеп” при ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” е организатор на 
публичната лекция „Младите хора в европейска България”, която пред местната 
общественост ще поднесе председателят на Фондация „Българска памет” д-р Милен 
Врабевски. Тя е от 11 часа утре, събота, в 321 аудитория в ректората. В контекста на 
родолюбието, известният наш медик, бизнесмен и филантроп ще обсъди със студенти 
възможностите за развитие, които предлага членството ни в Европейския съюз. Събитието 
ще открие лично ректорът проф. Христо Бонджолов, който е подкрепил инициативата. 
Оказва се, че Бонджолов и Врабевски се познават от съвместното си участие в проекти, 
свързани със Западните Балкани. Те ще се срещнат преди началото на публичната лекция, за 
да обсъдят възможностите за сътрудничество между Великотърновския университет и 
Фондация „Българска памет”. Идеята на лекцията е да подкрепи и мотивира младите хора 
да останат у нас, да изберат да се развиват в България, за да не се превърнат в едни от 
хилядите, загърбили отечеството в търсене на по-добър живот зад граница. 
 
Има бум на хората в България, които искат да се занимават със социално предприемачество, 
но им липсват знания и умения 
www.karieri.bg | 09.03.2018  
Юрий Вълковски е изпълнителен директор на фондация "Reach for Change България", която 
от 2014 г. съвместно с "Нова Броудкастинг Груп" организира конкурса за социални 
предприемачи ПРОМЯНАТА. Той има 20-годишен опит в неправителствения сектор в 
България и Европа - работи за изграждането на капацитета на независими социални и 
културни организации и се бори за прозрачност и ефективност на правителствените 
политики и дейности. През 2014 г. е обявен за един от 40-те млади европейски лидери под 
40 години. Вълковски ще бъде главен фасилитатор в третото издание на Академия за 
социални предприемачи, организирана от Reach for Change България. Срещнахме се с него, 
за да поговорим за перспективите за личностно и професионално развитие, които 
социалното предприемачество предоставя в България, какъв е смисълът и ползата от 
подобен тип обществени и бизнес инициативи и какви стъпки е необходимо да извърви 
всеки, който има социална кауза, но все още не знае как да я облече в устойчив бизнес 
модел. Г-н Вълковски, разкажете ни за вашия кариерен път и как стигнахте до Reach for 
Change България? - През 1994 г. бях част от изследователски проект, които анализираше как 
темите "култура", "наука" и "образование" са разработени в политическите програми на над 
40 партии, участващи в тогавашните парламентарни избори. Това беше първият ми 
професионален сблъсък с темата за социалната промяна и доколко тя може да се случи 
отгоре-надолу или обратното – отдолу-нагоре. През годините се занимавах със 
социологически и културологични изследвания, за кратко работих в отдел "Продажби" на 
телекомуникационна компания, бях продуцент на кратки анимационни филми и 
организатор на изложби, но усещах, че се лутам и че основната тема, която ме вълнува е как 
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можем да променяме света и обществото около себе си. Затова от 2001 г. се ангажирах 
основно в неправителствения сектор, работейки по десетки проекти както с малки 
общностни организации в цялата страна, така и с големи международни мрежи и 
институции. От 2003 г. До 2007 г. бях мениджър "Финансирания" във фондация 
"Работилница за граждански инициативи" – една от най-смислените и иновативни 
организации в сектора, където научих много за гражданските инициативи и какво им пречи 
да станат устойчиви. Впоследствие близо 7 години развивах собствени проекти на свободна 
практика като експерт и консултант. Струва ми се, че едва през 2014 г. – когато започнах 
работа за Reach for Change – намерих точното си място. Защото за пръв път видях сглобени 
на едно място подкрепата за устойчиви социални инициативи и иновативното използване на 
бизнес инструменти и методологии за социална промяна. Какво точно разбирате под 
понятието социално предприемачество? - Съществуват различни дефиниции за социално 
предприемачество. И това е добре. Самата екосистема, не само в България, тепърва се 
развива и няма смисъл да се опитваме да затворим цялото многообразие в една 
универсална дефиниция. В Reach for Change се фокусираме върху три ключови елемента на 
социалното предприемачество – социална иновация, устойчивост, системна промяна. Всяка 
инициатива, която предлага иновативно решение на важен социален проблем, която може 
да бъде финансово устойчива, без да е изцяло зависима от нестабилното финансиране на 
дарения и грантове, която има амбицията и потенциала да постигне промяна на системата – 
такъв тип инициативи за нас влизат в дефиницията за социално предприемачество. Какви 
качества трябва да има човек, за да бъде успешен социален предприемач? - Необходима е 
на първо място социална чувствителност, но и много прагматизъм. Социалните 
предприемачи винаги имат ясна и силна кауза, но понякога им трябва време и усилия, за да 
предложат решение, което може да бъде устойчиво и което може да се разраства. И както 
на всеки предприемач, им трябва способност да устояват на трудните моменти и да ги 
преодоляват. Защото да си социален предприемач е двойно по-трудно. От една страна, 
трябва да имаш бизнес модел и ясни финансови източници, а, от друга страна, трябва да 
постигаш значима и измерима социална промяна. В социалното предприемачество е 
заложена идеята за кауза, посвещаването на някаква обществено значима дейност. И все 
пак може ли един човек да се издържа със социално предприемачество днес в България? - 
Да, може. Но въпросът е по-широк. Не става дума един или друг социален предприемач да 
може да плаща заплата на себе си и на екипа си. Въпросът е може ли твоят социален бизнес 
да осигури устойчиви приходи, така че организацията да се разраства, дейността ѝ да 
достига до все повече и повече хора и така да се разраства и социалният ѝ ефект. Можем ли 
да направим глобална социална промяна например в сферата на образованието, 
стартирайки от България? А иначе в България вече има примери за успешни малки социални 
предприятия, които се самоиздържат. Има примери, и те все още са повече, на такива, които 
фалират. Както при всеки малък бизнес. Нашата цел, включително с Академията за социални 
предприемачи, както и с другите ни програми, е да дадем възможност на повече 
инициативи да укрепнат и да се развият. Защото вярваме, че един ден една от тях ще 
доведе до глобална социална промяна. Каква част от социалното предприемачество е кауза 
и каква част е бизнес? Не са ли това често пъти взаимоизключващи се понятия? И как е 
възможно да се съчетаят? - Най-интересното е, че, ако тръгнем да разделяме каузата от 
бизнеса, неуспехът ни е гарантиран. Успешните социално-предприемачески инициативи 
съчетават двата елемента не механично, а по естествен начин. Какъв е позитивният 
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социален ефект, които този бизнес постига отвъд простото задоволяване на нуждите на 
своите клиенти, които осигуряват приходите му? Как тази социална инициатива развива 
бизнес модел, който едновременно ѝ гарантира финансова независимост и изпълнява 
социални функции? Много е трудно да се съчетаят, да. Нека да дам един пример. "Оле 
Мале" е онлайн платформа, която помага на майки на деца с увреждания да продават ръчно 
изработени играчки, украшения, сувенири и т.н. Целта е тези майки да имат добър доход, да 
бъдат независими, да могат да се грижат за децата си по най-добрия начин. Бизнесът и 
социалното тук са интегрално свързани. Ако бизнесът не върви, няма да има и социален 
ефект. Но и обратното, бизнесът е просто инструмент, а не цел сам по себе си. Какви са 
необходимите стъпки, за да може един социален бизнес да стане устойчив с времето? - За 
съжаление, не мога да дам универсална рецепта. Но има правила, чието следване помага. 
На първо място, трябва да имате ясно разбиране за социалния проблем, защото най-
погрешно би било да разработите бизнес модел около решение, което адресира 
последствията, а не корените на проблема. На второ място, трябва да имате ясно разбиране 
кои са вашите потребители и кои са вашите клиенти. В социалното предприемачество тези 
две групи много често се различават. Казано иначе, много често едни хора плащат за даден 
продукт, но най-важната полза от него е за други хора. На трето място, трябва да имате 
много качествен продукт или услуга. Това, че сте социални, не задължава никого да купува 
от вас или да ви подкрепя само заради каузата. На четвърто място, трябва да имате 
дългосрочни финансови разчети. Това е едно от най-големите предизвикателства пред 
социалните предприемачи, защото много често те създават иновативни продукти или 
навлизат на изцяло нови пазари. И е много трудно да се направи реалистичен финансов 
разчет. Не на последно място, успешните социални предприемачи винаги имат широка 
мрежа от партньори и поддръжници – доброволци, донори, ментори, партньорски 
организации и институции. Изграждането и поддържането на тази мрежа е важен елемент 
от постигането на устойчивост. Какво му липсва на социалното предприемачество у нас все 
още? - Социалното предприемачество все още е нова територия, липсва разбиране и опит, 
съществуващите инструменти и методологии се представят повърхностно, има много 
ентусиазъм, но е доста хаотично. Затова ние се опитваме да подреждаме и анализираме 
опита на Reach for Change както от България, така и от още 16 държави, и споделяме нашите 
вече доказали се инструменти и методологии, както и уроците, които научихме заедно със 
социалните предприемачи, с които работим вече 4 години. Истината е, че съществуват 
десетки инициативи, които са в тази сфера, но не се самоназовават така или пък не стават 
видими за обществото. Липсват ни силните успешни примери, които могат да покажат, че 
това е успешен подход за решаване на социалните проблеми и че не е нужно да чакаме и да 
се оплакваме, а има смисъл да се опитаме да действаме със собствени сили. Социалните 
проблеми винаги са комплексни и понякога ни изглеждат твърде сложни, за да могат да се 
променят от един човек или от група хора. Но иновациите обикновено започват от малки 
организации, нали така? Facebook не е създаден от голяма корпорация като IBM. Създаден е 
от няколко човека с иновативна идея, която понастоящем влияе на милиарди хора по света. 
Това липсва – социалните предприемачи в България да си повярват и да си поставят 
амбициозни цели. Мислите ли, че привличането на повече млади хора към социалното 
предприемачество би имало положителен ефект върху обществото ни като цяло? И защо? - 
Привличането на повече млади хора към предприемачеството по принцип е необходимо за 
нашето общество. За съжаление, изследванията показват, че предприемаческият дух в 
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България не е много силен. Но пък младите хора навсякъде имат силно чувство за 
справедливост и това ги прави склонни да се занимават именно с предприемачество, което 
има социални цели. В по-широк план, социалните предприемачи не са само млади хора. 
Много често това са професионалисти, които имат успешна кариера в бизнеса, но в един 
момент решават, че искат да вложат знанията и уменията си за истинска социална промяна. 
И започват нещо самостоятелно, понякога в изцяло нова сфера. Вярвам, че като общество 
имаме нужда от всеки един човек, който взима съзнателно решение да спре да се оплаква и 
се заеме да решава натрупалите си проблеми. Коя българска бизнес история от тези, с които 
сте се сблъскали в работата си, по някакъв начин ви е докоснала най-много или ви е 
останала в съзнанието най-трайно? - Всеки от проектите, които ПРОМЯНАТА подкрепи през 
годините, ми е близък и е пример за успешно социално предприемачество. Но най-добре 
познавам проектите, с които започнахме през 2014 г., затова ще спомена три от тях. Враца 
софтуер активно работят за създаването на IT екосистема в един от най-бедните региони на 
Европа и само за няколко години обучиха стотици младежи, но и осигуриха работа в IT 
индустрията на немалко от тях. Нещо повече - във Враца започнаха да отварят офиси на IT 
фирми, защото вече има обучени младши програмисти. Това е огромен шанс за 
задържането на младите хора в този прекрасен град. Социалната чайна е не само 
пространство за събиране на активни хора във Варна и за интересни социални и културни 
събития, но и видимата част от една цялостна методология за интеграция на младежи, които 
са израснали в институции и имат огромна нужда от нови ролеви модели и от помощ при 
свикването с първа работа. Loveguide.bg e не само онлайн платформа със сексуална 
информация за тийнейджъри, но и част от цялостна програма за превенция, информиране, 
консултирана и адресиране на широк кръг от теми от любовта до сексуалното насилие, 
която програма включва срещи в цялата страна, видео-канал, различни кампании и т.н. 
Какви са амбициите ви за кариерно развитие в следващите 5 години? - Работата в Reach for 
Change е прекрасна, а и има още много какво да свършим в България. Има бум на хората, 
които искат да се занимават със социално предприемачество, но им липсват знания и 
умения, за чието изграждане ние може да помогнем. Така че през следващите години е 
много вероятно да бъда в същата организация. Но въпросът е как ние ще се развием и как 
всеки от екипа ни трябва да надгради собствената си експертиза. В момента много мислим 
за Social Impact Investing и е много вероятно да се насочим и към директно инвестиране в 
социални предприятия. Това би било изцяло ново развитие за организацията и аз съм много 
развълнуван какви предизвикателства ще ни донесе. Обичам да уча нови неща и да се 
развивам в нови сфери. Какво е посланието ви към всички настоящи и бъдещи социални 
предприемачи? - В моментите на най-големи трудности винаги си задавайте въпроса: "Защо 
по дяволите го правя? Каква беше основната причина да се захвана с това?". В основата на 
всяко успешно социално предприятие седи човек със силна лична или професионална кауза, 
която му дава сили да преодолее всяка трудност. Крайният срок за кандидатстване в третото 
издание на Академия за социални предприемачи на Фондация Reach for Change е 15 март. 
Най-добрите 30 кандидати ще получат стипендия от 50% и ще следва да заплатят такса от 
240 лв. Програмата е насочена към хора, които искат да стартират своя социална инициатива 
и да я направят финансово устойчива, но имат нужда от знания, практически умения и 
контакти. Тя адаптира в по-интензивен и кратък формат доказаната международна 
методология за подкрепа на социални предприемачи на Reach for Changе. Обученията ще се 
проведат в три уикенда между 30 март и 22 април в София. Академията предлага 

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


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

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

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

С подкрепата на фондация „Америка за България”  

11 

 

практическо обучение, включващо: 1. Три практически модула посветени на: Планиране и 
измерване на социална промяна; Бизнес моделиране; Презентационни умения и 
привличане на подкрепа. Техни фасилитатори ще бъдат трима от най-опитните обучители и 
практици у нас: Юрий Вълковски от "Reach for Change България", Цветелина Тенева от The 
Business Institute и проф. д-р Десислава Бошнакова. 2. Екипна работа по практически учебни 
казуси в сферата на социалното предприемачество 3. Споделяне на опит от доказани 
професионалисти от социалния и бизнес сектор, които се включват като ментори 4. Лекции 
на успешни практици в сферата на социалното предприемачество: Красимира Величкова от 
Български дарителски форум, Марко Грегович от хърватската агенция за подкрепа на 
социални организации Brodoto и Лена Ганстерер от Impact Hub Виена. Повече информация 
за програмата можете да намерите на сайта на обучителната програма. 
 
 
 
 
 

Общи новини 
 
Христо Бонев напради дарение на пациентите на 5 клиники в УМБАЛ "Свети Георги" 
www.plovdivlive.com | 03.03.2018  
По случай националния празник – 3 март, пловдивската футболна легенда Христо Бонев 
дари 77 кашона със сладки и солени пакетирани лакомства в 5 клиники на УМБАЛ „Свети 
Георги“. Дарението е предназначено за пациентите в Клиника по педиатрия и генетични 
заболяваня, Клиника по детска хирургия, Втора клиника по хирургия, Клиника по 
инфекциозни болести и Клиника по кардиохирургия. Известният спортен деятел и 
общественик многократно през годината изненадва пациентите на УМБАЛ „Свети Георги“ – 
както по време на празници, така и в обикновени делнични дни. Работещите в болницата и 
пациентите изказват благодарността си към Христо Бонев за неговото последователно и 
безкористно дарителство в моментите, когато хората посрещнат важни дати на болничното 
легло, вместо да бъдат с близки и приятели. 
 
В район „Северен” подпомагат крайно нуждаещи се 
www.plovdiv.utre.bg | 03.03.2018  
Благотворителна акция се проведе днес в администрацията на район „Северен”. Кметът 
Ральо Ралев и екипът му лично раздадоха пакетирани храни от първа необходимост на 
социално слаби граждани. Двадесет пакета, включващи брашно, ориз, леща, макаронени 
изделия и олио получиха предимно възрастни хора, живущи в район „Северен”. 
Инициативата се осъществи съвместно с Българския червен кръст в гр.Пловдив. Инж. Ралев 
напомни, че стартира и съвместният проект на кметството с БЧК „Мобилни социални екипи”. 
Програмата е иновативна и включва помощ за запазване здравето предимно на самотни, 
трудноподвижни възрастни хора, сигурността им, помощ в дома, регулярни обаждания от 
специализиран кол център, социални услуги, информационни кампании и др. На телефон 
0700 14744 гражданите могат да заявят своите проблеми и нужди. Осигурен е денонощен 
оперативен център, който приема сигналите и осъществява логистиката на екипите. 
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Кмет дари апарати за кръвно на социално слаби 
www.kmeta.bg | 03.03.2018 
Дарение на апарати за кръвно налягане и кръвна захар на над 100 социално слаби хора - 
диабетици и хипертоници, както и на всички пенсионерски клубове на територията на 
община Кнежа направи кметът Илийчо Лачовски. 
Медицинска сестра и клиничен лаборант от МБАЛ Кнежа разясниха и показаха на 
присъстващите как да използват апаратите.  
"Благодаря на "Лайънс клуб" Плевен и на фирма ЛИВЕДА МЕД 2000 ООД за съдействието и 
подкрепата, което оказаха в осъществяването на тази инициатива", каза кметът на Кнежа. 
 
Община Троян подкрепя инициативата „Капачки за бъдеще“ 
www.novinata.bg | 03.03.2018  
Благотворителната кампания „Капачки за бъдеще“ се реализира отново, след като през 
2017-та година инициаторите Мартина Йорданова и Лазар Радков само в рамките на три 
часа успяват да съберат достатъчно капачки, за да закупят и дарят кувьоз на болницата в 
Червен бряг. Днес инициативата започва да набира нова скорост. 
Община Троян се присъединява към инициативата, като призовава всички служители в 
администрацията да не изхвърлят капачките от минерална вода в контейнерите, а да ги 
дарят и кани всички, които желаят да дарят „Капачки за бъдеще“. „Малко хора знаят, че 
всяко трето дете в България, което е било в кувьоз, получава увреждане на очите. Особено 
когато наличната техника е остаряла и амортизирана. А е толкова лесно да предотвратим 
това! Всичко, което е нужно, е просто да прибираме и събираме капачките от бутилките и 
контейнерите, които използваме. Втората стъпка е да донесете събраните капачки на 
14.04.2018 между 9:00 и 14:00 пред националния стадион „Васил Левски“ – където ще ги 
събираме.“, пишат организаторите в създаденото събитие и страница в социалната мрежа 
Фейсбук. 
В Община Троян обособихме място, на което всеки, който желае може да предаде своите 
събрани капачки. Ако решите да помогнете, може да го направите и като занесете своето 
дарение в определения ден в гр. София! 
С един малък жест може да помогнем за преобръщането на човешка съдба! 
 
Бов развя трибагреника в помощ на дете с рядко заболяване 
www.dnes.bg | 03.03.2018  
За пета поредна година Бов отбелязва Освобождението на България със спускане на 
националния трибагреник от скалата, надвиснала над селището. Тази година са изработени 
и 140 малки знамена, които ще бъдат предоставени на 140 домакинства от Бов срещу 
цената от 2 лева. Всички събрани средства ще бъдат дарени на дете в нужда. 
За Полина Божилова 3 март е двоен празник. Преди 12 години на този ден тя става майка на 
Божидар. Детето страда от рядкото заболяване полимикрогирия, квадрипареза и 
епилепсия. 
Вече 12 години Полина е посветила живота си на грижите за сина си. За инициативата тя 
научава от интернет. 
За следващата трансплантация са необходими около 4000 лева. От години рехабилитацията 
е непрекъсната, провеждани са му и много други терапии, както и медикаментозни 
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лечения. Полина вече е забравила какво е свободно време. На рождения ден на сина си 
Полина мечтае за свобода... 
На името на Бобчо има разкрита дарителска сметка в Уникредит Булбанк: 
BG81UNCR70001521373481 като титуляр е самия той - Божидар Спасов. 
Може и да изпратите дарителски SMS с текст на латиница DMS BOJIDAR на номер 17 777 (за 
абонати на Telenor, VIVACOM и Mtel). 
За състоянието му и как протича борбата на това смело дете може да се информирате на 
страницата във Facebook "Да помогнем на Бобчо". 
Вижте видеото на Bulgaria ON AIR. 
 
Майката на Сами: Надяваме се той отново да сбъдва мечтите си 
www.sportal.bg | 03.03.2018  
Майката на Самуил Владимиров, който се нуждае от спешна операция за отстраняване на 
тумор в мозъка,  разказа, че до ситуацията се е стигнало след съвсем нормален 
профилактичен преглед на очите. Младият баскетболист трябва да претърпи интервенцията 
в изключително кратки срокове, а сумата е огромна и не е по възможностите на семейството 
му. Юношата на Левски и Шампион 2006 обедини цялата баскетболна общественост, като 
вече са организирани няколко събития в подкрепа на каузата. Майката на Сами, Боряна 
Владимирова, споделя: “Нашето изпитание започна само преди една седмица, когато при 
рутинен профилактичен преглед на очите на Сами, очната лекарка откри високо налягане на 
очните дъна и ни изпрати на ЯМР. След направен скенер и ЯМР се установи, че Сами има 
голям тумор в мозъка и е необходима спешна (до 2 седмици) операция за отстраняването 
му. Сами преди 15 дена навърши 18г. Той е активен спортист-баскетболист, отлично са 
справя с учението и всички предизвикателства на живота. За изпълнението на 
животоспасяващата операция се доверихме на Доцент Герганов от Международния 
неврологичен център в Хановер (INI Hanover), Германия. Той ни увери, че е възможно 
отстраняването на тумора, в случай че не се отлага интервенцията и че после всичко може 
да бъде по старому. За спешната и много сложна операция на Сами са необходими 50 000 
Евро, които ние с татко му не можем да осигурим предвид краткия срок. Моля всички 
познати и непознати мили хора, с добри сърца да помогнат в събирането на непосилната за 
нас сума за спасяването на Сами. Надяваме се с Ваша помощ Сами отново да спортува и да 
сбъдва мечтите си. СЪРДЕЧНО БЛАГОДАРЯ “ Още информация: Сами тренира баскетбол от 
както е на 9 години и играе за отборите "Шампион 2006" и "Левски". От половин година е в 
екипа на "Бирмингам Елит" в Англия. Сами трябва да замине за Германия на 3-ти март. 
Срокът за събиране на средствата е 2 седмици. Данни за дарителска сметка: IBAN: 
BG65CECB97901004227500 BIC: CECBBGSF Банка: Централна кооперативна банка Боряна 
Владимирова (майката на Самуил) PayPal акаунт b.vladimirova@abv.bg Boryana Vladimirova 
Ако искате да помогнете сега, можете да го направите ТУК. 
 
Жена дари имот за параклис в с. Георги Добрево 
www.dariknews.bg | 03.03.2018 
С празничен камбанен звън започна Светата литургия в църквата „Светите апостоли Петър и 
Павел“ на с. Георги Добрево, община Любимец. На 3 март, преди 140 години, църквата в 
селото отваря врати и в нея се отслужва за първи път богослужение за местните миряни. 
Двойният празник за хората от селото бе уважен от народния представител Георги Станков, 
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председателят на ОбС-Любимец  Мария Станкова, кметът на общината инж. Анастас 
Анастасов, заместник-кметовете Илия Илиев и Тодор Милев, проф. Цонка Каснакова, 
кметове на околните населени места, Ротари клуб „Любимец“, земеделски производители 
от района и жители на селото. 
Специален гост на литургията бе Роза Карачобанова, която, след приключване на църковния 
ритуал обяви, че дарява свой поземлен имот с площ от 1116 м2 на Църковното 
настоятелство при църквата „Светите апостоли Петър и Павел“. Имотът се намира в центъра 
на селото, а желанието на дарителката е там да бъде изграден нов християнски храм – 
параклис. Веднага след приключване на литургията в църквата гостите се отправиха към 
мястото, което отец Караджонов благослови, както и родолюбивото дело, с което се 
захваща местното население. 
Параклисът ще бъде вдигнат с дарения от миряни и от Старозагорската митрополия. Затова 
Инициативна група към църковното настоятелство откри дарителска кампания за набиране 
на средства и още в първия ден членовете на комитета преброиха сумата от 1815 лв. 
Даренията ще бъдат записвани в специална протоколна тетрадка срещу подпис. 
 
3000 книги дариха на Монтана 
www.kmeta.bg | 03.03.2018  
Монтана получи голямо дарение от книги от академичното издателство „Проф. Марин 
Дринов”, съобщи кметът Златко Живков. Според него жестът се дължи на директора на 
издателството Димитър Радичков, син на писателя земляк Йордан Радичков. 
Дарението няма да остане в регионалната библиотека, а книгите, които са от различни 
жанрове – художествена, научна, справочна литература, ще бъдат разпрделени между 
селските читалища и училища.  
Златко Живков и директорът на регионалната библиотека Десислава Иванова обявиха кой 
колко книги получава. По 150 тома отиват в читалището на квартал „Мала Кутловица” и 
шесто средно училище в Монтана. Книги от дарението получават и чатилащата в селата 
Габровница, Смоляновци и Д-р Йосифово, където има и училища. 11 селски библиотеки ще 
имат по 80 тома от новите книги. 
 
Кампанията „Добро сърце“ в СУ “Йордан Йовков“ 
www.novjivot.info | 03.03.2018  
От 20 до 26 февруари в СУ „Йордан Йовков“ се проведе благотворителната кампания „Добро 
сърце“. По време на кампанията бяха събрани хранителни продукти, с които да бъдат 
подпомогнати социално слаби семейства на възпитаници на училището. Освен трайни храни 
продукти бяха събрани и пари, благодарение на отзивчивостта и активността на 
родителската общност. В резултат на кампанията бяха подпомогнати десет ученици от първи 
до дванадесети клас и две семейства с парична помощ. Инициативата е на методическото 
обединение на началните учители в школото.  Ръководството на училището в лицето на г-жа 
Кюпрюджиева, директор на СУ „Йордан Йовков“, изказва своята благодарност на всички 
ученици и техните семейства за активната гражданска позиция, съпричастност и 
благородство. 
 
Да помогнем на бебе Марти в борбата с левкимията 
www.svejo.net | poligraff.net | 03.03.2018 
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Мартина Петрова е бебе с диагноза остра лимфобластна левкимия. Заболяването е открито 
през месец ноември. От тогава до днес семейството полага необходимите грижи за 
лечението на Марти, но има нужда от финансова подкрепа, за да продължи борбата за 
живота на бебчето. Семейство Петрови са от град Банско. Към момента детето им се лекува 
у нас, но заради крехката му възраст борбата с левкимията е тежка. Очакват оферти за 
лечение в чужбина, откъдето дават по-големи надежди за Марти. Можете да помогнете на 
бебето по няколко начина. Един от тях е да се включите в онлайн базара в нейна подкрепа 
като предложите или закупите предмет. Можете да направите и парично дарение по банков 
път, или през PayPal. Дарителска сметка: IBAN: BG68FINV91501317133190 Tитуляр: Мартина 
Ангел Петрова BIC: FINVBGSF PayPal акаунт: achkata6908@abv.bg - Ангел Петров (бащата на 
Марти) 
 
2356 лева от продажба на ръчно изработени мартенички събраха ученици от „Йовков“ в 
помощ на онкоболни деца 
www.novjivot.info | 03.03.2018  
2356 лева от продажба на ръчно изработени мартенички събраха ученици от СУ „Йордан 
Йовков“, които ще бъдат внесени в специален фонд за лечение на онкоболни деца. На 2 
март йвковци посрещнаха Баба Марта с автентични ритуали – закичване със символите на 
пролетта и прескачане на пречистващ огън. Заедно с това приключи Националния конкурс  
„Мартеничка с кауза“ с изключително добри резултати. Инициативата, в която взеха участие 
над 400 ученици от начален етап и изработиха над 700 мартенички, събра сумата от е 
2356.50 лв. Малките предприемачи от СУ „Йордан Йовков“ бяха подкрепени от  местните 
фирми „Караман”, „Горубсо”, „Пневматика-Серта”, „Теклас”, служители от РЗОК, Ротари 
клуб, родители и граждани. Мартениците се предлагаха и на благотворителния базар в 
училище като събраните средства от продажбата ще бъдат приведени по банков път в 
специален фонд за лечение на онкоболни деца. Инициативата  „Мартеничка с кауза – 
Направих я за теб” обвърза малките предприемачи и емоционално. Освен труд и време, 
йовковци вложиха и своята надежда за живот без болест за страдащите онкоболни деца. 
Ръководството на училището в лицето на г-жа Кюпрюджиева, директор на СУ „Йордан 
Йовков“, изказва своята благодарност на всички ученици и техните родители за 
безрезервната им съпричастност в името на тази благородна кауза. В училището с 
нетърпение очакват резултатите от националния конкурс в рамките на каузата на ЮНЕСКО – 
България „Мартеничка с кауза – Направих я за теб” в категориите „Най-атрактивна 
мартеничка“ и „Най-скъпопродадена мартеничка“. 
 
С любов: Пенсионерка дарява 4 паметника на Двора на кирилицата 
www.novini.dir.bg | Dnes.bg | 03.03.2018 
Бившата учителка Йорданка Савова се надява и други да последват жеста й Бивша учителка 
от Шумен със скромна пенсия стана дарител на културно-историческия комплекс Двор на 
кирилицата в старата столица Плиска. Йорданка Савова /84 г./ ще издигне четири паметника 
на български творци, които са си служили с кирилица, в изграждащата се Алея на 
писателите. 
Поне 80 автори от различни народности е решил да увековечи в комплекса неговият 
създател - арменецът Карен Алексанян. Първите бюстове - на Пейо Яворов и Иван Вазов, 
вече бяха открити миналата година. А паметниците на Паисий Хилендарски, Христо 
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Смирненски, Никола Вапцаров и Гео Милев ще бъдат вдигнати съвсем скоро от сърцатата 
шуменка.  
 
"Ръка за помощ" ще продължи да ползва безвъзмездно общински имот за дейността си 
www.dobrudjabg.com | 27.02.2018 
Общинският съвет на Добрич даде съгласие за безвъзмездно ползване върху общински 
имот по ул.”Шипка” № 5А от фондация „Ръка за помощ”. В постъпилото искане от фондация 
„Ръка за помощ”, която работи с уязвими групи деца и възрастни от Добрич, се припомня, че 
имотът е е предоставен на фондацията, но 5-годишният срок изтича през месец март.  
Фондацията е разкрила в предоставения й имот Център за временно настаняване за 6 души. 
Целта на работата с тях е насочена към социализация, възстановяване на трудовите навици, 
подпомагане контактите с институции, както и разрешаване на конкретни рискови ситуации. 
Ръководителят на фондацията Албена Бонева припомни пред съветниците, че сградата и 
пространството около нея е обновен с  дарения от много фирми и частни лица и доброволен 
труд. Нашата цел не е само подслон и храна за хората. Правим много медицински прегледи 
и изследвания, посочи Бонева. Тя уточни, че настанените там получават подкрепа, ако е 
нужно се настаняват в домове за стари хора, а някои си намират работа. В отговор на въпрос 
от председателя на Общинския съвет, Бонева съобщи, че месечната издръжка на центъра е 
около 2000 лева, което включва и заплатите на двама социални работници. 
 
Четирийсет души ще получат топъл обяд в кризисната трапезария за бездомни в Русе 
Четирийсет души ще получат днес топъл обяд в кризисната трапезария за бездомни в Русе. 
Това съобщи директорът на областната структура на БЧК д-р Руденко Йорданов. 
Eкип от доброволци ще предоставя топли напитки на нуждаещите се. 
В Русе работи и приютът за бездомни "Добрият самарянин". Управителят му Камен Кънчев 
съобщи, че в него са настанени около 90 души, при капацитет 60, като шестима са приети 
само за последното денонощие. Разпънати са и походни легла в общите помещения, за да 
бъдат настанени всички. 
Кънчев каза още, че приютът има нужда от хранителни продукти и всяко дарение е добре 
дошло. 
 
МАРИЦА Доброволческата програма на EVN България получи специално отличие от 
годишните ... 
www.novini247.com | 27.02.2018  
350 сътрудници на ЕВН помогнаха на 2000 души. МАРИЦА   Доброволческата програма на 
EVN България получи специално отличие от годишните награди за отговорен бизнес 2017, 
които се връчват от жури към Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ). Компанията 
получи специалната награда Engage, която се връчва за участие и принос на сътрудниците 
към обществено значима корпоративна инициатива.   През 2017 г. този принос се реализира 
чрез третото издание на програмата за корпоративно доброволчество „EVN за България“. 
Чрез нея EVN съдейства за осъществяване на личните доброволчески акции на свои 
сътрудници в подкрепа на обществото и нуждаещи се хора. Подкрепата на компанията се 
изразява чрез осигуряване на технически ресурс, работно време и определен бюджет, които 
група сътрудници могат да ползват за избрана от тях кауза. Така само през 2017 г. над 350 
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сътрудници осъществиха 44 доброволчески акции и стоплиха сърцата на повече от 2000 
души./Марица 
Източник: marica.bg 
 
Фондация „За Нашите Деца” с кампания за 8 март в подкрепа на деца лишени от майчина 
обич 
www.ngobg.info | 27.02.2018  
Фондация „За Нашите Деца” стартира благотворителна кампания в  подкрепа на деца, 
лишени от майчина обич. Всеки ден в България поне две деца се разделят със своите 
родители, като 90% от тях са бебета под 1 годинка. За хиляди български деца, 8 март е един 
ден от годината без специално значение, защото те растат без любовта и топлината на 
семейство. Тази година фондация „За Нашите Деца" ще посвети деня, в който почитаме и 
благодарим на майките си, на децата, които няма на кого да благодарят. Обръщаме се към 
Вас - хората, които вярват, че всяко дете има право да расте в семейство – щастливо, 
обичано, обгрижвано. Всеки от нас може да помогне за сбъдване на тази съкровенна мечта, 
за да виждаме повече детски усмивки. Вместо красив букет цветя, или луксозна кутия 
шоколадови бонбони за любимата жена и майка, дарете пакет пелени или сумата, която сте 
заделили за подарък, в подкрепа на деца без семейство. Дарените средства ще бъдат 
използвани за закупуването на бебешка козметика, адаптирано мляко, пелени и други 
консумативи, необходими в грижата за новороденото през първите месеци от неговия 
живот. Можете да подкрепите най-уязвимите деца, като донесете памперси в един от 
центровете на фондация „За Нашите Деца“,  или дарите избрана от вас сума онлайн чрез 
нашия сайт www.detebg.org, или по банков път - (банкова сметка). Можете да ни намерите 
на адрес: Център за Обществена Подкрепа „Света София" - гр. София, ул. „Гюешево“ №21, 
Център за настаняване от семеен тип "Детска къща" - гр. София, ул. „Охридско езеро“ №2, 
Център за Обществена подкрепа „За деца и родители“ - гр. Пловдив, бул. „Марица“ №21, 
Централен офис - гр. София, бул. „Христофор Колумб“ 64, София Еърпорт Център, Логистичен 
център, сграда Б 2, етаж 2. Кампанията ще продължи до 11 март, включително. Набраните 
материални дарения и средства ще бъдат обявени на сайта и фейсбук страницата на 
фондацията на 12 март. 
 
Ученици инициират благотворителен концерт „Отново заедно за Таня“ 
www.bnr.bg | 27.02.2018  
На 5 март (понеделник) 2018г. в залата на Синдикален дом, Стара Загора, от 18:00ч. ще се 
проведе благотворителен концерт с участието на популярни старозагорски певци, танцьори 
и със специалното участие на изпълнителите Секта, F.O. (Михаил Митев) и неговата съпруга- 
Peeva (Преслава Митева), The scary shadowzzz и музикални таланти от училищата-
организатори. Каузата Таня Дончева обединява усилията на възпитаници на пет училища от 
града, да помогнат в борбата й с тежкото заболяване. Училищните съвети на ГПЧЕ „Ромен 
Ролан“, СУ „Максим Горки, ППМГ „Гео Милев“, Търговската гимназия и Професионалната 
гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Любор Байер“ организират от седмици 
концерта. 24-годишната Таня е бивша ученичка на ППМГ „Гео Милев“, сега е студентка в 
УННС. Поколения випуски след нейното завършване, организират разнообразни 
благотворителни инициативи, с цел събиране на средства за лечението й.  
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22 000 лева събра „Ротари клуб“ за костюми на танцьорите от ПТФС „Добруджа“ 
www.dobrichonline.com | 27.02.2018  
22 000 лева бяха събрани на благотворителния бал на „Ротари клуб“ за закупуване на нови 
костюми на изпълнителите от професионална танцова фолклорна студия „Добруджа“, 
съобщи за Добрич онлайн главният й художествен ръководител Стоян Господинов. Целта на 
проявата бе да се наберат средства за 20 коледарски елека, 32 пирински носии за новата 
постановка „Пиринска сюита“ на Димитър Манов и 50 северняшки носии за малката група. 
Те ще бъдат изработени от добричката фирма „Мир“ ЕООД.  Образците, по които ще бъдат 
направени костюмите, бяха представени на благотворителното събитие. Танцьорите 
изиграха и танците, за да видят присъстващите, че имат репертоар, а нямат носии. „Увериха 
се, че трябва да ги облечем с оригинални костюми от съответния етнографски регион“, 
сподели Стоян Господинов. Той посочи, че до юни с помощта на „Ротари клуб“ и приятели 
на студията необходимите общо 32 000 лева ще бъдат събрани. Стоян Господинов изказва 
огромна благодарност към „Ротари клуб“ и всички, които даряват за каузата на ПФТС 
„Добруджа“.    Коментирай Сподели 
 
Дичо и други звезди ще пеят в помощ на болно дете 
www.actualno.com | 28.02.2018  
За пореден път Дичо ще бъде един от посланиците на доброто и ще подкрепи малката Йоли 
на 10 март от 18, 30 часа, зала "Борис Гюдеров", гр. Перник, където ще изпълни едни от най-
големите си хитове и нови парчета от последния си албум, носещ емблематичното име Дух. 
Концертът ще е в подкрепа на Йоана Валериева. 
През ноември 2017 г. Йоана е приета в болница "Царица Йоанна - ИСУЛ" с висока 
температура, диагнозата която ѝ е поставена е “Конституционална апластична анемия. 
Хипопластична рефрактерна цитопения.Токсична енцефалопатия” Медикаментозно не се 
повлиява, което води до спешна трансплантация на костен мозък в чужбина. От 
чуждестранни клиники се очакват оферти. Сумите за лечение са непосилни за семейството 
ѝ. 
Покани за благотворителният концерт може да бъдат закупени до броени дни от офиса на 
радио Ултра -в Синдикален дом 5 етаж, фризьорски салон R&L style- до сладкарница 
"София", "Нон -стоп "на улица "Търговска", "Нон -стоп" на ул. "Климент Готвалд" 6, в бързи 
закуски "Диабло" на Канала кв. "Изток" и "Диабло” на ул. "Търговска", фризьорски салон 
"Деси" на Албените , City zone bar&dinner , както и от "Deep dish" кв. "Изток". Призоваваме 
всеки,който може да помогне - сметката е в Първа инвестиционна банка. 
IBAN: BG89FINV91501317131551 BIC: FINVBGSF 
 
Деца продават благотворително мартеници в парламента (Снимки) 
www.24chasa.bg | 28.02.2018 
Деца продават благотворително мартенички в парламента днес с цел набиране на средства 
за детския хирургичен блок в УМБАЛСМ Пирогов. Благотворителната кампания се провежда 
за трета година по инициатива на няколко майки и бащи, заедно с техните деца. “Първата 
ни кампания започна на шега. Целта ни бе закупуване на хладилник за сдружение за деца с 
онкохематологични заболявания, тъй като такъв там липсваше. Направихме мартенички и 
на първата ни среща бяха дарени 2000 лв. Събрахме 8000 лв. общо. Господин Иван 
Митовски от ГЕРБ ни покани в Народното събрание и от ГЕРБ нашата сума бе удвоена”, 
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обяснява Йовка Добрева от фондация “Заедно в доброто”. Мартеничките са изработени от 
шест семейства. Тази година те са направили около 2000 мартенички. До момента 
кампанията е събрала близо 17 хил. лв. Остава да се съберат още 7 хил. лв. 
 
Майдел изпрати благотворителни мартеници, изработени в социални центрове в Търново 
www.24chasa.bg | 28.02.2018  
Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Майдел ще поздрави своите партньори и колеги по случай 
Баба Марта с ръчно направени благотворителни мартеници, като по този начин подпомага 
Социалните услуги към Община Велико Търново. Евродепутатът, който има Европейски 
информационен офис във Велико Търново, ще зарадва своите съмишленици с ръчно 
изработени мартеници в традиционен български дух от деца, младежи и възрастни хора от 
ателие „Аз мога" към Центъра за настаняване от семеен тип, Дома за стари хора „Св. Иван 
Рилски" в с. Балван, както и Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи в 
града. Подобна инициатива Ева Майдел организира и за коледните празници през 
изминалата година, когато разпрати картички, сътворени от децата към Дневен център за 
деца с увреждания „Дъга". „Радвам се, че за пореден път имам възможността да бъда част 
от благотворителни каузи, а също да подкрепя и насърча ръчния труд в изработването на 
символичната за празника мартеница. Сигурна съм, че изделията са направени от сърце, а аз 
и екипът ми имаме грижата да достигнат до сърцати хора и чрез тях да допринесем за 
доброто им настроение", споделя Ева Майдел. 
 
Над 300 лв. от мартеници събраха за онкоболни деца ученици от ОУ „Васил Левски“ на 
базар в Кюстендил 
www.viaranews.com | 28.02.2018  
Румяна Зарева: За първи път правим инициативата „Купи мартеничка – подари здраве на 
онкоболно дете“ 
Ученически базар с мартеници посрещна общинските съветници преди поредното 
заседание в Кюстендил. Мартениците са ръчно изработени от ученици от ОУ „Васил 
Левски“, които набират средства за онкоболни връстници. Инициативата е на ЮНЕСКО – 
„Купи мартеничка – подари здраве на онкоболно дете“, сподели Румяна Зарева, начален 
учител в учебното заведение. 
„С моите колеги и масово участие от страна на учениците се включихме към тази 
инициатива, която е благотворителна и се нарича „Мартеничка с кауза“ – „Купи мартеничка 
– подари здраве на онкоболно дете“. Около три седмици учениците правеха непрекъснато 
мартеници в часовете по интереси. Сумата, която преди базара в общинската 
администрация от импровизирани базари на площада в Кюстендил и в учебното заведение, 
е над 250 лв., а само за час от общинските съветници и служителите събрахме още над 300 
лева. Надявам се, че в деня на Баба Марта общината отново ще ни предостави безплатно 
място в центъра на града, за да успеем да съберем още средства. Инициативата правим за 
първи път, но вече обмисляме участието си в подобни акции и занапред“, каза Румяна 
Зарева. 
Средствата ще бъдат преведени по сметка на ЮНЕСКО, откъдето ще бъдат разпределени на 
нуждаещи се деца. 
 
Световната верига болници MEDİCALPARK с офис в София 
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www.mikamagazine.com | 01.03.2018 
Първият ин витро център в България New Life – Пловдив, който пренася ноу-хау от Израел в 
областта на асистираните репродуктивни технологии, ще дари две ин витро процедури с 
включени стимулации на двойки с репродуктивни проблеми. Съпричастността на клиниката 
и нейните партньори към двойките в България подтикна ин витро центъра да създаде 
кампанията „Пожелай си“. За четвърта поредна година тя ще направи възможна мечтата на 
още български семейства. Тази година от екипа на клиниката са взели решение „Пожелай 
си“ да съчетаят модерните технологии с позитивното послание на кампанията и затова целта 
е да се изпращат кратки видео клипове. Стартът е на 01 декември 2017г. и ще продължи до 
25 декември 2017г. До 21 януари 2018г. ще може да се гласува за изпратените клипове, а 
екипът на болницата ще обяви кои са щастливците на 22 януари 2018г. За да се кандидатства 
за участие в благотворителната кампания „Пожелай си“  е необходимо да се прочетат 
условията за кандидатстване в сайта на New Life. Ако двойките отговарят на тях, следващите 
стъпки са следните: Запишете и изпратете до 25 декември 2017г. на имейл: 
wish@newlifeclinic.bg кратко видео за вашата мечта: то трябва да е емоционално, позитивно 
и вдъхновяващо, максимум до 20 секунди. Всяка една двойка може да изпрати само по 
едно видео. Няма ограничение за това какво ще се покаже или разкаже в него.Към видео 
файла в имейла трябва да се добавят: три имена, възраст, град по местоживеене, телефон за 
контакт и актуален e-mail адрес. Всички изпратени видео клипове ще бъдат прегледани от 
модератор. След одобрение ще бъдат качени в страницата на „Пожелай си“ в официалният 
сайт на клиниката: www.newlifeclinic.bg и Фейсбук профилите на New Life. Най-
коментираното, харесвано и подкрепяно видео в официалният сайт на New Life ще получи 
първата безплатна ин витро процедура с включена стимулация. А най-позитивното и 
емоционално видео на един от участниците  ще бъде избрано от екипа на клиниката и 
компаниите, които подкрепят кампанията за втората безплатна ин витро процедура с 
включена стимулация. Всеки един от участниците  ще получи и линк със своето видео в 
официалния сайт на New LIfe, където близки и приятели ще могат да подкрепят и гласуват с 
коментар до 21 януари 2018 година. „В навечерието на светлите коледни празници, нека 
заедно да заредим с положителни емоции и настроение всички, които имат нужда от нас. 
Убедени сме, че заедно ще успеем да напълним интернет пространството с усмивки и 
любов в подкрепа на много хора, които имат съкровена мечта“, споделят от екипа на 
медицински център New Life-Пловдив. 
 
Младежи организират благотворителен бал за Никол 
www.dnesbg.com | 01.03.2018 
Младежи от Градския ученически парламент и клуб “Интеракт” във Велико Търново 
организират благотворителен бал за събиране на средства за лечение на 14-годишната 
Никол. Под мотото “Заедно за Никол” той ще се проведе на 15 март от 19,00 часа в хотел 
“Премиер”, зала “Царевец”. Поканите за бала струват 20 лв. и могат да се закупят от Савина 
Иванова, председател на Градския ученически парламент. 
Никол Георгиева от няколко месеца започна своята най-голяма битка с коварната болест 
Сарком на Юинг. В момента девойката се намира в София за последната си химиотерапия. 
След това трябва да бъде оперирана във френската болница “Гюстав Руси”, а за операцията 
са необходими 350 000 евро. До сега чрез благотворителни кампании семейството е 
събрало 348 000 лв. и още 11 574 евро. Остават още 210 000 лв. 
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Вариантите за Никол са два – или да продължи лечението си в България, или да замине за 
Франция. Ако въпросната сума не бъде събрана, операцията може да бъде извършена на 
разсрочено плащане, но цената поскъпва с 50 %. Според родителите тези два варианта не са 
приемливи, семейството иска най-доброто за детето си, а то е лечението да продължи във 
Франция. Затова роднините не спират да търсят помощ от институциите. 
Вася ТЕРЗИЕВА 
 
Приходите от Рилски спортист - Левски Лукойл ще бъдат дарени за лечението на Самуил 
Владимиров 
www.novini.dir.bg | БГНЕС | 01.03.2018  
Приходите от билетите за финала за Купата на България ще бъдат дарени за лечението на 
Самуил Владимиров. Д Приходите от билетите за финала за Купата на България ще бъдат 
дарени за лечението на Самуил Владимиров. Допълнително, на касата на ДКС „Васил 
Левски“ от БФБаскетбол ще разположат кутия за събиране на средства за 
животоспасяващата операция на младия баскетболист. 
Финалът на турнира за Купата на България по баскетбол между отборите на Рилски спортист 
и Левски Лукойл ще се играе на 3 март в ДКС “Васил Левски“ във Велико Търново. Началният 
час на двубоя е 17:30. Билетите вече са в продажба накасите на залата, в Културно-
информационния център в града, бензиностанции и мрежата на ticketpro.bg и са с цена 5 лв. 
Юношата на Левски и Шампион 2006 Самуил Владимиров се нуждае от неотложно лечение. 
18-годишният Сами е с тумор в мозъка, който трябва да бъде отстранен до две седмици. За 
изпълнението на животоспасяващата операция родителите на Сами се довериха на доцент 
Герганов от Международния неврологичен център в Хановер (INI Hanover). По думите му, 
отстраняването на тумора е възможно, в случай че интервенцията не се отлага. Ако 
операцията бъде извършена навреме, може да се очаква пълно възстановяване. 
За спешната и много сложна операция на Сами са необходими над 50 000 Евро, които 
семейството му не може да осигури в този кратък срок. 
Всеки който иска да подпомогне семейството на Самуил и да дари средства може да го 
направи, катовнесе средства в банкова сметка: BG65CECB97901004227500 - Боряна 
Владимирова или PayPal акаунт b.vladimirova@abv.bg Boryana Vladimirova. /БГНЕС 
 
Събраха над 6000 лв. за сираци от мартеници 
www.kmeta.bg | 01.03.2018  
Над 5000 ръчно изработени мартеници са продадени в рамките на благотворителната 
инициатива на фондация „Св. св. Константин и Елена“. В нея са се включили повече от 50 
фирми, организации и частни лица, а събраните средства надхвърлят 6000 лв. Те са за  деца, 
лишени от родителски грижи и със специални потребности. 
Инициатиавата се провежда за осма поредна година. Тя бе активно подкрепена от 
варненския общински съветник Марица Гърдева, която лично е изработила и дарила повече 
от 6000 мартеници от 60 различни модела. С парите фондацията ще подпомогне 
реализацията на нови творчески ателиета и спортни празници за възпитаниците на 
институциите, които традиционно подкрепя. Днес тя спази традицията и ги зарадва с 
подаръци и вкусни изненади.  Мартенички получиха и възрастните хора, настанени в 
домовете „Гергана“ и „Св. Йоан Златоуст“ 
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Банско отново в акция! Стартира кампания: Да запазим Слънцето за нашата Звездичка 
www.struma.com | 04.03.2018  
Това е Ани, нашата малка Ани! Толкова крехка, а понесла толкова много болка и толкова 
много страх в малкото си сърциче! Малката Ани води най-тежката битка в своя невръстен 
живот - със смъртта на своите очички! ,така банскалии описват момиченце ,което е на път да 
ослепее и има нужда от помощ и призовават всички да протегнем ръка и помогнем на Ани   
Нали няма да останем безучастни? Нали няма да останем безразлични към болката на 
малката Ани? Нали няма да подминем борбата на малкото момиченце и нейното семейство 
и ще докажем, че не само по Коледа се случват чудеса?! Нека подадем ръка, всеки по 
зрънце надежда и обич и да подарим Светлина за Ани! Тя е само на 8 годинки, а вече знае 
какво е да се бориш за по-добър живот! Малката Ани води най-тежката битка в своя 
невръстен живот - със смъртта на своите очички! Малкото детенце е родено с няколко 
заболявания, но най-тежкото е Атрофия на зрителните нерви и ретините и на двете очички - 
безпощадно и прогресиращо заболяване, водещо до слепота! Застрашена да изгуби 
напълно светлината, малката Аничка прекарва голяма част от своето детство затворена в 
клиники, болнични стаи, подложена на безкрайни прегледи, медицински манипулации, 
купища изследвания, убождания, неимоверен шок и стрес, ежедневни болки и много, много 
страх и страдания! Лечението на малкото момиченце се провежда два пъти годишно в 
Клиника "Микрохирургия глаза имени Фьодорова" в Русия! Следващият курс на лечение e 
насрочен за м. февруари! Необходимата сума е в размер на 5 000 евро. За да продължи да 
вижда света около нея, за да се радва на слънцето, цветята, дъгата и усмивките на хората, 
които я обичат, Ани има нужда от нашата подкрепа! Ние безрезервно вярваме, че ще се 
всеки един човек с добро сърце ще помогне на Ани да се радва на своето детство, на весели 
детски игри, на безгрижни и слънчеви дни! Само с подкрепата на Доброто, Ани ще излезе 
победител в тази неравна борба! Бъди съпричастен! С подареното зрънце надежда, от всеки 
един от нас, ще запазим Слънцето за малката Звездичка! Молим Ви, не оставяйте Ани и 
нейното семейство сами в битката... Можете да подкрепяте кампанията по спасяване 
очичките на Ани чрез дарения на посочените банкови сметки Дарителска сметка: Банка ДСК 
ЕАД IBAN BG 03 STSA 93 00 00 21 02 10 03 – в лева IBAN BG 33 STSA 93 00 00 11 23 84 01 – в 
евро BIC: STSABGSF Титуляр: Ани Георгиева Михайлова /Ani Georgieva Mihaylova Или на: 
PayPal account: [email protected] В. Стефанов 
 
Ажда Чаушева протяга ръка на Милен, който се нуждае от трансплантация 
www.bnr.bg | 04.03.2018 
Концерт и благотворителен базар в подкрепа на Милен Зайков, български учител и баща на 
две деца, ще се проведе на 22 март от 18.00 часа във Военния клуб. В събитието ще участват 
Мустафа и Ажда Чаушеви, Захари Чернев, Георги Дюлгеров, още много  изпълнители и 
детски формации. Билетът е 8 лева от касата на НХК. От 16.00 часа е предвиден 
благотворителен базар с кулинарни изделия. В благотворителния онлайн базар се включват 
Ирина Флорин, Добромир Банев, Ваня Щерева е приготвила нещо, очаква се и Орлин 
Павлов да изпрати, както и Мая Нешкова, отбелязва Ажда. Срещам чудесни хора, срещам  
хора с топли сърца, които откликват на всяка кауза, в която участвам, и аз искам да им 
благодаря от ефира на Радиото. Всеки човек трябва да има шанс за нормален живот, Милен 
има две прекрасни дечица. Когато  се заемеш с благотворителност   и видиш резултата, 
щастието в очите на хората те заразява и вече не можеш да спреш. За един месец Ажда със 
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своите приятели успя да събере  40 хиляди евро за операцията  в Берлин на малката Натали. 
Сега помага за трансплантацията на Милен в Истанбулска университетска болница. А на 9 
март възпитаниците на Анастасия Петрова ще очакват още добри хора в първия 
благотворителен концерт за Милен от 18.00 в Казиното. 
 
21-годишната Антония отново ходи, събира смелост да разкаже историята си в “Откраднат 
живот” 
www.24chasa.bg | 05.03.2018  
Кампанията на в. “24 часа” “Да помогнем на Тони да стъпи в живота с нови крака” ѝ върна 
вярата в доброто Момичето мечтае да следва “Социални дейности” и да помага на деца от 
домове като нея Щастие! С тази дума 21-годишната Антония Спасова описва чувството, 
което изпитала, когато отново стъпила на земята и направила първите крачки с протезите. 
Три месеца след като скочи пред влак на бургаската гара и той прерязва краката ѝ, младата 
и борбена жена отново ходи. Антония впечатли медици и рехабилитатори с бързата си 
адаптация към протезите. Те са единодушни, че рядко имат подобни случаи в практиката си. 
С всеки изминал ден Тони постига малки победи, които я приближават до целта. А тя е 
отново да работи, отново да излиза с приятели и съвсем скоро да стане студентка. “Вчера 
успях да отида сама до магазина, нищо че имаше толкова сняг Вече върша и домакинска 
работа. Направих баница, опитвам се да чистя по малко”, разказва Тони. Допълва, че сега се 
чувства по-силна от всякога, защото е разбрала, че не е сама. Трогната е от жеста на десетки 
непознати хора, които ѝ подадоха ръка чрез кампанията “Да помогнем на Тони да стъпи в 
живота с нови крака” на в. “24 часа”. Когато на 6 ноември, 2017 г. Антония Спасова скача 
отчаяна пред товарен влак, тя е загубила надежда, че и за нея в този живот ще има щастие и 
любов. Младото момиче е с тежка съдба. От 7-годишна живее в социален дом в 
плевенското село Тотлебен, тъй като родителите ѝ имат още 4 деца и не могат, а вероятно и 
не са искали, да се грижат за поредното - пето, дете. Въпреки че Антония се вписва сред 
останалите възпитаници на дома, тя тъгува за майчини ласки, за семеен уют, за домашна 
баница с късмети по Коледа. “Толкова исках някой да ме гушне! Но бях сама, съвсем сама”, 
това са първите думи на момичето след ампутацията на двата крака, с които опитва да 
обясни пред репортер на “24 часа” защо е скочила под онзи влак. В следващия момент Тони 
иска прегръдка и по детски протяга ръце. Лекари от УМБАЛ-Бургас, успяват да спасят живота 
ѝ, но краката остават на релсите. Десният е прерязан през глезена, а левият малко над 
коляното. В първите дни след фаталния скок Антония не иска да се върне към живота, дори 
мисли за втори опит за самоубийство. Но в тези най-тежки мигове изоставеното дете 
получава шанса да види отново майка си. Тя пристига в болницата в Бургас и остава няколко 
дни при дъщеря си - първа среща след повече от 7 г. раздяла. “Живеем бедно, мъжът ми е 
болен, пие, лежа и в затвора. Аз чистя в хлебарница за 6 лв. на ден”, разказва майката и 
признава, че навремето изоставила Антония, защото не можела да се грижи за толкова 
много деца. В VII клас момичето се връща за месеци в родния дом, но животът му се 
превръща в ад и предпочита отново интерната в Тотлебен пред ежедневните скандали и 
мизерията вкъщи. В X клас Тони се мести в Ловеч, записва се в техникум по фризьорство и 
живее в общежитие. Когато завършва заедно с още 3 деца от дома в Тотлебен, заминава за 
Слънчев бряг. С помощта на тяхна възпитателка започват работа в хотел. “Тони работи 3 
сезона при нас като сервитьорка. Много бяхме доволни от нея и от другите деца от дома. 
Честни, работливи, не сме имали никакви проблеми с тях”, казва управителката на хотела 
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Ростислава Димитрова от Варна. Тя е една от първите, които помагат на Антония веднага 
след инцидента. Почти през ден Ростислава я посещава в болницата, осигурява ѝ инвалидна 
количка. Мечтата на Антония е това лято отново да се върне на работа в хотела. “Усещам, че 
мога да се справя. Ставам все по-стабилна, искам да работя, да водя нормален живот”, казва 
Тони. След поредица разочарования и болка съдбата ѝ праща истински ангел-хранител. 
Четейки историята на Антония Спасова, 27-годишната бургазлийка Николета Стоянова 
разбира, че това е “нейният човек”. “Още от 4-годишна съм искала да помогна на някого. 
Знаех, че в този живот сякаш имам мисия да направя нещо за някого”, разкрива Николета. 
Вече трети месец тя се грижи като доброволка за Тони. Посещава я всеки ден в болницата, 
после, докато се възстановява в хосписа на УМБАЛ-Бургас, дори остава да спи при нея в 
нощтите, когато психиката на Тони е изострена. В първите дни след ампутацията момичето 
усеща адски болки на мястото на отрязаните си крака. Това е един от най-трудните моменти. 
Николета е до нея и когато идват протезите. За да е по-пълноценна помощничка, Ники дори 
зарязва собствения си дом и се мести при Антония, когато тя напуска болницата и се 
настанява в квартира в кв. “Възраждане”. Заради всеотдайността си към напълно непознато 
момиче Николета е една от номинираните за тазгодишната кампания на “24 часа” за 
добротворци “Достойните българи”.   “Разбрах, че не съм сама, видях, че има хора, на които 
им пука за мен. Силна съм и ще се боря. Отново ще живея, ще уча. Мечтата ми е да следвам 
“Социални дейности” и да помагам на деца като мен. Кой би ги разбирал по-добре от мен”, 
казва Антония. В кампанията на в. “24 часа” се присъединиха и кметът на Бургас Димитър 
Николов и бургаската депутатка от ГЕРБ Диана Саватева. Тя приема каузата присърце, 
организира благотворителен базар на книги на бургаски автори в парламента, а събраните 
средства внася в сметката на Антония Спасова, която бе открита по време на кампанията. В 
нея само за два месеца се събират над 20 000 лв. Парите са за лечението и възстановяването 
на младото момиче, което се надява по-нататък да получи още по-хубави и удобни протези. 
С изработването им се заемат от Националния алианс за интеграция и политики за здраве и 
активен живот след ампутации и протезиране. Опитният столичен ортопед д-р Лъчезар 
Захариев пристига в Бургас заедно с доайена в протезирането Димитър Ненчовски, за да 
прегледат Антония и да вземат мерки за протезите. “Докторе, нали пак ще мога да ходя?” е 
първият въпрос, който момичето задава на д-р Захариев. Прегледът е в края на миналия 
ноември, на 8 януари т.г. се вземат прочите, а на 22-и екипът пристига с готовите протези. 
Следва двуседмичен курс на рехабилитация, с който Тони се справя много добре. 
й“Невероятна е. Отдавам го на младостта ѝ и на огромното желание отново да ходи”, казва 
протезистът Ненчовски. Той обаче допълва, че не бива да се бърза с поставянето на по-
скъпи протези. С тях Тони ще може дори да танцува и да кара колело, но първо трябва да се 
научи стабилно да ходи с първичните протези, обяснява специалистът. Пред д-р Захариев 
Тони споделила, че много харесва сериала “Откраднат живот” и мечтаела да участва в него. 
“Щом разбрах за това, се обадих на Антония, говорихме си дълго, но усетих, че тя чисто 
психологически все още не е готова. Все още не е достигнала момента, в който ще приключи 
с преживяното и ще бъде в покой със себе си. Но ние чакаме, разбрахме се да събира 
смелост и когато е готова, да разкаже историята си”, сподели пред “24 часа” Иван Спасов, 
един от сценаристите на сериала. 
 
Нуждаете ли се от кръвопреливане? Доброволци предлагат помощ 
www.offnews.bg | 05.03.2018  
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Безвъзмездна помощ за хора, нуждаещи се от кръвопреливане, предлагат доброволци, 
които са създали интернет портали, фейсбук страници и групи, за да достигнат болните. За 
да разпространи възможността, с OFFNews се свърза Стойчо Добрев - основател на такива. 
На 21 февруари 2018 г. създадохме фейсбук страницата "Дари кръв - спаси живот" с цел да 
помогнем да момче - наш близък приятел от Бургас. След успешната кампания решихме да 
запазим страницата и за 5 дни успяхме да направим още няколко успешни кампании, пише 
той до медията. Страницата станала популярна и много хора се отзовали в желанието си да 
дарят кръв. Но не можем да намерим тези, които имат нужда от нея, обяснява Добрев и 
моли медиите да разпространят информацията, че кръводарителите търсят хора, които имат 
нужда от помощ. Ще опитаме да помогнем на всички нуждаещи се, пише мъжът. Той 
предоставя и контактите си: Стойчо Добрев: https://www.facebook.com/stoycho.dobrev.3 
Телефон:0893 33 34 03 Имейл:signal@zovzapomosht.bg Фейсбук страница: 
https://www.facebook.com/DariKravSpasiJivot/ Други фейсбук страници и групи: Зов за 
помощ: https://www.facebook.com/groups/ZOV.ZA.POMOSHT ДАРИ НЕНУЖНА ВЕЩ 
https://www.facebook.com/groups/darinenujnavesht ЗОВ ЗА ПОМОЩ (страница): 
https://www.facebook.com/zovzapomosht.bg 
 
ММС получи дарение на медицинска техника за рехабилитация в помощ на 
професионалните спортисти 
www.novini.dir.bg | Novsport | 05.03.2018 
Техниката е дарение от Масимо Маручи, изпълнителен директор на италианска компания, 
която е лидер в производството на медицински продукти Министърът на младежта и спорта 
Красен Кралев и членът на УС на Българска федерация по волейбол и вицепрезидент на БОК 
Любо Ганев присъстваха на дарение на медицинска техника за рехабилитация на дирекция 
„Координация и контрол на спортната подготовка“ (ККСП) към Министерството на младежта 
и спорта. Техниката е дарение от Масимо Маручи, изпълнителен директор на италианската 
компания Sixtus, която е лидер в производството на медицински продукти, предназначени 
за професионалния спорт. На събитието присъстваха и директорът на дирекция ККСП д-р 
Любомир Младенов, треньорът на волейболния ЦСКА Александър Попов, капитанът Ивайло 
Стефанов и състезателят Иван Крачев, който стана и първият спортист, който изпробва 
новите машини. Дарението се състои от три апарата, които могат да се използват в 
диагностицирането и рехабилитацията на професионални спортисти. Pro Board System e 
система за отчитане на равновесната устойчивост, състояща се от борд и сензор, който 
отчита проблемни зони на тялото на спортиста. RiEnergy е медицинска система за по-бързо 
възстановяване след травми и след голямо натоварване, посредством електромагнитна 
терапия. Третата машина е уред за диатермална терапия за възстановяване след травми и 
операции, която работи с помощта на високочестотен ток. “Науката е в основата на 
днешните успехи в спорта. Затова съм много благодарен за това дарение, всеки нов апарат, 
с който се оборудва центъра за функционални изследвания и рехабилитация към ММС е в 
полза на българските спортисти“, коментира министър Красен Кралев. По думите му в 
последните 2 години министерството е инвестирало над 300 000 лв. в оборудване за 
центъра. “През последните няколко години полагаме големи усилия центърът да работи 
пълноценно. Преди това дейността му беше занемарена и федерациите бяха отвикнали да 
го ползват. 
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„Капачки в действие” с пункт във Велико Търново 
www.velikotarnovo.utre.bg | 05.03.2018  
Собственичката на хранителен магазин, намиращ се на улица „Тодор Балина” във Велико 
Търново Мариана Георгиева, превърна търговския обект в пункт за събиране на 
пластмасови капачки. Националната кампания е популярна от няколко години, а каузата й е 
благотворителна – в помощ на недоносените деца в България. От четири години Марияна 
събира пластмасови капачки, но през последните две сама ги транспортира до София, 
защото оттогава пунктове в болярския град няма. „В един момент и всички пунктове в София 
затвориха и стана изключително трудно капачките да се събират и транспортират. При всяко 
мое ходене до София вземам капачки със себе си и ги предоставям за каузата”, коментира 
за Общинското радио Мариана Георгиева. Магазинът й е с точен адрес ул. „Тодор Балина” 
11 и работи всеки ден от 8:30 до 21:30 часа. Целта на тазгодишната кампания е да се закупи 
кувьоз за болницата в Червен бряг. „Кампанията има много привърженици, хората се радват 
много, че има пункт в магазина ни и се изненадват приятно, че има къде да се приемат 
капачките”, коментира Мариана Георгиева. Молбата на дамата е капачките, които събират 
желаещите, да се предадат в магазина й най-късно до края на месец март-началото на 
април, тъй като 14 април е датата, предвидена за транспортирането им до София. Именно в 
столицата е главният пункт, където капачките ще бъдат изкупени за една добра инициатива, 
подкрепяща недоносените деца на България. 
 
Започна дарителска кампания за реставрацията на храм "Св.Архангел Михаил" в 
луковитското село Ъглен 
www.bta.bg | 05.03.2018 
Начало / Българска община 
BOBSTH 16:06:01 05-03-2018 MM1604BO.004 Ъглен - Луковит - храм - ремонт Започна 
дарителска кампания за реставрацията на храм "Св.Архангел Михаил" в луковитското село 
Ъглен с. Ъглен, 5 март /Пламен Христов, БТА/ Започнала е дарителска кампания за набиране 
на средства за реставрацията на храма "Св. Архангел Михаил" в луковитското село Ъглен, 
съобщиха от църковното му настоятелство. Храмът е бил построен през 1889 г. с доброволен 
труд от местното население, а днес е в окаяно състояние. Покривът се руши, стените са 
пропукани, конструкцията е компрометирана и е опасно дори да се влиза в него за 
богослужения и църковни ритуали, допълват от църковното настоятелство на храма в село 
Ъглен. От настоятелството казаха още, че имената на спомоществувателите ще бъдат 
изписани на специална каменна плоча в храма за вечни времeна. /ММ/ 
 
ЗОВ ЗА ПОМОЩ: 22-годишно момче се нуждае спешно от средства за лечение 
www.nova.bg | 05.03.2018  
22-годишно момче се нуждае спешно от средства за лечение в чужбина. От 3 години Росен 
Йорданов страда от тумор на мозъка. След 2 операции и лъчетерапии състоянието му 
отново се влошава. Болница в Турция дава надежда за момчето, но парите за лечение са 
непосилни за семейството му.  Здравословните проблеми за Росен започват преди 3 години. 
На последния учебен ден и малко преди абитуриентския бал. След припадък. „Трябваше да 
отидат да разберат датите за матурите. Той си знае как е изучил с това заболяване”, 
разказва бащата Георги Йорданов. 4 месеца по-късно Росен отново припада и катастрофира. 
„Тогава полицаят каза, че има проблем и да снимаме главата”, разказва още бащата. 
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Следват редица изследвания и диагнозата – тумор на мозъка. След операция всичко 
изглеждало нормално. Но до март месец миналата година. „Туморът е пораснал наново”, 
разказа майката Мима Йорданова. Следва нова операция и серия лъчетерапии. Днес обаче 
Росен не излиза, трудно ходи и почти не говори. Надежда за него дава болница в Турция. С 
химиотерапия, за която обаче са необходими 21 хил. евро само за първите 3 месеца. „Доста 
хора ни помагат, до момента имаме събрани 16 000 лева от дарения”, заяви бащата. В 
родното село на Росен и в други населени места са сложени кутии за дарения. Росен трябва 
да замине за химиотерапия в Турция на 13 март. Парите за този курс вече са събрани. Какво 
ще се случи за следващия, семейството не знае. Ако искате да помогнете на Росен и 
семейството му, може да го направите по банков път: Банка: Piraeus bank Bulgaria  
BG85PIRB73884605508246 Титуляр: Георги Илиев Йорданов 
 
Писателка дарява книги на читалищни библиотеки 
www.blagoevgrad.utre.bg | 06.03.2018  
През октомври миналата година от печат излезе дебютната книга със заглавие "Кралицата 
на краставиците" на Йорданка Маринова. Основна фигура в сюжета е българката – силна и 
волева, на която е отредена мисията да одухотворява и променя грубия свят – свят на войни 
и нещастия. Авторката проследява живота на пет поколения българки. Тяхната история 
започва още от Освобождението на България през 1878 г. Освен с поуките, които носи, 
книгата е натоварена от нейната авторка и с още една мисия – приходите от продажбите ѝ 
ще отидат за изографисване на изгорелите икони в мелнишкия храм „Свети Никола“. Храмът 
горя в началото на юли 2014-та година, като причина беше късо съединение в 
електрическата инсталация. Църквата вече е възстановена. По-късно същата година излезе и 
календарът на издателство ИвиПет за 2018г. с прекрасните колажи на арх. Белин Моллов, 
сътворени специално за дебютната книга на Йорданка Маринова "Кралицата на 
краставиците" и овкусени с екслузивни текстове за всеки месец от авторката. Процент от 
печалбата отново отива за изографисване на иконите в храма "Св.Николай" в Мелник. А тези 
дни авторката на книгата Йорданка Маринова излезе с нова инициатива, този път в полза на 
читалищните библиотеки. Тя бе предизвикана от искането на група писатели за отчисления 
от библиотеките при наемане на тяхна книга . Вижте: Отворено писмо до библиотеките, 
читалищата и читателите в България. "Дела трябват, а не думи" Васил Левски. Аз ще започна 
с едно лично дарение на книгата ми  "Кралицата на краставиците", издадена от издателство 
ИвиПет 2017г. Получих пълния си хонорар за издадените досега бройки и ще направя лично 
дарени като редови читател - ще закупя 30 бр. от книгата на пазарна цена и ще ги даря на 
библиотеки и читалища. Моля всеки, който иска да я прочете в пълния ѝ вариант, но няма 
възможност да си я закупи, да ми напише лично или да извести най-близката си библиотека 
или читалище за следната моя инициатива: Напишете ми имейл до десет изречения на 
адрес vitosha.blog@gmail.com. Опишете какво е за вас вашата библиотека или читалището 
ви? Как ви е помогнало съществуването му? Какво мечтаете за развитието му? Моля, 
приложете и снимки, ако имате възможност. Имейлите могат да напишат читатели, 
библиотекари или всеки, който има отношение към тези средища на българската култура. 
Моля, посочете на линията subject в имейла си коя библиотека или читалище представяте в 
писмото си, за да мога да се ориентирам по-лесно, когато бройката на имейлите нарастне. 
Имейлите с цялото им съдържание могат да бъдат използвани по-късно в уебсайтове, книги, 
брошури и по всеки друг начин по преценка на получателя. Най-сърцатите писма ще бъдат 
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възнаградени с един брой от книгата ми "Кралицата на краставиците", вкл. пощенските 
разходи. Библиотеката и читалището, което набере 50 читатели за книгата, ще може да ми 
пише допълнително и да уговорим лично отворена вечер за четене и обсъждане по желана 
от аудиторията тема /възможно е разговора да се осъществи и по интернет/. Можете да 
видите книгата тук: http://www.smartreading.bg/produ…/kralicata-na-krastavicite/ Издателство 
ИвиПет рискува с мен и издаде "Кралицата на краставиците". Посветих я на жените на 
България. Продава се много добре, читателите я харесват и я търсят постоянно. Имам я в 
непълен вариант и в блог, който поддържам, за да дам възможност и на българите зад 
граница да я прочетат по леснодостъпен начин. За тези, които могат - се надявам да си я 
закупят за личните си библиотеки. Приходите от книжното тяло съм нарекла за 
възстановяване на иконите в храма Св.Николай в Мелник. Всеки писател или човек, издал 
книга, е поканен да се присъедини към инициативата ми. Една птичка пролет не прави, но я 
предизвестява. Не се гаси туй, що не гасне, както ни завеща Вазов. Вярвам в това. С обич: 
Йорданка Маринова" С обич: Йорданка Маринова 
 
Пловдив: Дарение за 21 детски градини в община Карлово подготвят доброволци от 
Франция 
www.focus-news.net | 06.03.2018  
Пловдив. Дарение за 21 детски градини в община Карлово подготвят доброволци от 
Франция. Това каза за Радио „Фокус“ – Пловдив Цветина Захарлиева, ръководител на 
Младежки информационен център в Карлово. „Миналата година посрещнахме френския 
корпус за солидарност около 12 август, Международният ден на младежта, когато 120 
френски доброволеца с 40 автомобила пристигнаха в Карлово с дарение канцеларски 
материали, училищни пособия, които след това нашите младежи разпределиха за всички 
училища на територията на община Карлово. Тази година планирахме инициативата да бъде 
насочена към детските градини“, каза Цветина Захарлиева. Тя коментира, че тази година 
френските доброволци са 180, които ще пристигнат с 60 автомобила и около 6 тона дарение. 
То включва дъска за мултимедия и прожектори, картони, цветни моливи и химикали и ще 
бъде направено на 12 август - Международния ден на младежта. „С нашите младежи 
доброволци ще ги посрещнем на стадиона в Карлово. Тази година с деца от детските 
градини ще направим по-интерактивна програма. Миналата година учениците играха с 
младежкия футболен отбор приятелски футболен мач. Планираме забавни игри, като самите 
доброволци изявиха желание да направим игри и спортни състезания за децата“, коментира 
Цветина Захарлиева. Миналата седмица секретарят на Община Карлово Стефан Стефанов и 
ръководителят на Младежки информационен център в Карлово Цветина Захарлиева 
посрещнаха ръководния екип на френския корпус за солидарност, които по инициатива на 
Младежкия център през 2017 подариха 4 тона училищни и канцеларски материали за 
училищата на Община Карлово. Весела КРЪСТЕВА 
 
Над 650 деца натрупаха нови знания, близо 2000 възрастни хора получиха здравна грижа 
www.epicenter.bg | 06.03.2018  
Третото издание на Програмата „Забавно лято, грижовна есен” 2017 г. обхвана над 3 000 
души в 22 населени места от 4 тютюнопроизводителни региона     Програмата завърши с 
дарение на  660 книги на 20 училища от най-големият сайт за книги и четене в България “Аз 
чета” и Фондация "Детски книги". Половината от подбраните издания са отличени от 
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Националната награда за най-добра детска книга „Бисерче вълшебно“.   Програмата 
„Забавно лято, грижовна есен” се осъществява от Фондация BCause за трета поредна година 
с финансовата подкрепа на „Филип Морис България“ ЕООД, като част от инициативите на 
Филип Морис Интернешънъл за корпоративна социална отговорност за подпомагане на 
общностите в различни тютюнопроизводителни региони и общини в България.   През 2017 г. 
повече от 650 деца откриха силните си страни и натрупаха нови знания, близо 2000 
възрастни хора получиха безплатна здравна грижа, над 100 човека придобиха нови 
предприемачески умения, а 3 старт-ъпа получиха финансиране, за да започнат собствен 
бизнес.    След успеха на програмата през 2015 и 2016 г., поредното й издание обхвана по-
голям брой тютюнопроизводителни райони и към населените места Сатовча, Вълкосел, 
Кочан, Слащен, Плетена, Крумовград, Странджево, Бенковски, Тутракан, Нова Черна, Цар 
Самуил, Искра , бяха включени 9 нови населени места Чакаларово, Силен, Караманци, 
Шишманово, Дулово, Окорш, Правда, Черник, Абланица и Хаджидимово.   Освен 
организаторите от фондация BCause и партньорите от Народно Читалище "Бъдеще сега 
2006" и Фондация "Направи добро-Александровска", през 2017-а година програмата 
подкрепиха Фондация "Конкордия България", инициативата "Аз чета" с писателите Никола 
Райков, Диана Петрова и Радостина Николова, фондация "Таласъмче" и фондация "Детски 
книги", както и студенти по медицина, стипендианти на програмата "Готови за успех" на 
BCause.   В първия етап от програмата „Забавно лято” бяха проведени безплатни летни 
детски академии, в които бяха почистени 4 двора на училища, 5 парка, един фонтан и 2 
близки горски района. В Дулово и Цар Самуил (общ. Тутракан)  инициативата продължи 
дълго след края на академиите - в последващи акции за почистване се включваха деца, 
възрастни и местни граждански организации.   Децата, ръководени от своите треньори 
боядисаха и лакираха пързалки, люлки, пейки и др. Бяха засадени 20 лехи с цветя,  5 
семейства в нужда получиха безплатна храна, а на едно семейство бяха дарени дрехи и 
играчки. Посланията на „Забавно лято” достигнаха до над 1200 души от местните общности.   
В резултат на провеждането на летните академии, участващите деца са показали по голяма 
увереност в себе си, възприемат се като "важна част от групата”, значително по-склонни са 
да изразяват и да споделят мислите си, да опишат чувствата си, както и да възприемат 
ученето за забавно.   Във втория модул на програмата - „Грижовна есен”, медицински екипи 
от фондация „Направи добро - Александровска" организираха безплатни специализирани 
медицински прегледи на близо 2 000 възрастни хора в 22 населени места от районите на 
Кърджали, Хасково, Силистра и Благоевград.   В рамките на 24 дни лекарите прегледаха 
възрастни хора над 60 години от селата Вълкосел, Кочан, Слащен, Сатовча, Плетена, 
Абланица, Хаджидимово, Стамболово, Шишманово, Караманци, Странджево, Окорш, 
Правда, Черник, Бенковски, Чорбаджийско, Чакаларово, Нова Черна, Искра, Цар Самуил, 
както и от градовете Крумовград и Тутракан. Осигурени бяха 7 екипа лекари от УМБАЛ 
„Александровска“ по следните специалности - кардиолози, ендокринолози, офталмолози, 
уролози, ортопеди и невролози, както и студенти по медицина в последен курс и 
медицински сестри.   За първи път в програмата "Забавно лято, грижовна есен" тази година 
бе включен трети модул, който да създава възможности за икономически растеж чрез 
подкрепа на стартиращи предприемачи от тютюнопроизводителните региони. Новото 
направление в програмата се осъществява  със съдействието на центъра за 
предприемачество и обучения „Ринкър” към фондация BCause и е част от конкурса 
Rinker’sChallenge. В обучителната програма "Предприемачество:   Възможностите на една 
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ръка разстояние" 73 екипа (повече от 100 човека) изградиха, формулираха и представиха 
своя конкретна бизнес идея. 4 проекта се включиха в конкурса „Rinker’sChallenge“ за 
получаване на финансиране, а 3 получиха целево финансиране за осъществяване на своя 
бизнес план.   Програмата получи наградата „Най-добра дарителска програма на малко и 
средно предприятие“ за 2017 г. от Български дарителски форум, а през 2016 година 
„Забавно лято, Грижовна есен“ се нареди сред отличените участници и в Годишните награди 
за отговорен бизнес на Българския форум на бизнес лидерите.   „Вече 3 поредни години 
„Филип Морис България“, с помощта на фондация „BCause” изпълнява проекта, обхващащ 
все по-голям брой тютюнопроизводителни райони в страната.   В съответствие със 
стратегията ни за устойчивост на нашата корпоративна социална отговорност, вярваме, че 
програмата „Забавно лято, Грижовна есен” ще продължи да се разширява и през 2018-а 
година.” – заяви Вержиния Джевелекова, мениджър корпоративни отношения във Филип 
Морис България ЕООД. 
 
Анелия с благотворителен апел 
www.news.data.bg | 06.03.2018 
Анелия отправя апел към всички хора, които имат възможност и добри сърца да се включат 
в кампанията за малкия Ангел. Детенцето трябва да премине през девет цикъла 
химиотерапия и осеммесечна терапия, за които са нужни над 400 000 лв. 
Родителите на Ангел стартират кампания за набиране на средства, а Анелия е първата 
популярна личност, която се заема лично с подкрепа и съдействие. 
Певицата е публикувала информация в профила си във Фейсбук за всеки, който се 
интересува как може да помогне. Освен това Анелия ще сложи и благотворителна кутия на 
концерта, който й предстои на 15 март. 
Припомняме, че изпълнителката ще представи новия си албум в “Пайнер клуб” София от 
19:30ч. На сцената Анелия ще поднесе една по-различна версия на парчетата, с нов 
аранжимент и бенд. Разбира се, зад певицата ще бъдат бендът на Дани Милев, с които 
Анелия не веднъж е работила в екип. Певицата е подготвила още и ефектна сценография, 
както и изненади за своите фенове. 
За всички, които искат да помогнат на Ангел: 
Дарителска сметка: „Банка ДСК“ клон Харманли BIC: STSABGSF 
Титуляр: Ангел Ангелов Гачев 
БГ лева: IBAN: BG52STSA93000025003523 
EUR: IBAN: BG59STSA93000025012806 
 
Музиката на Вивалди озвучи благотворителната фотоизложба „Четири сезона“ 
www.narodnodelo.bg | 06.03.2018 
„Четирите годишни времена“ на италианския бароков композитор Антонио Вивалди звучаха 
по време на благотворителната фотоизложба „Четири сезона“. Музиката на италианския 
маестро бе в изпълнение на класическото трио „Магнифика“. Всички гости на изложбата, 
която бе открита в изисканото арт пространство на варненското Морско казино, бяха 
посрещнати с по чаша вино. На арт фотографиите могат да бъдат разпознати някой от най-
титулуваните топ модели на морската ни столица. За камерата на Иван Тонов са позирали 
носителката на титлата Мис България Габриела Кирова, Мис Варна Моника Драгнева, 
Марина Димитрова, първата подгласничка в Miss Freedom of the World Михаела Йорданова, 
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Елис Дауд, Михаела Митрева, Вероника Ачикгьозян и Стоянка Радева. Гримьор и стилист на 
фотосесиите е Евелина Дойчинова, а неин асистент – Алекс Овчарова. Въпреки лошите 
метеорологични условия, повечето от моделите преминаха по червената пътека пред 
галерията и засвидетелстваха още веднъж лично подкрепата си за даровитите малчугани от 
Училището за деца с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов“ – Варна. За гостите 
дванадесетокласничката Иванка Недялкова изпълни народната песен „Рипни, Калинке“ в 
съпровод на Жечко Тенев – гайда, и Любомир Лазаров – кавал. Недялкова е носител на 
Втора награда от Националния фолклорен конкурс „Диньо Маринов” 2014 и има множество 
медали от различни състезания. През тази година Ваня е стипендиант на Фондация „Петко 
Стайнов”. От експертен център за красота на елитарна френска козметична марка изтеглиха 
трима печеливши, които си тръгнаха с подаръци от събитието. Представителят на марката г-
жа Весела Куртева обяви, че дарява и 5% от оборота на центъра през следващите 30 дни за 
благородната кауза. 
По време на вечерта бе отбелязана също третата годишнина на рубриката на БНТ2 Варна 
„На светска вълна“. По традиция празничната торта бе разрязана с лъскава сабя от водещия 
и автор на рубриката Емо Ялъмов. В ритуала този път му помогнаха г-жа Весела Куртева и 
директорът на Училището за деца със зрителни проблеми г-жа Жулиета Петкова. Ялъмов 
влезе и в ролята на конферансие на цялото събитие. 
 
Започва третото издание на кампанията "Великден за всеки - дари празник на баба и дядо" 
www.alfarss.net | 07.03.2018  
Омбудсманът Мая Манолова ще даде старт на третото издание на кампанията "Великден за 
всеки - дари празник на баба и дядо“. Тя   ще участва в приготвянето на козунаци и 
кифлички, с които ще бъдат зарадвани възрастни хора от социален дом в столицата. В 
предишните две издания, кампанията събра близо 1 млн. лева и тонове храна, с които бяха 
зарадвани десетки хиляди пенсионери.  Хранителните изненади за възрастните под вещото 
ръководство на кулинари ще подготвят заедно Мая Манолова, възпитаници на софийската 
гимназия за хлебни и сладкарски технологии, ученици от 51 СОУ "Елисавета Баргиана", както 
и лицата на кампанията - Миро, Анелия и Криско, както и баскетболният треньор Тити 
Папазов, а също и актьорите  Деси Бакърджиева и Тончо Токмакчиев. Целта е внуците да са 
тези, които да дарят празник на бабите и дядовците, като им поднесат един от символите на 
Великденската трапеза - вкусният козунак. В третото издание на "Великден за всеки" отново 
ще се набират пари и хранителни продукти за възрастни, които няма да получат надбавка за 
Великден, защото пенсиите им леко надвишават минималния за страната праг. Събраните 
парични средства от кампанията ще бъдат обърнати във ваучери - всеки на стойност 20 лева, 
с които пенсионерите ще имат възможност да пазаруват в 5 000 обекта в цялата страна. Със 
съдействието на социалния патронаж по общини в седмицата преди Великден ще се 
раздават хранителни продукти на социално слаби и бедни хора. 
 
1888 лева събраха Мартеничките с мисия на „Еквилибриум“ Автор: 
www.tvn.bg | 07.03.2018  
1888 лева набра благотворителния мартенски базар под наслов „Мартенички с мисия“ на 
Сдружение „Еквилибриум“. 
Средствата ще бъдат използвани за подкрепа на децата и семействата, за които 
организацията полага грижи в 9 социални услуги в Русе. А за да бъде тази грижа качествена 
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и над минималните стандарти, са необходими много допълнителни средства за 
специализирани лекарства за бебета с увреждания, които се нуждаят от постоянна 
медицинска грижа, за летни лагери на децата от Центъра за работа с деца на улицата и 
децата и младежите с увреждания в Розовата къща и къщи „Надежда“ и „Любов“, за 
лекарства, памперси и консумативи от първа необходимост за семействата в крайна 
бедност, които отглеждат децата си у дома, а не в институции и за разнообразни дейности с 
всички деца, потребители на услуги в Центъра за обществена подкрепа. 
От сдружението благодарят на всички русенци, които отново предпочетоха не просто 
мартеници, а мартенички с мисия и така ни помагат да помагаме на тези, които се нуждаят 
от това. От сдружението благодарят и на Община Русе и Община Бяла, които също са 
подпомогнали кампанията. 
 
Благотворителен скитурнир се организира в Пампорово на 23 март 
www.bta.bg | 07.03.2018  
Начало / Българска община 
BOBSTH 06:30:01 07-03-2018 
PP2124BO.022 06:30 
Пампорово - ски - турнир - компании 
Благотворителен скитурнир 
се организира в Пампорово 
на 23 март 
Смолян, 7 март /Христина Георгиева, БТА/ 
Благотворителен скитурнир между компании ще се състои в Пампорово на 23 март, 
съобщиха от "Пампорово" АД. Събитието е инициатива на благотворителна организация в 
подкрепа на кампанията "Великден 2018". 
В скисъстезанието са добре дошли да се запишат представителни отбори на 
социалноотговорни компании, които искат да направят тиймбилдинг за служителите си и в 
същото време да помогнат на хиляди семейства в нужда в цяла България, посочват 
организаторите. Компаниите, които се включат в инициативата, ще участват с отбор от по 
четирима души. Организаторите осигуряват брандиране на екипите и целодневна лифткарта 
за състезателите. Записването за участие продължава до 15 март. 
Средствата, събрани на благотворителния турнир по ски, ще бъдат използвани за купуване 
на най-необходимите хранителни продукти, които ще бъдат доставени в домовете на 
нуждаещи се семейства в цяла България, за да посрещнат Великден-2018 с празнична 
трапеза, отбелязват организаторите. 
/ПП/ 
 
Нова инициатива осигурява безплатни уроци за талантливи деца от институции 
www.teacher.bg | 07.03.2018  
Нова инициатива осигурява безплатни частни уроци за деца, лишени от родителски грижи. 
Проектът „Скритите таланти на България" дава шанс на всички младежи в социалните 
домове. От 10 години сдружение „Операция Плюшено мече” сбъдва коледните желания на 
повече от 7 000 деца от 330 институции в цялата страна. В края на 2017 г. те стартират нов 
проект с цел да развиват талантите на деца в неравностойно положение. „Всяко дете 
получава по един обучен ментор, който работи с него всяка седмица и при желание на 
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детето, ние ги подготвяме за кандидатстване, за да може те успешно да влязат в 
университет”, разказва Михаела Стойкова, сдружение „Операция Плюшено мече”. 
Финансирането идва от спонсори и частни дарители. А директорите на институциите сами 
подават кандидатурите на най-талантливите си деца. „За да издържаме 10 деца за една 
учебна година, ни трябват около 80 000 лева. Като сега стартираме набиране на 
кандидатури за следващата учебна година”, обясни Стойкова. Талантите на децата са в най-
различни сфери, сред които изобразително изкуство, народни танци, пеене, свирене и 
спорт. Един от тях е 17-годишният Галин от преходно жилище „Неофит Рилски” в Горна Баня. 
Амбициозен млад човек, който обича да рисува и се вдъхновява от художници като 
Микеланджело. „Да Винчи, Рафаело също ги харесвам, но сега наблягам на Микеланджело 
и човешкото тяло. Самородният талант в началото беше да рисувам каквото ми хареса и 
повечето неща се получаваха, но човешкото тяло няма как да го нарисуваш колкото и талант 
да имаш, трябва да се знаят някои неща”, заявява Галин Ковачев. Ментор на децата е 
художникът Юлиян Месса. Той им преподава основите на рисуването и ги запознава с 
майсторите в изкуството. С Галин работи от няколко месеца, но резултатите вече са на лице. 
„Децата имат потенциал, имат талант. Галин си е бил винаги много прилежен, сериозен, 
отнася се с професионално отношение към рисуването”, заявява Юлиян Месса. „Начинът на 
работа при нас е индивидуалните умения на младежите да бъдат развивани. Галин е 
изтъкан от таланти – освен, че рисува прекрасно, свири на класическо пияно”, разказва 
Христина Иванчева – директор на преходно жилище „Неофит Рилски”. „След навършването 
на 18г, смятам да продължа във висше учебно заведение и се колебая дали да е Академията 
или НАТФИЗ”, признава Галин. Той преподава математика и рисуване на по-малките деца в 
преходното жилище. А мечтите му са големи и се простират отвъд териториите на България. 
Източник: nova.bg 
 
1 020 лева събра благотворителната фото-изложба от първия курс на PHOTO SCHOOL Хасково 
www.novinata.bg | 07.03.2018  
Това съобщи един от инициаторите на експозицията и ръководител на фото-училището в 
Хасково Иван Златев. Както знаете, в края на януари фото-изложбата представи най-добрите 
фотографии на всички курсисти. Тя бе подредена във фоайето на Областна администрация 
Хасково и бе подкрепена лично от кмета на Димитровград Иво Димов. Средствата, събрани 
от разпродажбата та фотосите, са за Дневния център за деца и възрастни с увреждания в 
Димитровград. Социалното заведение ще използва средствата за изграждането на спортна 
площадка, която е изключително нужна и полезна за домуващите. В експозицията бяха 
подредени 16 фотографии. Освен оригиналите са продадени още 28 копия. Направени са и 
допълнителни дарения за каузата, отчетоха от PHOTO SCHOOL Хасково 
 
Удължен е срокът за кандидатстване за финансиране и подкрепа по Дарителската програма 
на Мото-Пфое до 19 март 
www.24chasa.bg | 07.03.2018 
Проекти и инициативи с екологична и културна тематика могат да кандидатстват за 
финансиране в поредното издание на Дарителската програма на Мото-Пфое. Каузата е да 
съхраним природното многообразие и културно-историческата идентичност на страната. От 
1996 г. насам програмата ежегодно подкрепя усилията на колективи и частни лица, които се 
грижат за околната среда и природните ресурси, за културната съкровищница и 
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националната памет. Основната цел е насърчаване на обществената ангажираност в двете 
важни направления – екология и култура, като целенасочено се поощрява също детско и 
младежко участие. Кандидатства се с попълнен кратък формуляр, който заедно с приложени 
илюстративни материали се изпраща до координационния център в София в рамките на 
посочения срок. Регламентът и формулярът за участие са публикувани на сайта 
www.motopfohe.bg Компанията-организатор Мото-Пфое очаква проекти в двете 
направления екология и култура до 19 март т.г. Важно условие е кандидатстващите за 
финансиране инициативи да са в процес на реализация към момента на подаване на 
документите. Проекти, чиито автори са деца и младежи на възраст до 18 години, участват 
под ръководството на пълнолетни лица. Общият годишен награден фонд е в размер на 20 
000 лв. Ще бъде отличен един национален победител и ще се присъдят до две поощрителни 
награди. Оценката на проектите се извършва от експертно жури с председател д-р Петър 
Янков от Българското дружество за защита на птиците и членове – представители на 
министерствата на околната среда и водите, културата, науката и образованието. Крайният 
срок за подаване на документи за участие се удължи до 19 март 2018 г. Информация може 
да се получи на тел. (02) 9842 387 – Деси Еленчова и на contacts@motopfohe.bg. За 
Дарителската Програма Дарителската програма на Мото-Пфое за опазване на природното и 
културно наследство в България води началото си от 1996 г., когато в България за първи път 
се провежда международната инициатива „Европейски награди Хенри Форд за опазване на 
природното и културно наследство”, осъществявана с подкрепата на ЮНЕСКО и Съвета на 
Европа. До 2004 г. програмата се провежда под патронажа на Ford Motor Company, а от 2005 
г. досега тя продължава да съществува само в България, изцяло финансирана и 
организирана от Мото-Пфое ЕООД. За 20 години от съществуването си Програмата има 1149 
участвали проекта, от които 84 са наградени с общо 328 000 лв. 
 
Костадин Митков Костадинов от Кюстендил има нужда от помощ за да си върне зрението 
www.dariknews.bg | 07.03.2018  
Костадин Митков Костадинов от Кюстендил има нужда от помощ за лечение в чужбина.Той 
е със загубено зрение, специалисти от болница в Истанбул му гарантират 90% , че ще 
възстанови зрението си.За операцията трябват 13 000 американски долара, с които той не 
разполага.   Историята започва преди 2 години.Тогава Костадин направи изгаряне на 
роговицата на двете очи и започна нашето ходене по мъките.Първоначално в 
Кюстендилската  болница, но безуспешно, след това тръгнахме в София при различни 
специалисти.Имаше първоначално  много гной в очите и той постъпи за лечение в 
Александровска болница, оттам ни изписаха и с непрекъснати поддържащи медикаменти за 
очите като хапчета, капки, което ни струваше много.Но нещата не се развиха благополучно 
за него.Зрението му започна да намалява все повече докато се стигна до там да не вижда 
нищо освен светлината на вън и лампата в стаята и преместването на картината на 
телевизора. Междувременно Костадин получи 100%  решение на ТЕЛК за инвалид с право 
на придружител, защото той сам няма как да се оправя .Лечението продължи в домашни 
условия, след което благодарение на  Господ или съдбата попаднахме на много добър лекар 
в София- д-р Даскалов, на когото сме страшно благодарни.При прегледа той каза, че 
състоянието на Костадин  в момента е , все едно досегашното лечение е било на 
вятъра.Състоянието му до такава степен се е усложнило и няма да се оправи  с 
кератопластика , а с кератопротезиране.Такава операция в България няма как да се направи, 
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първоначално лекарите ни насочиха към Германия , но там сумите са много високи и като 
втори вариант се спряхме на престижна болница  в Истанбул.Лекарите там дават 90% 
гаранция , че зрението на Костадин ще бъде възстановено. Истанбулската болница заедно с 
професора, който ще направи операцията се наемат с нашият случай, получихме и оферта за 
лечението, сумата обаче е непосилна за нас. Времето напредва, а сега е удобният момент за 
операция, докато още вижда някаква светлина и се ориентира към тъмно- светло, защото 
след изчезването на тази светлина за него нещата стават фатални.Костадин е млад човек и 
има нужда от помощ, за да има пълноценен живот. 
Сумата за операцията е 13 000 американски долара.Моля всеки, който иска нека ни 
помогне.Парите трябват спешно, защото до 2 седмици трябва да отидем до Истанбулската 
болница, да платим 3 600 долара  за прегледа и импланта, който трябва да му се сложи в 
едното око.Той се доставя от САЩ и се заплаща предварително, каза приятелката на 
Костадин Нели Николова. Дарителска сметка за Костадин Митков Костадинов е открита в 
ОББ. Номерът е: BG14UBBS80021067167040 
 
Христо Стоичков ще се включи в благотворителен мач в Мексико 
www.24chasa.bg | 07.03.2018 
Легендата на българския футбол Христо Стоичков ще вземе участие в благотворителния 
двубой "Спогодби за мир", който ще се играе на 24 март на стадион "Алфонсо Ластрас 
Рамирес" в мексиканския град Сан Луис Потоси. В мача ще се включи и бившият футболист 
на "Реал" (Мадрид) - чилиецът Иван Саморано. Легендата на "Валенсия" Гайска Мендиета и 
световният шампион с Бразилия през 1994 Мауро Силва също ще вземат участие в 
благотворителната среща.  Това е четвъртото издание на мача за мир и първото извън 
Европа, след като преди това срещата се провежда на два пъти в Италия и миналата година 
в Мадрид. 
 
Ученичка на Борис Христов с благотворителен концерт за млад цигулар 
www.monitor.bg | 07.03.2018 
Родената в Пловдив оперна певица Людмила Добрева, която е ученичка от първия клас на 
великия Борис Христов, ще участва в благотворителен концерт в полза на талантливия млад 
цигулар Виктор Василев. Мецосопранът идва в Пловдив заедно с пианиста Джовани Ферари. 
В концерта на 14 март в Регионалния исторически музей в Пловдив ще участват и самият 
Виктор Василев, като и Ирен Капеловска на пианото. 
Младият цигулар е стипендиант на Ротари клуб и е едва на 11 години. Виктор започнал да 
свири на цигулка от 4-годишна възраст при педагога Дарина Данкова. Младият цигулар е 
възпитаник на НУМТИ „Добрин Петков“ – Пловдив, но успоредно с това вече втора година е 
извънреден младши студент в Нов български университет – София в класа на проф. Марио 
Хосен (Австрия). Участва в майсторските класове на световно известни изпълнители и 
преподаватели по цигулка като проф. Жерар Пуле, проф. Михаел Фришеншлагер, проф. 
Елизабет Кропфич, проф. Юлиус Хорват. През май тази година, след предварително 
прослушване на цигулари от цяла България, Виктор беше избран да участва и в майсторския 
клас на световноизвестната цигуларка Мидори Гото. Виктор е стипендиант на Ротари клуб, 
благодарение на чиято подкрепа бяха осъществени пътуванията и участията му в конкурсите 
в Чехия и Словакия. 
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Мецосопранът Людмила Добрева също е пловдивчанка и е завършила Музикалното 
училище в града с оперно пеене, а след това и Музикалната академия в София в класа на 
проф. Илия Йосифов. След прослушване печели стипендия за Мастер клас и е една от 
първите ученички на Борис Христов в Рим. Участва в Майсторския клас на Гена Димитрова. 
От 2000 г. живее и работи в Италия, Венеция. През 2003 г. пее в  Театро Комунале в гр. 
Болоня в ролята на Полина от „Дама Пика“ на Чайковски под диригенството на Маестро В. 
Юровски. Следва участие със същата роля в Оперните театри на Ферара, Модена. През 2008 
г.  завършва оперно пеене в Консерваторията „Бенедетто Марчелло“, Венеция, в класа на  
Маестро Стефано Джибелато. Следва майсторски клас по оперна интерпретация с Маестро 
Маурицио Арена. От 2005 г. преподава в музикално училище "М. Калас" във Венеция. 
  
ЗОВ ЗА ПОМОЩ: Млада жена се нуждае от средства за химиотерапия в Турция 
www.nova.bg | 07.03.2018  
38-годишна жена се нуждае от средства за химиотерапия в Турция. Светлозара Кръстева 
Петкова от гр. Пазарджик страда от Астроцитом ІІІ степен, ексцизиран частично през 2013 г. 
Независимо от проведените терапии, през юни 2017 г. туморът рецидивира. Единственото 
възможно лечение е химиотерапия в Турция, два пъти месечно. Към момента Светлозара е 
провела 10 терапии, заплатени от семейството й с лични средства. Лечението обаче трябва 
да продължи, за да може младата жена да оздравее и да се грижи за 5-годишната си 
дъщеричка.  Всеки, който иска да помогне, може да изпрати пари на следната дарителска 
банкова сметка: Банка ДСК  Титуляр: Светлозара Кръстева Петкова  IBAN: 
BG23STSA93000025107641  BIC: STSABGSF 
 
Антония отново ходи, събира смелост да разкаже историята си в "Откраднат живот" 
www.bgnow.eu | 08.03.2018  
Момичето мечтае да следва “Социални дейности” и да помага на деца от домове като нея 
Щастие! С тази дума 21-годишната Антония Спасова описва чувството, което изпитала, 
когато отново стъпила на земята и направила първите крачки с протезите. Три месеца след 
като скочи пред влак на бургаската гара и той прерязва краката ѝ, младата и борбена жена 
отново ходи. Антония впечатли медици и рехабилитатори с бързата си адаптация към 
протезите. Те са единодушни, че рядко имат подобни случаи в практиката си. С всеки 
изминал ден Тони постига малки победи, които я приближават до целта. А тя е отново да 
работи, отново да излиза с приятели и съвсем скоро да стане студентка. “Вчера успях да 
отида сама до магазина, нищо че имаше толкова сняг Вече върша и домакинска работа. 
Направих баница, опитвам се да чистя по малко”, разказва Тони. Допълва, че сега се чувства 
по-силна от всякога, защото е разбрала, че не е сама. Трогната е от жеста на десетки 
непознати хора, които ѝ подадоха ръка чрез кампанията “Да помогнем на Тони да стъпи в 
живота с нови крака” на в. “24 часа”. Когато на 6 ноември, 2017 г. Антония Спасова скача 
отчаяна пред товарен влак, тя е загубила надежда, че и за нея в този живот ще има щастие и 
любов. Младото момиче е с тежка съдба. От 7-годишна живее в социален дом в 
плевенското село Тотлебен, тъй като родителите ѝ имат още 4 деца и не могат, а вероятно и 
не са искали, да се грижат за поредното - пето, дете. Въпреки че Антония се вписва сред 
останалите възпитаници на дома, тя тъгува за майчини ласки, за семеен уют, за домашна 
баница с късмети по Коледа. “Толкова исках някой да ме гушне! Но бях сама, съвсем сама”, 
това са първите думи на момичето след ампутацията на двата крака, с които опитва да 
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обясни пред репортер на “24 часа” защо е скочила под онзи влак. В следващия момент Тони 
иска прегръдка и по детски протяга ръце. Лекари от УМБАЛ-Бургас, успяват да спасят живота 
ѝ, но краката остават на релсите. Десният е прерязан през глезена, а левият малко над 
коляното. В първите дни след фаталния скок Антония не иска да се върне към живота, дори 
мисли за втори опит за самоубийство. Но в тези най-тежки мигове изоставеното дете 
получава шанса да види отново майка си. Тя пристига в болницата в Бургас и остава няколко 
дни при дъщеря си - първа среща след повече от 7 г. раздяла. “Живеем бедно, мъжът ми е 
болен, пие, лежа и в затвора. Аз чистя в хлебарница за 6 лв. на ден”, разказва майката и 
признава, че навремето изоставила Антония, защото не можела да се грижи за толкова 
много деца. В VII клас момичето се връща за месеци в родния дом, но животът му се 
превръща в ад и предпочита отново интерната в Тотлебен пред ежедневните скандали и 
мизерията вкъщи. В X клас Тони се мести в Ловеч, записва се в техникум по фризьорство и 
живее в общежитие. Когато завършва заедно с още 3 деца от дома в Тотлебен, заминава за 
Слънчев бряг. С помощта на тяхна възпитателка започват работа в хотел. “Тони работи 3 
сезона при нас като сервитьорка. Много бяхме доволни от нея и от другите деца от дома. 
Честни, работливи, не сме имали никакви проблеми с тях”, казва управителката на хотела 
Ростислава Димитрова от Варна. Тя е една от първите, които помагат на Антония веднага 
след инцидента. Почти през ден Ростислава я посещава в болницата, осигурява ѝ инвалидна 
количка. Мечтата на Антония е това лято отново да се върне на работа в хотела. “Усещам, че 
мога да се справя. Ставам все по-стабилна, искам да работя, да водя нормален живот”, казва 
Тони. След поредица разочарования и болка съдбата ѝ праща истински ангел-хранител. 
Четейки историята на Антония Спасова, 27-годишната бургазлийка Николета Стоянова 
разбира, че това е “нейният човек”. “Още от 4-годишна съм искала да помогна на някого. 
Знаех, че в този живот сякаш имам мисия да направя нещо за някого”, разкрива Николета. 
Вече трети месец тя се грижи като доброволка за Тони. Посещава я всеки ден в болницата, 
после, докато се възстановява в хосписа на УМБАЛ-Бургас, дори остава да спи при нея в 
нощтите, когато психиката на Тони е изострена. В първите дни след ампутацията момичето 
усеща адски болки на мястото на отрязаните си крака. Това е един от най-трудните моменти. 
Николета е до нея и когато идват протезите. За да е по-пълноценна помощничка, Ники дори 
зарязва собствения си дом и се мести при Антония, когато тя напуска болницата и се 
настанява в квартира в кв. “Възраждане”. Заради всеотдайността си към напълно непознато 
момиче Николета е една от номинираните за тазгодишната кампания на “24 часа” за 
добротворци “Достойните българи”.   “Разбрах, че не съм сама, видях, че има хора, на които 
им пука за мен. Силна съм и ще се боря. Отново ще живея, ще уча. Мечтата ми е да следвам 
“Социални дейности” и да помагам на деца като мен. Кой би ги разбирал по-добре от мен”, 
казва Антония. В кампанията на в. “24 часа” се присъединиха и кметът на Бургас Димитър 
Николов и бургаската депутатка от ГЕРБ Диана Саватева. Тя приема каузата присърце, 
организира благотворителен базар на книги на бургаски автори в парламента, а събраните 
средства внася в сметката на Антония Спасова, която бе открита по време на кампанията. В 
нея само за два месеца се събират над 20 000 лв. Парите са за лечението и възстановяването 
на младото момиче, което се надява по-нататък да получи още по-хубави и удобни протези. 
С изработването им се заемат от Националния алианс за интеграция и политики за здраве и 
активен живот след ампутации и протезиране. Опитният столичен ортопед д-р Лъчезар 
Захариев пристига в Бургас заедно с доайена в протезирането Димитър Ненчовски, за да 
прегледат Антония и да вземат мерки за протезите. “Докторе, нали пак ще мога да ходя?” е 
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първият въпрос, който момичето задава на д-р Захариев. Прегледът е в края на миналия 
ноември, на 8 януари т.г. се вземат прочите, а на 22-и екипът пристига с готовите протези. 
Следва двуседмичен курс на рехабилитация, с който Тони се справя много добре. 
й“Невероятна е. Отдавам го на младостта ѝ и на огромното желание отново да ходи”, казва 
протезистът Ненчовски. Той обаче допълва, че не бива да се бърза с поставянето на по-
скъпи протези. С тях Тони ще може дори да танцува и да кара колело, но първо трябва да се 
научи стабилно да ходи с първичните протези, обяснява специалистът. Пред д-р Захариев 
Тони споделила, че много харесва сериала “Откраднат живот” и мечтаела да участва в него. 
“Щом разбрах за това, се обадих на Антония, говорихме си дълго, но усетих, че тя чисто 
психологически все още не е готова. Все още не е достигнала момента, в който ще приключи 
с преживяното и ще бъде в покой със себе си. Но ние чакаме, разбрахме се да събира 
смелост и когато е готова, да разкаже историята си”, сподели пред “24 часа” Иван Спасов, 
един от сценаристите на сериала. 
Източник: 24 часа 
 
Събират средства за ремонт на 80-годишен храм 
www.novini.bg | 08.03.2018  
В Харманли започна акция по набиране на средства за основен ремонт на църквата "Св. 
Иван Рилски", съобщи Георги Миланов от настоятелството на храма. Той е построен през 
1938 година и през октомври ще бъде чествана 80-годишнината му, като навремето е бил 
построен изцяло с дарения. Обявена е инициатива за основното му реновиране, досега са 
били извършвани само козметични ремонти. Покривът е в лошо състояние, тече и вече има 
повредени стенописи, уточни Миланов. Той посочи още, че дарения във вид на строителни 
материали също са добре дошли. Планът предвижда след ремонта на покрива да се сменят 
дограмите и да се обнови фасадата, а ако средствата позволяват - и да се лакират с 
благородно покритие куполите. Досега за каузата са събрани близо 3000 лева. Предстои 
откриването на дарителска сметка, а дотогава ктиторите могат да се обръщат към 
настоятелството, директно в храма или в архиерейското наместничество в Харманли. 
 
Ученици пеят и танцуват благотворително 
www.dariknews.bg | 08.03.2018  
Благотворителен концерт ще изнесат ученици от Националното училище за фолклорни 
изкуства „Филип Кутев“ в  Котел. Събраните средства ще бъдат предоставени на Дома за 
медико-социални услуги за деца в Стара Загора. Концертът ще се състои на 10 март от 11 
часа в Драматичен театър „Гео Милев“. Специални гости ще бъдат народните певици 
Айшенур Орханова и Ваня Вълкова. Програмата се състои от два блока – един с класическа и 
един с народна музика, песни и танци. Организатори на благородната проява са Стелиана 
Тенева и Християн Тодоров, единадесетокласници от НУФИ „Филип Кутев“. Заповядайте на 
концерта, за да помогнете на децата от Дома, призовават организаторите. 
 
Ученици и учители от троянско училище дариха 2500 лева на местната болница 
www.novini.bg | 08.03.2018  
Ученици и учители от НУ "Св. св. Кирил и Методий" в Троян са дарили 2500 лева на 
общинската болница в града, съобщиха от училището. Средствата са били събрани от 
продажбата на мартеници, изработени по  проекта "Мартенички с кауза", реализиран от 

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 

 

ученици, учители и родители на деца от училището. Изработените от тях хиляда мартенички 
са били закупени от много троянски фирми и физически лица. Събраната сума, 2 500 лв., е 
предоставена на д-р Пенко Бамбов - управител на МБАЛ Троян, от група ученици, 
включваща представители от всички паралелки в училището. На срещата е присъствала и д-
р Антоанета Панджарова, завеждащ Детско отделение. Дарените средства ще бъдат 
изразходени за закупуване на инхалатори, ЕКГ апарат за деца и апарат за кардио-
пулмонална ресусцитация, поясниха от болницата. 
 
Ротаракт клуб обединява русенци в благотворителен баскетболен турнир 2х2 
www.dariknews.bg | 08.03.2018 
Ротаракт клуб и Ротари клуб обявиха своята втора инициатива под надслов „НЕ Е ЗА НАС. НЕ 
Е ЗА ВАС. ЗА ВСИЧКИ Е.“ , която цели събиране на средства за закупуване на дефибрилатор 
за линейките, в полза на К.О.Ц. Русе. Апаратът е необходим на здравното заведение за 
връщането към живота на пациети в критично състояние. Събитието ще се проведе на 18 
март. от 10:00 часа в зала „Дунав“.  Турнирът ще се играе на елиминационен прицип. 
Отборите са от двама участници, които трябва да са на възраст над 16 години, като всеки 
дължи такса за участие в размер на 20.00 лв /10.00 лв на човек/. Организаторите канят 
всички любители на баскетбола, които биха желали да премерят сили със свои 
съмишленици, да сформират отбор от двата души  и да се запишат на страницата на 
Ротаракт клуб Русе във Фейсбук или на номер 0888/49-00-33. За всички фенове на 
баскетбола, които искат да гледат турнира, входът  ще бъде свободен. Освен страхотни 
баскетболни емоции за доброто настроение на участници и зрители ще има много музика и 
танци, за които ще се погрижат Озвучителна фрима „КЕЦ“, певиците Пресияна и Мирела 
Димитрови, мажоретен състав Extreme и др. Както отборите, така и публиката ги очакват 
множество награди, предоставени на спонсорите на събитието – онлайн магазин „Парцал“, 
сладкарница „Долче Вита“, бирария „Роджърс“, спортни магазини „ЯКО“. Фотограф на 
събитието ще бъде Ема Деянова. 
Ротаракт клуб приветстват всички да посетят събитието, за да се забавляват и заедно да 
направят град Русе едно по-добро място за живеене. 
 
Близо 900 лв. събраха ученици от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Смолян с участие в 
инициативата „Мартеничка с кауза“ в подкрепа на онкоболни деца 
www.focus-radio.net | 08.03.2018  
Близо 900 лв. събраха ученици от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Смолян с участие в 
инициативата „Мартеничка с кауза“, част от проекта „Култура за всички деца“, организиран 
от ЮНЕСКО, съобщиха от училището. Десетки деца от първи до шести клас участваха в 
благотворителната кауза и изразиха своята съпричастност към децата с онкологични 
заболявания чрез собственоръчно изработени мартенички, които представиха на базар под 
мотото: „Купи мартеничка – подари здраве на онкоболно дете!“. Във всяка една мартеничка 
те вплетоха пожелания за изцеление, щастливо детство и нестихващ детски смях. Със 
събраните средства се надяват да подарят надежда, здраве и топлина на деца с 
онкологични заболявания. Благотворителността е част от живота в СУ „Св.св. Кирил и 
Методий“. Благотворителни базари се правят за всеки празник и с вплетена положителна 
емоция и надежда се събират средства в помощ  за нуждаещи се деца. Сред отличниците в 
събиране на средства за онкоболни деца чрез изработката и продажбата на мартеници се 
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открояват 3“в“ клас, които са събрали  215 лв., както и 4“б“ със сумата от       420 лв. В 
благотворителния мартенски базар се включиха всички учители и ученици от училището, 
като закупиха тазгодишните си символи за здраве и късмет лично от децата, които ги бяха 
изработили с желание и любов. Участниците в „Мартеничка с кауза“ изказват 
благодарността си към всички, които закупиха мартенички и станаха част от тази благородна 
кауза. 
 
Колко струва мечтата на един силистренец да проходи? 
www.24chasa.bg | 08.03.2018  
Близо десет години 40 годишен мъж от Силистра е бил прикован на легло, виждайки само 
тавана над него. Преди година с дарения на хора от цяла Европа успява да направи 4 
успешни операции и днес е на крачка от сбъдването на най-съкровената си мечта – да 
проходи и да види морето. Мечта, която струва 25 000 лв. Турхан Кямилов се разболява още 
в детска възраст. Лекуват го от обрив, вместо от шарка. В резултат на това се отключва 
псориазис, който постепенно прогресира в тежки ставни заболявания - псориатичен артрит, 
анкилоза на големите стави, анкилозиращ спондилид на гръбнака и врата и др. От 1996г. е 
инвалид първа група - 93% с чужда помощ. А на легло е повече от седем години. Години, в 
които не е можел да се обръща настрани, не е можел да прави нищо сам – дори да се храни. 
Не е можел да движи ръцете си. Преди повече от година обаче медици предлагат на Турхан 
подмяна на тазобедрените и коленните стави като единствена възможност отново да се 
движи. Операциите вече са факт и са успешни, но мускулите му са силно атрофирали, а 
сухожилията са стегнати. Трябва само да се подложи на продължителна рехабилитация. 
Лекарите му гарантират, че ще може отново да бъде нормален човек. Да бъде 
самостоятелен. Да може да ходи без патерици и помощни средства. За четирите операции, 
за подмяна на ставите Турхан събира близо 28 000 лева от дарения на хора от Европа и чрез 
DMS кампания у нас. Без тяхната помощ е нямало да постигне и този напредък, който 
бележи в момента. Движи ръцете си и вече може да сяда, след като е прекарал години 
взирайки се в тавана над него. Неотлъчно до Турхан е неговата майка. Дете ми е, казва тя, не 
мога да го изоставя на произвола на съдбата. Тежко ни е, но съм благодарна на всички 
онези които ни помогнаха да стигнем до тук. Имаме нужда от още една протегната ръка, за 
да видя синът си на крака, усмихва се Хикмет Мустафова. За да стигнат до края Турхан 
трябва да събере още 25 000 лв., с които да плати рехабилитационните процедури, в същата 
клиника,в която е опериран. Процес, който ще продължи две години. Всеки терапевтична 
сесия струва над 3 000 лв. Турхан обаче вярва, че ще се намерят хора, които ще го подкрепят 
и ще сбъдне най-съкровената си мечта – да види морето ...да стигне до брега му сам. Казват, 
че човек е голям, колкото са големи мечтите му ...освен това да мечтаеш е безплатно. Но 
сбъдването на мечтата на Турхан има цена. Мечтата на Турхан от Силистра струва 25 000 лв. 
Всички онези, които могат и имат желание да помогнат могат да го направят чрез SMS с 
текст - DMS TURHAN 17 777. 
 
Игра с кауза подкрепя учителите по програма „Заедно в час” 
www.ngobg.info | 08.03.2018  
Между 11 и 17 март всички игри в ескейп стаите на Dextrophobia ще подкрепят каузата на 
„Заедно в час” за равен достъп до качествено образование. Може ли забавлението с 
приятели и решаването на логически загадки да бъде с благородна кауза? Първите ескейп 
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стаи в България Dextrophobia и фондация „Заедно в час” обединяват усилия, за да докажат, 
че мисията е възможна. В рамките на една седмица, между 11-и и 17-и март, двете 
организации ще провокират повече хора да научат защо достъпът до качествено 
образование в България не е даденост и как всеки може да подкрепи успеха на учениците. 
На 11-и март приходите от всички игри в първите три стаи на Dextrophobia ще бъдат изцяло 
дарени в подкрепа на участниците по програма „Заедно в час”, а през следващите дни до 
17-и март, 10% от таксите за игрите във всички четири стаи на Dextrophobia ще подкрепят 
работата на програма „Заедно в час” за осигуряване на достъп до качествено образование. 
Освен гарантирано забавление и подкрепа за благородната кауза на 11-и март всички, които 
се запишат и играят в ескейп стаите, ще могат да научат повече за работата и въздействието 
на учителите лично от екипа на „Заедно в час”, участници и възпитаници на програмата. 
Всички играчи ще разберат през какво преминават по време и след програмата, както и 
какви са възможностите за професионално и лидерско развитие. Екипът на „Заедно в час” 
ще сподели още какво се търси в успешните кандидати и как всеки може да подкрепи 
мисията - като стане учител, ролеви модел в класна стая или съмишленик на организацията. 
Екипът на “Заедно в час” ще сподели още какво се търси в успешните кандидати и как всеки 
може да подкрепи мисията - като стане учител, ролеви модел в класна стая или съмишленик 
на организацията. „Много от уменията, необходими за успешно излизане от ескейп стаите, 
са част от ключовите умения за успех на ХХI век - логическо мислене, работа в екип, 
справяне в предизвикателна среда. Това са и част от уменията, които учителите по програма 
„Заедно в час” развиват целенасочено със своите ученици в училище, за да ги подкрепят да 
постигнат своите мечти и да изградят устойчиви навици за справяне с предизвикателствата в 
живота. Щастливи сме, че благодарение на партньорството с Dextrophobia имаме 
възможност да достигнем до нови хора и да намерим нови съмишленици, с които заедно да 
подкрепим пълноценната реализация на повече ученици в България”, споделя Евгения 
Пеева-Кирова, изпълнителен директор на фондация “Заедно в час”. „От първия си ден 
стаите на Dextrophobia винаги са били своеобразно тестово поле за функционалната 
грамотност на потребителите ни, което предизвиква тяхната креативност, комуникация и 
работа в екип в неформална обстановка. Всеки ден наблюдаваме проявата на тези умения в 
различна степен от нашите потребители и осъзнаваме колко важни са те за развитието на 
една личност още от най-ранните етапи на образованието. Партньорството ни със „Заедно в 
час" е възможност да подкрепим в по-голям мащаб хора, посветили се на образованието и 
успеха на учениците с най-голяма нужда от подкрепа, както и да покажем модел, в който 
дори малък и развиващ се бизнес може да бъде социално отговорен и да застане с името си 
зад мисия и визия, която споделя”, коментира Александър Грозданов, собственик и 
управител на Декстрофобия ООД. Записването за благотворителните игри в Седмицата на 
„Заедно в час” в Dextrophobia е отворено на този линк https://goo.gl/2XQgqt. Повече 
подробности може да следите във фейсбук събитието. В момента програма „Заедно в час” 
набира кандидати за новия си випуск участници, които ще влязат в училище като учители 
през септември 2018 г. Крайният срок за подаване на кандидатури е 25 март на 
https://apply.zaednovchas.bg/ За „Заедно в час": Мисията на „Заедно в час” е да работи за 
осигуряването на равен достъп до качествено образование на всяко дете в България. За тази 
цел организацията привлича и внимателно подбира мотивирани и опитни специалисти с 
високи постижения от различни сфери. В рамките на двугодишна програма за 
професионално и лидерско развитие те получават обучение и подкрепа да работят като 
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учители на ученици от уязвими общности в български училища. Организацията изгражда 
силна общност от настоящи учители, възпитаници и ключови партньори от всички сектори, 
за да подпомогне наистина и дългосрочно достъпа до качествено образование на всяко 
българско дете. Мнозинството от възпитаниците на програмата остават активно ангажирани 
в сферата на образованието, като се развиват в различни кариерни пътеки – училищно 
лидерство, социално предприемачество, публични политики и др. „Заедно в час” е 
създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“ и е 
част от глобалната мрежа за равен достъп до качествено образование Teach For All. За 
„Декстрофобия": Декстрофобия ООД е създателят на първите и най-успешни ескейп стаи на 
загадките в България - Dextrophobia Rooms. Мисията на организацията е да направи живота 
на хората в София и страната една идея по-интересен, чрез доставянето на иновативни, 
високо-качествени активни забавления в различни сфери на дейност и с лично отношение 
към клиентите. Декстрофобия е създателят и на социалната игра с карти Cards2Go, както и 
изпълнител на редица фирмени събития и маркетингови кампании с фокус върху 
технологиите и иновациите в забавлението. Компанията е възпитаник на програмaтa на Start 
It Smart: Pre Accelerator и избрана за инвестиция от фонда за рисков капитал Eleven Ventures. 
 
Пейзажи и усмивки дариха младите художници на лекари и пациенти в Ортопедията 
www.paralel44.com | 08.03.2018  
Над 20 живописни картини подариха младите художници от Школата по изобразително 
изкуство към Обединения детски комплекс на Отделението по ортопедия в силистренската 
болница. 
Възпитаниците на Живка Ковачева посетиха лечебното заведение и лично връчиха творбите 
си на лекарския екип и сестрите. Инициативата бе по идея на педагога Лилия Маркова за 
разкрасяване на болничните стаи и помещения. В благородното дело на младите 
художници помощ оказа собственикът на книжарници „Везни 55“ Пламен Маринов, който 
дари на Школата консумативи за създаването на картините. Помощ оказало и ОУ „Иван 
Вазов“ предоставило рамки за платната. 
По време на церемонията директорът на болницата д-р Даниела Костадинова благодари за 
дарението и пожела на младите хора да учат медицина и един ден да се завърнат като 
лекари именно в Ортопедичното отделение. 
Благородните жестове на Школата по изкуствата ще продължат и занапред и вече е 
известно, че следващото здравно звено, което ще закичи по стените си пейзажи и флорални 
мотиви ще е Вътрешното отделение. Това вече бе сторено в Детското отделение, посетено 
от младите художници, дарили му картини в началото на декември. 
 
Деца от Троян дариха 2500 лева на общинската болница 
www.news.bg | 09.03.2018 | 08:51 
Деца от Троян дариха 2500 лева на Детското отделение на Общинската болница в града. 
2500 ученици и учители от началното училище "Св. Св. Кирил и Методий" са събрали парите, 
съобщи БНР. Те са продавали мартеници, изработени по проекта "Мартенички с кауза", 
реализиран от ученици, учители и родители на деца от училището. С предоставените 
средства ще бъде дооборудвано отделението по педиатрия с ЕКГ-апарат и инхалатори за 
лечение на белодробни заболявания, заяви управителят на общинската болница в Троян д-р 
Пенко Бамбов. "Бяхме изключително приятно изненадани", допълни д-р Бамбов. 
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Доброволци организират почистване край Стара болница във Велико Търново 
www.regnews.net | 09.03.2018  
Да почистят района около Стара болница във Велико Търново е поредната цел, която са си 
поставили от групите „TarnovoRuns“ и „Доброволно чистене – Велико Търново“. Акцията е 
насрочена за 11 ч. на 11 март, като сборният пункт е на площадката пред сградата, в която се 
намира Родилното отделение. Организаторите са осигурили 500 чувала и 70 чифта 
ръкавици, като апелът им е тези, които ще се присъединят към тях, по възможност да носят 
грапи, лозарски ножици, храсторези. Районът около Стара болница е избран неслучайно. Тук 
се раждат децата на целия ни регион. Нека да покажем нашата силна подкрепа към това 
важно място. Сградата на Родилно отделение е обгърната от стотици килограми боклук. 
Това са отпадъците на всички хора,  минавали от там. Нека да върнем жеста към всички 
акушерки, медиицнски сестри и лекари, апелират организатоирте. 
 
Сами получи животоспасяващата операция в Хановер 
www.btvnovinite.bg | 09.03.2018  
18-годишният талант в баскетбола Самуил Владимиров е преминал успешно операцията по 
отстраняване на тумор на мозъка. В момента той се намира в Хановер и състоянието му е 
стабилно. „Сами е готов. Готов е! Казва, че е войник и е готов да скочи веднага и, ако може, 
да избяга със 100 километра в час от тук – разказва майка му Боряна Владимирова. – Добре 
е. Страхотен дух има и смятам, че това много ще му помогне за бързото възстановяване“. 
Вече ви разказахме историята на Сами. При рутинен лекарски преглед той чува тежката 
диагноза тумор в мозъка. За животоспасяващата му операция бяха нужни 50 000 евро и 
средствата бяха събрани за по-малко от седмица с помощта на дарения. Зов за помощ: Да 
помогнем на Самуил да пребори тумора (ВИДЕО)За операцията на баскетболния талант са 
необходими 50 000 евроЛекарят, към когото семейството се обръща за помощ, е доц. 
Венелин Герганов. Българският неврохирург работи в Международния неврологичен 
институт в Хановер. Там оперира Самуил. 
„Имахме денонощна комуникация с него и неговата бърза реакция с организиране на 
спешната операция и пристигане тук са от значение, огромно значение, разбира се“, 
разказва Боряна. 
По време на операцията лекарският екип установил, че туморът не е един, а няколко. 
Единият от тях се е намирал на много труднодостъпно място. Въпреки всичко, за момента 
няма нужда от втора операция, казва Боряна. 
Семейството ще остане още седмица в Германия за изследвания. Същевременно днес двата 
отбора, в които Сами е играл – „Левски“ и „Шампион 2006“, организират благотворителна 
среща в зала „Триадица“. 
„Искам да изкажа огромната си благодарност, дълбока, от дъното на сърцето си. Не само 
моята, разбира се, а на цялото семейство, на всички хора, които помогнаха, които 
организираха и направиха всичко възможно да се съберат парите“, казва Боряна. Тя 
благодари и на хората, които не са има ли възможност, но са подкрепили семейството с 
добри пожелания и положителна енергия.  
 
Турция ни праща 300 000 евро в хуманитарна помощ 
www.clinica.bg | 09.03.2018  
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Почти 300 000 евро под формата на хуманитарна помощ ще получи Българският Червен 
кръст (БЧК) от турския Червен полумесец. Двете организации обединяват усилията си, за да 
създадат съвместен бедствен резерв за пострадали при кризисни ситуации. Депото със 
запаси ще служи като бедствен резерв, който ще осигурява постоянна готовност за 
подпомагане на населението при кризисни ситуации в България и в Балканския регион. За 
целта президентът на Турския Червен полумесец д-р Керем Кънък ще дари на БЧК   палатки, 
матраци, радиатори, вълнени одеала,   хигиенни и санитарни пакети, дезинфекционни 
средства, кухненско оборудване и др. на обща стойност почти 300 000 евро. Официалното 
създаване на бедствения резерв ще се състои в понеделник, 12 март, от 14:00 ч. в 
Националната складова база на БЧК в с. Долни Лозен /ул. „Половраг" № 31/. 
 
Великденска кампания помага на бедни пенсионери 
www.news.plovdiv24.bg | 09.03.2018 |  
Източник: Plovdiv24.bg Ангажираме се заедно да помогнем на най-уязвимата и бедна част от 
населението, на онези възрастни хора, които получават под определения размер на 
минималната пенсия. С тази идея ще се проведе организираната от омбудсман Мая 
Манолова кампания "Велик ден за всеки“, съобщи за Burgas24.bg общественият посредник 
на Бургас Тодор Стамболиев.  "Инициативата се провежда под патронажа на омбудсмана на 
Република България и традиционно е насочена към подпомагане на възрастните хора, 
нашите майки и бащи, които остават извън определения от правителството регламент за 
получаване на великденски надбавки. Използвам възможността да Ви поканя да бъдете наш 
съмишленик и партньор в новото издание на кампанията, в която отново ще се събират 
финансови средства и хранителни продукти, така че заедно да зарадваме възрастните хора 
за големия християнски празник. В тази връзка се обръщам към Вас и с конкретна молба. 
При положение, че се включите във "Великден за всеки - 2018“, да посочите вид и 
количество от Вашата продукция, която бихте дарили в подкрепа на възрастните хора от 
Вашия регион и страната.  Информирам Ви, че за нуждите на кампанията Българската 
агенция за безопасност на храните предоставя своите складови помещения на територията 
на цяла България.  Използвам възможността да припомня, че от 1 януари 2017 г., след 
кампания на омбудсмана, ДДС върху дарените храни с изтичащ срок на годност отпадна, 
така че при желание, бихте могли да се възползвате от тази възможност. Договорът за 
дарение ще се издава от  Българската хранителна банка“  се казва в писмото на омбудсмана. 
Тази година кампанията "Великден за всеки – дари празник на баба и дядо“ набира 
средства по банкова сметка в УниКредит Булбанк, разкрита конкретно и единствено за 
целите на кампанията, като титуляр е Български Червен кръст (БЧК)  IBAN: 
BG53UNCR70001522802795 Банков код: UNCRBGSF Или със SMS 1255 -  на стойност 1 лев, 
освободен от ДДС.  Чрез online дарения от България и чужбина на сайта на БЧК - 
www.redcross.bg. Благодаря на всички за съпричастността към тази благородна кауза. 
Бъдете здрави! 
 
Президентът: Нуждаем се от национален център за реакция при природни бедствия 
www.trud.bg | 09.03.2018  
България се нуждае от национален център за наблюдение, реакция и управление в случаи 
на природни бедствия и кризи, който в реално време да идентифицира потенциални 
заплахи за населението и да предприема своевременни мерки за защита на гражданите. 
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Това беше общата позиция на среща на „Дондуков“ 2 на президента Румен Радев с 
началника на отбраната ген. Андрей Боцев, директора на главна дирекция „Пожарна 
безопасност и защита на населението“ към МВР главен комисар Николай Николов, Петър 
Горновски, председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор 
(ДАМТН) и Кирил Войнов, директор на главна дирекция „Надзор на язовирните стени и 
съоръженията“ в ДАМТН, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Срещата се 
проведе по повод обявеното бедствено положение в Община Хайредин и опасността от 
наводнения в страната. Директорът на главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на 
населението“ към МВР главен комисар Николай Николов увери държавния глава, че няма 
пряка заплаха за населението и са взети всички необходими мерки и има готовност за 
реакция при необходимост. Николай Николов изрази признателността си за доброто 
взаимодействие с Българската армия в случаи на бедствия и кризи. Участниците в срещата 
бяха единодушни, че в България трябва да се създаде система за техническо наблюдение на 
язовирите на национално ниво, каквито мерки са предприети в Бургаска област. 
Отговорните институции са потърсили и експертизата на Института за космически 
изследвания и технологии (ИКИТ) при БАН за въвеждането на сателитно наблюдение на 
опасните язовири у нас. Председателят на ДАМТН Петър Горновски информира, че са 
предприети действия и за класифициране и профилактика на опасните водоеми в България. 
Начините на финансиране и изразходване на ресурсите, с които разполагат общините, 
техническото оборудване, обучението на кадри и доброволци, както и стимулирането на 
инженерното образование сред младежите, също бяха сред темите на срещата. 
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