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"Перото" дари книги на ветераните на културата и изкуството 

сп. Журнал за жената | 05.01.2017  

Повече от 30 книги получиха като подарък хората от Дома на Ветераните на културата и 

изкуството. Събитието е част от успешната инициатива на Литературен клуб "Перото" и 
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неговите посетители - "Нарисувай/ напиши ми Коледа". Сред заглавията са последната книга 

на Силви Вартан "Мама", романи на Георги Господинов, познати и нови автори. 

Инициативата на "Перото" стартира в края на ноември 2016 г. и всички посетители можеха 

да се включат, като създадат своето коледно пожелание, напишат своята коледна история и 

нарисуват своята коледна картичка или украса. От творенията бяха създадени малки 

книжки, които всеки закупил книга за каузата, получаваше като подарък. 

 

Дариха с подаръци три деца на пострадали служители на МВР 

Отзвук, Смолян | 05.01.2017  

За тринадесета поредна година Министерството на вътрешните работи организира 

национална благотворителна кампания за подпомагане на децата на загиналите и 

пострадалите при изпълнение на служебния си дълг служители на МВР. 

Три деца от Смолянска област получиха подаръци и поздравления за коледните и 

новогодишни празници от директора на ОД МВР - Смолян, старши комисар Николай Димов. 

Те получиха преводи по сметките си за сумата от 700 лева. Това стана възможно 

благодарение на хората, засвидетелствали подкрепата си чрез кратки съобщения и 

финансови дарения и на служителите на МВР, които ежемесечно даряват средства от 

заплатите си за кампанията. 

В продължение на години поддръжници на инициативата са и търговската верига 

"Технополис" и техни търговски партньори, които тази година осигуриха за всяко от децата 

ваучери на стойност 500 лв. Съпричастност към кампанията отново засвидетелстваха и от 

"Билла - България" ЕООД. От веригата децата получиха ваучери на стойност 150 лева. С тях 

може да се пазарува във всички магазини на двете вериги в цялата страна. Към тези 

подаръци за децата от област Смолян бяха включени и парични средства, дарени от ОД МВР 

- Смолян. 

 

Кампания събира пари за онкоболно момче от Кюстендил 

www.redmedia.bg | 05.01.2017  

Жителите на Кюстендил се обединиха около кампания за набиране на средства за 

лечението на 23-годишния Калоян Спасов. Момчето страда от много рядък вид тумор - 

Сарком на Юйнг. Лекарите полагат неимоверни усилия да стабилизират здравословното му 

състояние,  което в момента е влошено. Лечението се провежда в Република Турция и е на 

стойност над 150 000 лева. На 29 декември, в помощ на Калоян, кюстендилци са 

организирали концерт в  

общинския театър на града. Благотворително в него са се включили редица танцови групи от 

града, рап музикантите от "Източен Блок", както и стигналият до големите финали на X 

Factor Кристиян Янкулов. „Браво на кюстендилци, че са се организирали в помощ на болно 

дете. За нас беше чест да дойдем и да допринесем за събирането на тази немалка сума. 

Нека всеки, който може, дари поне един лев чрез SMS на номер 17 777”, призоваха от 

„Източен блок”. Събраната до момента сума е на стойност 118 266 лева. Всеки, който иска да 

помогне на Калоян може да го направи чрез: - SMS с текст DMS KOKI на номер 17 777 (за 
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абонати на Telenor, VIVACOM и Mtel) - PayPal: kaloyan_spasov93@abv.bg - Дарителска сметка 

в лева: Калоян Венциславов Спасов Kaloyan Ventsislavov Spasov IBAN: 

BG86RZBB91551007422191 BIC: RZBBBGSF 

 

Holiday Heroes достави 5970 празнични пакета на семейства в нужда 

www.actualno.com | 05.01.2017  

Кампания „Коледа 2016“ беше най-успешната кампания за всички празнични герои до сега. 

Почти шест хиляди семейства от над 100 населиени места в цялата страна, получиха пакет с 

хранителни продукти, за да посрещнат с пълна трапеза най-светлият християнски празник – 

Рождество Христово. Десетки компании и медии, стотици индивидуални дарители и 

доброволци, куп родни знаменистости превърнаха каузата на Holiday Heroes в празник за 

хиляди нуждаещи се семейства в цялата страна. 

Четири дни неуморни доброволци опаковаха празничните пакети в склада, който любезните 

домакините от K&M абсолютно безвъзмездно предоставиха на организацията. Безброй 

други пък доставяха с личните си автомобили готовите пакети, директно в домовете на 

семействата. За да достигнат продуктите до всички семейства из цялата страна, за 

доставката на пакетите помонгаха Unimasters и InTime. 

Holiday Heroes събира детски играчки и хранителни продукти. 

В първия ден от опаковането и разноса на празнични пакети на Holiday Heroes, Теди 

Кацарова донесе коледното чудо в дома на 42-годишната Михаела, с диагноза олигофрения, 

която живее с майка си и брат си. Оперната певица Гергана Николаева и близката и 

приятелка Тони, изпълнителка на хитовете „Всичко било е насън“ и „Както преди“, също 

станаха доброволци на каузата и доставяха коледни пакети на семейства. Водещите на 

предаването „Жива връзка“ по телевизия BiT, Кристина Владимирова и Димитър Димитров, 

също бяха празнични герои в третия ден от кампанията по опаковане и разнос. В последния 

ден на доставките, на Игнажден, в герои за семейства в нужда станаха още Драго Симеонов 

и младата изпълнителка Диа, както и звездите от VIP Brother 2016 – Роро и Надя Иванова. 

Както всяка кампания до сега, така и през кампания „Коледа 2016“, всеки от дните на 

подготвяне на празничните ни пакети излъчвахме на живо процесът на опаковане. 

Празничните пакети не са напълно унифицирани, но всеки от тях съдържа основните 

хранителни продукти – брашно, варива, олио, месен и/или млечен продукт, кори за баница, 

питка и играчка за малчуганите за семейства в нужда. Всички те бяха разпратени по 

домовете на нуждаещи се семейства в цялата страна. Foodpanda и Aladin Foods зарадваха 

екипът от доброволци на Holiday Heroes, които неуморно подготвяха пакети като им 

осигуриха вкусен обяд, с който да се подкрепят, докато опаковат празничните пакети. 

Holiday Heroes с турнир по футбол през октомври. 

 

"Да, България" събра близо 80 хил.лв. дарения 

www.dnevnik.bg | От Дневник | 05.01.2017  

Новият политически проект на бившия правосъден министър Христо Иванов "Да, България" 

успя да събере близо 80 хил. лева дарения, става известно от съобщение на сайта на 
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движението. Сумата е набъбнала от 40 хиляди лева, които бяха събрани малко след 

официалното обявяване на проекта. Неговото учредяване предстои да се случи в събота, 

като на сайта на движението е публикуван и проекто устав. Събраната сума надхвърля с 

повече от 50% поставените цели за набиране на 49 хиляди лева за разходи през първите два 

месеца преди учредяването на партията, пишат от движението. Инициативният комитет 

разкри специална банкова сметка на Христо Иванов и с достъп на още двама учредители до 

нея, като в нея са постъпили 61 357 лева. Останалата сума е левовата равностойност на 

даренията чрез PayPal, които са общо 8 759 евро. Дарителите са общо 578 души, а средната 

стойност на едно дарение е 132 лева. Постъпили са само четири дарения на стойност над 

1000 лева, като най-голямото е на стойност 8915 лева от българин, живеещ в Лондон. Нови 

5000 лева сега са постъпили от член на инициативния комитет. Най-голямата част от 

даренията са на стойност между 20 и 100 лева. Събраните досега 78 559 лева ще се 

използват за покриване на разходите по учредяването и регистрацията на Да, България като 

политическа партия, както и за други свързани събития и кампании, пишат още от 

движението. След учредяването на партията всички останали пари ще бъдат внесени в 

банковата сметка на партията. "Вярваме, че изправяйки се срещу престъпността и 

корупцията в управлението, можем да предложим на младите хора в България бъдеще, а на 

нашите родители – достойно настояще. Желаем да възпитаме децата си в родолюбие, да им 

завещаем горда и достойна България. Искаме да бъдем солидарна общност от граждани, 

независимо дали живеем в страната или извън нейните предели. За нас това е истински 

патриотизъм", е записано в проекто устава. В него основната записана цел е демонтиране 

"корупционния модел на управление на страната, за да сложи край на бедността и да 

повиши благосъстоянието и качеството на живот на българските граждани". Това според 

документа, ще се постигне чрез реформиране на правоохранителната система, установяване 

на законност и правила за институциите, вместо произвол, създаване на работещи 

регулатори, охраняващи правилата на свободната конкуренция, спиране на бюджетните 

кражби, свързани с нагласени обществени поръчки, укрити данъци в особено големи 

размери и контрабандна търговия от фирми и частни лица, избегнали закона чрез 

корупцията в държавните институции. Сред целите е записано още въвеждане на 

електронно управление и създаване на "малка и прозрачна администрация" и други. 

Партията ще се казва "Движение Да България", като ръководните органи ще са национална 

конференция, национален съвет, председател, изпълнителен съвет. Контролен орган на 

Движението е Националната контролна комисия. 

 

Строителната камара започва да гради новите домове в Хитрино 

www.news.bg | 05.01.2017  

От Строителната камара вече са на терен в Хитрино и обследват 70 къщи. Оказва се, че част 

от постройките не са отговаряли на изискванията и преди трагедията, затова ще бъдат 

конструктивно укрепени, каза изпълнителният директор на Строителната камара Иван 

Бойков пред БНР. На място ще бъде построен и склад за съхраняване на дарените 

материали. Те ще се ползват както от строителите, така и от пострадалите хора. 
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Представители на строителните фирми в момента разчистват терените. Камарата планира 

безвъзмездно да изгради засега 11 от напълно разрушените близо 30 къщи. Дейността е на 

стойност 1 милион лева, но даренията от фирмите растат, отбеляза Бойков. На 20 януари 

архитектите ще представят идейни проекти за 11-те къщи и ще се срещнат със 

собствениците. На 6 февруари се очаква вече да има одобрени проекти и да се направи 

втора среща - на строителите със собствениците, и така да стартира практическото 

изграждане. Къщите няма да бъдат на старите си места, защото има изисквания на новия 

Закон за устройство на територията относно спазване на отстояния. Въпреки това ще се 

спазят границите на имотите. Заради това преместване, на срещата са поканени и 

представители на EVN и ВиК. По-нататък, когато има дарители, ще бъдат изготвени проекти 

за всички разрушени къщи. "Имаме готовност да продължим", заяви Бойков и припомни, че 

това е вече пето бедствие, в което Строителната камара участва с безвъзмездна дейност. 

 

„Пожелай си!“ с нова кампания за дарение на ин витро процедури 

www.topnovini.bg | Topnovini.bg  

В началото на декември 2016 стартира поредната инициатива на благотоврителната 

кампания „Пожелай си!“, която цели да набере средства за двойки с репродуктивни 

проблеми чрез разпространението на календари. За момента са закупени повече от 600 

броя, а до края на кампанията на 23 януари се очаква да бъдат продадени и останалите 900 

календара. По този начин повече нуждаещи ще получат специализирана помощ. 

Желаещите да се присъединят към кампанията двойки могат да заявят все още своето 

участие като се регистрират на имейл: wish@newlifeclinic.bg, посочвайки трите си имена,  

години, телефонен номер и електронна поща. От клиниката съветват, че е хубаво преди да 

попълнят данните си, участниците да се запознаят с медицинските условия, които са указани 

в сайта на клиника New Life. 

През последния месец беше проведена мащабна кампания за разпространението на 

благотворителните календари в десетки търговски обекти в град Пловдив, повечето от които 

парнтьори на „Пожелай си!“.  Екипът на клиниката, който създаде календара имаше за цел 

освен да набере средства за благотворителната инициатива, също така да предаде емоцията 

и щастието на пациентите, които са се сблъсквали с репродуктивен проблем, но успешно са 

го преодолели посредством усилията на медиците. За страниците на изданието са заснети 

реални жени и двойки, които вече са станали щастливи родители, или на които предстои 

радостното събитие. 

Календарът ще се продава благотворително, на минимална цена от 8лв.  Средствата от 

продажбата отново ще бъдат дарени за каузата. Разпространението на изданието ще 

обхване повечето медицински и дентални центрове, обществени места, салони за красота, 

молове и компании партньори на инициативата. 

Финалът на кампанията ще се проведе на 23 януари 2017 година от 11.00 часа в клиниката, 

където ще бъдат обявени резултатите и имената на двойките, които ще могат да се 

възползват от събраните средства. Финансирането ще отиде единствено за нуждаещите си 

двойки, толкова на брой, колкото позволяват събраните средства. 
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През последните две години кампания „Пожелай си!“ подкрепя двойки с репродуктивни 

проблеми не само чрез своите услуги, но и чрез различни кампании, които сбъдват мечти. 

Участие в тях вземат, както хора с репродуктивни затруднения, успели да станат родители, 

така и компании, социално ангажирани към проблемите на  младите в България. Целта на 

всички е повече млади семейства у нас да изпитат щастието да прегърнат свое дете.  

 

Да помогнем на Алекс да ходи! 

www.dariknews.bg | 05.01.2017  

250 000 долара са необходими за първата и много сложна операция на Александра 

Кръстянина. Това съобщи нейната леля Геновева Андонова. Момиченцето се е родило 

миналата година с рядката диагноза „Фибуларна хемимелия на дясно краче” – пълна липса 

на малък пищял и скъсен крак с деформирани глезен и стъпало. Родителите на детето имат 

много премеждия и проблеми с администрацията на все по-коментирания напоследък 

„Фонд за лечение на деца“ към Министерството на здравеопазването. Финансиране на 

лечението на детето им е отказано. Те са в безизходица и започват да търсят други 

варианти, за да осигурят необходимите средства. Първата операция е за изграждане на 

глезена, за да може детето да ходи. Стигнало се е до DMS номер, дарителски сметки и 

благотворителни базари. Ако искате да подкрепите семейството, посетете страницата във 

фейсбук „Да помогнем на Алекс да ходи“, в която може да намерите повече подробности. 

 

Певци и композитори даряват хитове на БНР 

От “Музикаутор” обвиняват радиото, че е излъчило пиратски над 50 песни 

източник 

www.paper.standartnews.com | 05.01.2017  

Фронтменът на група "Сигнал" Данчо Караджов, естрадната легенда Мая Нешкова и 

композиторите Кирил Икономов и Милен Врабевски с продуцираните от него 43 албума 

станаха първите изпълнители, които предоставят безплатно творчеството си на Българското 

национално радио за определен срок. Това се случи след скандала между сдружението 

"Музикаутор" и БНР за заплащането на авторски права. Като резултат в ефира на 

националното радио почти не звучи съвременна музика. Забраната от сдружението на 

композитори, автори и издатели "Музикаутор" влезе в сила на 1 януари. То поиска почти 

тройно увеличение на сумата, която радиото му плаща за авторски възнаграждения. Според 

БНР обаче парите са прекалено много. От радиото са готови да предложат само 20% отгоре. 

Министерството на културата и Съветът за електронни медии призоваха спорът да бъде 

разрешен максимално бързо, за да бъде подписан нов договор. "Министерството на 

културата счита, че трябва да се проведат разговори между "Музикаутор" и БНР за тарифата 

за авторските права, която медията заплаща. От министерството сме изпратили писмо и до 

двете страни, в което казваме, че за нас въпросът е висящ и даваме срок от две седмици те 

да постигнат съгласие", каза пред "Стандарт" Георги Дамянов, който е шеф на Дирекция 

"Авторски права" в Министерство на културата. Днес ще стане ясно дали Съветът за 

електронни медии ще успее да помири спорещите. "Доколкото ми е известно, днес, има УС 
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на "Музикаутор". Ще изчакаме да видим какво решение ще вземе той. Дали ще продължи 

да отстоява тези твърди 4,5 процента, дали ще продължи да отстоява по БНР да не излиза 

тяхна музика. Силно се надявам на промяна в позицията и едва след като чуем промяната, 

ще имаме УС на БНР след това следобед. И среща в СЕМ ще може да има едва след това", 

обясни пред "Стандарт" генералният директор на БНР Александър Велев. Той припомни, че 

бюджетът на радиото не е променян от 6 години. "Такива са реалностите. Ние сме казали, че 

не можем да платим 4,5%. Другата страна казва - не, ще платите, като малко дете, което 

тропа с крак и си иска играчката. Това значи, че няма диалог. И тъй като те ни затвориха 

ефира за тяхната музика, те са на ход", добави Велев. Георги Дамянов заяви пред 

"Стандарт", че действието на нотариалната покана за спиране използването на репертоара 

на "Музикаутор" трябва да се прекрати "на момента", за да може БНР да работи нормално. 

Според Дамянов е нарушен общественият интерес. "Не може едно национално радио, което 

е най-големият платец в страната, което има няколко програми, регионални станции, да 

бъде спряно да използва музиката. Абсолютно неоправдано е и представлява злоупотреба с 

положението на "Музикаутор", твърди той. Според него от компанията поставят 

неизпълними условия. "Казват: Ако вие не ги изпълните, ние ще ви спрем музиката. Е как ще 

стане?", коментира Дамянов. От "Музикаутор" пък са твърдо убедени, че не извиват ръцете 

на никого. Сдружението разпространи вчера съобщение до медиите, в което се казва, че 

според тях ръководството на БНР подвежда аудиторията, казвайки, че музиката, която 

излъчва, е с уредени или погасени авторски права. Според сдружението по националното 

радио са били засечени да се пускат над 50 произведения, които са част от репертоара на 

творци, които "Музикаутор" представляват. Вече са пратили 20 сигнала до СЕМ по случая. 

Според юристите на "Музикаутор" тази практика е нарушение на Закона за авторското право 

и сродните му права (ЗАПСП), според който "произведенията следва да се използват само 

след предварителното съгласие на автора". "Музикаутор" вярва, че все още има институции 

в България, които зачитат върховенството на закона, но с оглед горната информация БНР не 

е сред тях", се казва на финала на съобщението, разпратено от сдружението. Антония 

Кюмюрджиева 

 

15 000 по. събра кампанията "Купи жипа епхичка, помогни на дете!" 

в. Добруджанска трибуна, Добрич | 06.01.2017  

С благотворителната кампанията на Министерство на земеделието и храните "Купи жива 

елхичка, помогни на дете!" бяха събрани общо 15 000 лв. В рамките на инициативата, която 

обхвана 22 места в цялата страна, бяха продадени 3 000 дръвчета, предоставени от 

Държавните горски предприятия. 

Събраните средства от благотворителната акция ще бъдат дарени за лечението на 

петгодишно момиченце, което страда от тежко онкологично заболяване и се нуждае от 

скъпи животоспасяващи интервенции в Германия. 

 

Добри хора подадоха ръка на малкия Любчо 

в. Черноморски фар, Бургас | 06.01.2017  
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Чудесен новогодишен подарък получи двегодишният Любчо, който страда от сериозно очно 

заболяване, позволяващо му да различава само светлина. 

Семейството му бе зарадвано с 1400 лв., нужни за лечебни процедури на детето. Парите са 

събрани от дарителска кампания, провела се в аптеки "Фаркол". Бургаската верига откликна 

на зова за помощ и постави дарителски кутии в 6-те си градски аптеки, както и в централния 

си офис. Така, в продължение на два месеца, клиенти с добри сърца и служители на 

фирмата събраха сумата от 1400,28 лв. Преди ден управителят на аптеки "фаркол" магистър 

фармацевт Красимир Златев връчи парите на Рая Димитрова - майка на болното момченце. 

Бургазлийката, която се грижи и за по-голяма дъщеря, благодари на всички добри хора, 

помогнали им в този труден момент. 

Средствата ще бъдат използвани за поредните очни процедури на Любчо в Сърбия, за 

където семейството заминава в края на месеца. Точната диагноза на момченцето е атрофия 

и хипоплазия на зрителния нерв, което според лекари не подлежи на операция. Родителите 

му са обнадеждени от електростимулацията и лазерната акупунктура, които правят в Нови 

Сад, Сърбия. "Има напредък, Любчо наскоро проходи, удря се в предмети, но вече проявява 

и ориентация. За съжаление още не може да говори", споделя майка му. 

Досега Любчо има три 10-дневни курса на лечение в Сърбия. Всеки един от тях, без 

страничните разходи, струва 580 евро. Препоръките на лекарите са да правят процедури на 

всеки 3 месеца. 

Отделно Любчо има нужда от ежедневна рехабилитация за подобряване на двигателната 

активност. Майка му разказва, че 10 процедури се поемат от Здравната каса. Останалите са 

за сметка на семейството. Една процедура струва 20 лева. "Винаги, когато имаме 

възможност, ходим до дом "Майка и дете" за рехабилитация, много хора също ни помагат", 

оптимистични са родителите на Любчо. 

 

Как да пестим от данъци 

Облекченията позволяват спестяването на стотици левове в рамките на година 

сп. Икономист | 06.01.2017  

При плоска ставка на подоходния данък от ю% в България и политика на равна отдалеченост 

от различните бизнеси и демографски групи на домакинствата остават малко възможности 

за ползването на данъчни облекчения. И макар техният брой да е малък, все пак са налице и 

хората могат да се възползват. Представете си например, че всяка година получавате от 

държавата 500 лева или тази сума просто остане в джобовете ви, без да я преведете на 

данъчните. 

Младите семейства и ипотечните кредити 

При облекчението за лихви по ипотечните заеми има няколко условия. Първото е поне един 

от брачните партньори да бъде на възраст под 35 години. Второто е да имате сключен 

граждански брак и третото - да не притежавате други жилищни имоти или дори части от тях. 

Ако сте наследници на къща или апартамент, или на част от имот, можете да прехвърлите 

своя дял на роднина или да го апортирате в капитала на дружество с ограничена 

отговорност. 
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Представете си, че имате ипотечен заем за 100 000 лева с годишна лихва 6%. Това са 6000 

лева, които всяка година давате на банката. Тези 6000 лева се приспаднат от облагаемите 

доходи на партньора, подал декларацията. Ако приемем, че получавате по 1000 лв. месечно 

по трудово правоотношение, внесеният през годината данък е в размер на 1044 лв. От тази 

сума изваждате лихвените плащания, тоест 10 440 лв. - 6000 лв. = 4400 лв. Това е сумата, 

върху която се изчислява и дължимият от вас данък. В случая той е 10%, или 440 лв., за 

данък върху доходите на физическите лица. През годината обаче работодателят е удържал 

общо 1044 лв. и НАП ще трябва да ви възстанови разликата от 604 лв. Това облекчение може 

да се ползва само за лихвите по първите 100 000 лева от ипотечния заем. Също така самият 

заем трябва да е изтеглен за придобиване на жилището, а не имотът вече да е бил 

притежание на семейството и с него да се гарантира заем, който се ползва с други цели. 

Застраховка и пенсионно осигуряване 

Другото водещо облекчение е далеч по-просто. При него постановката е, че до 10% от 

облагаемия ви доход може да се приспаднат, ако пестите чрез застраховка "Живот" или 

внасяйки в доброволен пенсионен фонд. Така например, ако получавате нетен месечен 

доход от 2500 лева, в рамките на годината може вложите в компании от бранша по 250 лева 

всеки месец. Накрая 3000 лева ще бъдат извадени от сумата на облагаемия ви доход, което 

отново ще означава, че няма да внесете 300 лева, или държавата ще трябва да ви ги 

възстанови. Тази възможност не е обвързана със семейния статус на потребителя и той не е 

длъжен да има брак. 

Облекчения за деца 

Друга условна възможност за облекчение е достъпна само за семействата с деца. За всяко от 

първите три деца то е 200 лева годишно, или общо 600 лв. за три деца, като за четвъртото 

вече облекчение не се предоставя. 

Облекчения се предоставят още за родителите на деца с увреждания. Ако те имат загуба на 

трудоспособност над 50%, то семейството или родителят, който се грижи за детето, може да 

намали данъчната си основа със 7920 лв. годишно, или да плати 792 лева по-малко данъци. 

Облекчения са предвидени и при даряването на средства в полза на Фонда за лечение на 

деца в чужбина, Фонда за асистирана репродукция или в полза на българската култура. В 

първите два случая то е до 50% от сумата на годишната данъчна основа, а в третия до 15%. 

Механизмът обаче е така направен, че с дарителство не може да се постигне положителен 

данъчен ефект - тоест, колкото дадете, с толкова ще се намали облагаемата ви основа. 

Плюсът е, че ако човек не вярва в общия начин, по който държавата харчи, той може да 

намали финансирането на републиканския бюджет с данъците си, като насочи същата сума 

към институции, в които средствата се изразходват с конкретно предназначение. 

 

iGreet създаде благотворителна картичка с добавена реалност в подкрепа на „SOS Детски 

селища“ 

www.b2bmagazine.bg | 06.01.2017  

„Живите“ поздравителни картички на българската компания вече се предлагат и в Австрия, 

Германия и Швейцария 
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Българската стартираща компания iGreet, която развива собствена технология за „добавена 

реалност“ (augmented reality), стартира благотворителна кампания в подкрепа на „SOS 

Детски селища“. В рамките на инициативата екипът на iGreet е създал първата в България 

благотворителна картичка с добавена реалност, като над 70% от средствата от нейната 

продажба ще бъдат дарени на организацията. Картичката може да бъде закупена от 

уебсайта www.igreet.co, както и от търговската мрежа. 

Картичките на iGreet са известни с това, че „оживяват“, гледани през екрана на смартфон 

или таблет. Това става чрез технологията „добавената реалност“, която позволява 

обединяването на виртуалното съдържание с реалния свят. Така, след инсталиране на 

приложението на iGreet, можем гледайки на пръв поглед обикновените хартиени картички, 

да виждаме към тях различни анимации и друго съдържание. Приложението е достъпно за 

двете най-популярни мобилни операционни системи – Android и iOS. 

Видео с оживяващата картичка е достъпно тук: 

https://www.youtube.com/watch?v=3ZySxxC2RBQ 

„Добавената реалност е технология, която променя изцяло представата ни за 

поздравителните картички и ги превръща в много по-богато мултимедийно преживяване. 

Чрез тази технология могат да бъдат създадени игри, книги и много други предмети, но ние 

избрахме да започнем дейността си с картичките, защото те са много широко разпространен 

продукт и чрез тях даряваме усмивки и щастие на близките си. Убедени сме, че 

технологиите трябва да правят живота ни по-добър и благотворителната ни кампания 

съвместно със „SOS Детски селища“ е част именно от тази дългосрочна визия на екипа ни“ – 

сподели Вичо Димитров, основател на iGreet. 

Междувременно от компанията съобщиха, че нейните „живи“ картички от около месец се 

предлагат и в Австрия, Германия и Швейцария, а предстои скоро да бъдат пуснати в 

продажба и в други страни. Българската фирма стартира и партньорство с международната 

платформа Kite, която позволява разпространението на картички и други продукти в 

различни страни по света и отпечатването им локално. iGreet използва за дизайните и 

анимациите на своите картички млади български художници, а една от целите на 

компанията е да създаде, развие и подкрепи общност от талантливи млади артисти. 

 

За девета поредна година се реализира проектът „Награди за успелите деца на България” 

www.mikamagazine.com | 06.01.2017  

Фондация „Димитър Бербатов” реализира за девети пореден път своя годишен проект 

„Награди за успелите деца на България”. Областите, в които отличени през 2016 г. ученици 

могат да кандидатстват със своите постижения (сами или чрез друг) отново са Изкуства, 

Наука и Спорт. 

Всяко българско дете – ученик от І до ХІІ клас у нас или в чужбина (както и студенти 

първокурсници с постиженията си от ХІІ клас през 2016 г.), може да бъде номинирано със 

свои до 5 постижения – най-силните за него през годината. Кампанията традиционно 

предвижда и номинации в категория Благотворителност. 
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Номинациите се подават в уебсайта на проекта http://dberbatov.org/nagradi/, където 

детайлно са описани и условията. Тази година той е с обновен дизайн и функционалност – 

подарък за талантливите българчета от агенция e//marketing. Срокът за регистриране на 

номинации е от 23 декември 2016 г. до 17 часа на 10 февруари 2017 г. 

Фондация “Димитър Бербатов” вече е широко разпознаваема като фондацията на младите 

таланти. Желанието на победителите в различни състезания да принадлежат към общността 

на „Успелите деца на България“ утвърди проекта като мащабен, успешен и устойчив. В 

хиляди се измерват кандидатурите, които постъпват за обработване в периода на 

номиниране. 

„Деветото издание на „Успелите деца” е най-специалното, като важна кръгла годишнина” – 

шегува се знаменитата ни футболна деветка Димитър Бербатов. И продължава напълно 

сериозно: „Когато създадохме този проект още в първата година на съществуването ни като 

фондация, той беше първият по рода си в България. Дотогава никой не беше връчвал 

награди на изявените деца за цялостното им представяне през годината. Дори срещахме 

неразбиране. Сега виждам, че започнаха да ни повтарят и други фондации… Като цяло тази 

група деца вече получава малко повече внимание. Лаская се да мисля, че ние като 

фондация имаме своята заслуга за това. Но смятам, че все още всички в България сме 

длъжници на младите си таланти. Очаквам обичайно силна кампания – ти можеш да си един 

от нас!“ – отново призова успелите да спечелят награди българчета учредителят на 

едноименната фондация Димитър Бербатов. 

„Аз също се надявам на силна кампания, въпреки че за трета година я започваме без 

официални медийни партньори и без спонсори. За да стигне информацията за кампанията 

до децата, отново ще разчитаме основно на Фейсбук, на подкрепата на родителите и 

ръководителите на „нашите” деца, с които сме една голяма общност – познаваме се и 

поддържаме постоянен контакт. Винаги разчитаме и на отзивчивостта на националните 

медии, традиционно активно ни подкрепят и регионалните. Ще бъдем признателни на 

всеки, който разпространи информацията за номинациите. За нас е важно всяко дете, което 

има шанс да стане част от Клуб 2016, да знае, че сега е моментът. Ние ще продължим да 

имаме строги изисквания и да правим сериозен и отговорен подбор, защото на този подход 

се дължи високата стойност на нашите отличия“ – сподели Димитрина Ходжева, 

Изпълнителен директор на Фондация „Димитър Бербатов“. 

Целта на годишните “Награди за успелите деца на България” е преди всичко да поощри 

изявените деца и да стимулира тяхното развитие, обозначавайки постиженията им като 

значими за цялото общество. Той възпитава в уважение към успеха, основан на талант и 

усилия, в целеустременост, желание за изява и самоусъвършенстване, както и в отношение 

към благотворителността. Димитър Бербатов и екипът на фондацията се надяват, че тези 

деца един ден ще подкрепят социално слабите, както и талантите, които идват след тях. 

От първата кампания досега са постъпили над 25 000 номинации за деца от над 200 града и 

над 50 села в цялата страна, както и деца от БУЧ в Англия, САЩ, Испания, Португалия, 

Австрия, Дубай и други краища на света. 
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Всяка година пробоно за Фондацията работят „Юнайтед Партнърс”, агенция специализирана 

в интегрираните маркетингови комуникации и „Агенция на годината“ за 2014 година, и 

дигитална агенция e//marketing. 

Повече за проекта можете да четете в неговия уебсайт: http://dberbatov.org/nagradi/ и да 

следите неговия статус във Фейсбук страницата: http://on.fb.me/QFD3NB 

 

Данчо се върна от Турция след успешна бъбречна трансплантация 

www.shum.bg | 06.01.2017  

Успешна операция в Турция претърпя 33-годишният Йордан Красенов Йорданов, за когото 

през декември стартира дарителска кампания. След като, благодарение на десетки хора от 

Шумен и страната, необходимата сума от 20 000 евро беше събрана, Данчо замина преди 

коледните празници за клиниката, където му трансплантираха бъбрек. Резултатите от 

изследванията, направени вчера, показват, че бъбрекът е приет от организма, съобщи за 

ШУМ.БГ добрата новина сестрата на Данчо Наталия Йорданова. Тя поясни, че след 

приключване на кампанията точната събрана сума е 48 300 лв. Остатъкът от нея, след 

изплатените към момента средства за операцията, ще бъде използван за последващо 

лечение, както и следващи пътувания до Турция за изследвания и наблюдение. Още по 

темата Събраха необходимата сума за трансплантацията на Данчо 20.12.2016 16:58 

Организират концерт „Да подадем ръка на Данчо“ 17.12.2016 12:14 33-годишен шуменец се 

нуждае от спешна трансплантация в чужбина 08.12.2016 16:50 За тази цел ще бъдат 

изразходвани и средствата, които ще се съберат на предстоящия благотворителен ХИП-ХОП 

концерт тази вечер. Той ще бъде в Multiface и ще стартира в 21 ч. “Организаторите държат 

средствата, събрани от концерта, да бъдат за Данчо, независимо, че операцията вече се е 

състояла, тъй като още в самото начало идеята им беше да помогнат на Данчо. Освен това 

знаят, че ще бъдат необходими средства и за последващото му лечение”, обясни още 

Наталия Йорданова. Тя отново благодари на всички, които са се включили в 

благотворителната кампания и са помогнали за това брат й да успее да замине за Турция, 

където да бъде направена спешната трансплантация. ШУМ.БГ 

 

Депутати от БСП даряват 40 000 на пострадали семейства от Хитрино 

www.topnovini.bg | Антон Симеонов | 06.01.2017  

Парламентарната група на БСП дари 40 000 на пострадалите от инцидента с дерайлиралите 

цистерни в Хитрино. Това съобщи депутатът Иван Иванов на първата за 2017 година 

пресконференция. По 1000 лева ще бъдат представени на семейство, изгубило свои близки 

в трагедията на гарата на 10 декември миналата година. 

Тези дни областното ръководство се срещнало с пострадали семейства. „Тъжно е когато 

една жена разказа как в ръцете й издъхнали детето и съпругът“, сподели депутатът. 

Той добави, че веднага след като времето се стабилизира за Хитрино тръгва доброволно 

формирование. Доброволците щели да помагат в разчистването. 
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А на официалния старт на доброволческата кампания ще присъства председателят на 

Националния съвет на БСП Корнелия Нинова. На пострадалите ще бъдат предоставени 

хранителни пакети с най-необходимите продукти. 

 
За по-добър живот на майките и децата  

Вечер 11 години Pampers и УНИЦЕФ подкрепят майките и децата в България чрез 
кампанията "1 пакет = 1 ваксина". Като израз на благодарност към всички родители в 
страната Pampers продължава каузата да помага на новородените от първия им ден, като 
дарява пелени на 20 български родилни отделения. За определяне на болниците, които 
получават даренията, бе организирано гласуване във Facebook. Всеки глас подпомага и 
световната кампания на Pampers и УНИЦЕФ "1 пакет = 1 ваксина". Тази кампания спомогна 
да се елиминира неонаталния тетанус в 19 страни по света и за 11 години смъртността, 
причинена от това заболяване, е намаляла с повече от 60%. 
 

Кампанията "Дар от сърцето" на МДБГ зарадва деца в неравностойно положение с куп 

подаръци 

В инициативата се включиха дарители от цялата страна 

в. Фактор, Бургас | 07.01.2017  

Благотворителната инициатива "Дар до сърце", организирана от младежите на "Движение 

България на гражданите", зарадва децата от Дом за медико-социални грижи за деца "Вяра, 

Надежда и Любов" в Бургас с куп подаръци. Младите надежди на партията се превърнаха в 

джуджетата на Дядо Коледа и занесоха коледните изненади на малчуганите лично. 

Децата от Дома получиха нови дървени играчки и дрешки, които бяха разопаковани на 

мига. В продължение на 20 дни подаръците се събираха под патриотичната коледна елха в 

бургаския офис на ДБГ. 

"Няма по-голямо щастие от това да видиш радостта в чистите детски очи. Донесохме 

топлина на тези малки ангели, а в замяна взехме нежни прегръдки и усмивки. Сега 

разбираме и усещаме колко е била важна нашата инициатива. Благодарим на всички, които 

отделиха време и средства, за да подкрепят нас и децата. Получихме пратки от цялата 

страна, значи сме докоснали много хора с щедри сърца", коментираха от МДБГ. 

Младежите допълниха, че имат намерение кампанията "Дар до сърце" да се превърне в 

традиция. Всеки път инициативата ще е насочена към различни институции. 

Дом за медико-социални грижи "Вяра, Надежда и Любов" е основан през 1953 г. Днес в 

Дома живеят 92 деца на възраст от 

0 до 3 години, а Дневният център се посещава от 45 деца с различни увреждания. За тях се 

грижат 190 висококвалифицирани професионалиста в медицината и социалната дейност. 

 

Фондацията на Димитър Бербатов отново награждава успели деца 

www.webcafe.bg | 06.01.2017  

За девета поредна година фондация „Димитър Бербатов" ще раздаде награди за успелите 

деца на България. Областите, в които отличени през 2016 г. ученици могат да кандидатстват 

със своите постижения (сами или чрез друг), отново са изкуства, наука, спорт. „Деветото 
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издание на „Успелите деца" е най-специалното, като важна кръгла годишнина", каза 

Бербатов, играл под номер 9. „Когато създадохме този проект още в първата година на 

съществуването ни като фондация, той беше първият по рода си в България. Дотогава никой 

не беше връчвал награди на изявените деца за цялостното им представяне през годината. 

Дори срещахме неразбиране. Сега виждам, че започнаха да ни повтарят и други 

фондации...", каза още Бербатов. По думите му изявените деца вече получават повече 

внимание. „Но смятам, че все още всички в България сме длъжници на младите си таланти, 

посочи той. За награда може да кандидатства всеки ученик от I до XII клас, независимо дали 

учи в България или в чужбина, както и студенти от първи курс, постигнали постижения в XII 

клас през 2016 година. Всеки може да кандидаства с до 5 постижения - най-силните за него 

през годината. Кампанията традиционно предвижда и номинации в категория 

„Благотворителност". Номинациите се подават в уебсайта на проекта, където детайлно са 

описани и условията. Срокът за регистриране на номинации е от 23 декември 2016 г. до 17 

часа на 10 февруари 2017 г. Фондация „Димитър Бербатов" е основана през 2008 година от 

Бербатов. Целта на годишните "Награди за успелите деца на България" е да поощри 

изявените деца и да стимулира тяхното развитие, обозначавайки постиженията им като 

значими за цялото общество. Той възпитава в уважение към успеха, основан на талант и 

усилия, в целеустременост, желание за изява и самоусъвършенстване, както и в отношение 

към благотворителността. Димитър Бербатов и екипът на фондацията се надяват, че тези 

деца един ден ще подкрепят социално слабите, както и талантите, които идват след тях. От 

първата кампания досега са постъпили над 25 000 номинации за деца от над 200 града и над 

50 села в цялата страна, както и деца от БУЧ в Англия, САЩ, Испания, Португалия, Австрия, 

Дубай и други краища на света. 

 

Фондация Крос поема пътните разходи на 5-ма ученици  

в. Родопи Вест | Нина ИВАНОВА | 07.01.2017  

Коалицията за развитие на община Смолян /КРОС/ чрез своята едноименна фондация поема 

транспортните разходи на пет деца от общината със специални потребности. Те пътуват 

всекидневно от селата Градът и Тикале до СУ "Отец Паисий" в областния град, но имат 

увреждания и са от социално слаби семейства, които не могат да си позволят разходите за 

пътя до училището. А децата имат нужда и от психолог, от логопед, както и от ресурсни 

учители, които работят в школото. И понеже най-близкото училище е в с. Търън, но не 

разполага с такива специалисти, то се налага учениците да пътуват до Смолян. 

Необходимата сума за покриване на билетите до края на учебната година е 2500 лева, 

поясниха от фондацията. Като досега тези средства са се събирани по различни начини, 

включително и от учителите. 

Фондация КРОС е създадена с цел да подпомага образователни, културни и спортни 

дейности, които да насърчават младите хора в Смолянска община. А средствата в нея се 

набират от заплатите на общинските съветници на Коалицията. Още при встъпването си в 

длъжност те се отказаха от възнагражденията си, като призоваха това да направят и 

останалите им колеги. Никой обаче не последва примера им... 
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Кампанията "Дар от сърцето" на МДБГ зарадва деца в неравностойно положение с куп 

подаръци 

В инициативата се включиха дарители от цялата страна 

 

в. Фактор, Бургас | 07.01.2017  

Благотворителната инициатива "Дар до сърце", организирана от младежите на "Движение 

България на гражданите", зарадва децата от Дом за медико-социални грижи за деца "Вяра, 

Надежда и Любов" в Бургас с куп подаръци. Младите надежди на партията се превърнаха в 

джуджетата на Дядо Коледа и занесоха коледните изненади на малчуганите лично. 

Децата от Дома получиха нови дървени играчки и дрешки, които бяха разопаковани на 

мига. В продължение на 20 дни подаръците се събираха под патриотичната коледна елха в 

бургаския офис на ДБГ. 

"Няма по-голямо щастие от това да видиш радостта в чистите детски очи. Донесохме 

топлина на тези малки ангели, а в замяна взехме нежни прегръдки и усмивки. Сега 

разбираме и усещаме колко е била важна нашата инициатива. Благодарим на всички, които 

отделиха време и средства, за да подкрепят нас и децата. Получихме пратки от цялата 

страна, значи сме докоснали много хора с щедри сърца", коментираха от МДБГ. 

Младежите допълниха, че имат намерение кампанията "Дар до сърце" да се превърне в 

традиция. Всеки път инициативата ще е насочена към различни институции. 

Дом за медико-социални грижи "Вяра, Надежда и Любов" е основан през 1953 г. Днес в 

Дома живеят 92 деца на възраст от 

0 до 3 години, а Дневният център се посещава от 45 деца с различни увреждания. За тях се 

грижат 190 висококвалифицирани професионалиста в медицината и социалната дейност. 

 

Жена дари имот за 1 млн. лв. за център за талантливи деца 

в. 24 часа | 09.01.2017  

През 2016 г. Мария Жекова от Стара Загора дари на общината своя 4-етажна къща в 

идеалния център на града, строена през 30-те години на миналия век, оценена на 1 006 239 

лв. Условието на дарителката е до 2 г. тя да стане културен център за развитие на 

талантливи деца от общината. Заради този жест Мария Жекова бе обявена за "Дарител на 

2016 г." от Националното сдружение на общините в България. 

 

Столицата отвори денонощно центровете, в Русе 20 клошари стоят на студа 

в. 24 часа | 09.01.2017  

Двата общински кризисни центъра за бездомни в София минаха на денонощен режим на 

работа. 

Досега в тях се осигуряваше само подслон и храна за вечерта. 

Рекордните за тази зима 188 бездомници са подслонени в двата центъра в нощта на събота 

срещу неделя. 

Над 20 бездомници в Русе остават на улицата и в най-студените дни. 

Хората отиват в кризисната трапезария на БЧК, стоят на топло до 16 ч, но спят по убежищата, 

обясни областният координатор на БЧК д р Руденко Йорданов. 
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"Много от тези бездомници злоупотребяват с алкохола. В приютите обаче не е разрешено 

внасянето на алкохол. 

Това не ги устройва и затова предпочитат да спят на улицата", каза д-р Йорданов. 

Влакът Панагюрище - Пловдив дерайлира заради преспите. 

Снежни преспи дерайлираха пътническия влак от Панагюрище за Пловдив. Сигналът за 

блокираната композиция е бил подаден около 6,45 в неделя сутринта, съощи говорителят 

на полицейската дирекция в Пазарджик Мирослав Стоянов. Няма пострадали сред 17-те 

пътници и персонал от влака. 

Композицията е попаднала в снежните преспи върху линията в района на жп прелез при 

пазарджишкото село Смилец. На място незабавно са били изпратени спасителни екипи от 

пожарните в Панагюрище и Стрелча. Пътниците и железопътният състав на влака са били 

извозени с микробуси към Панагюрище. При огледа на композицията е станало ясно, че от 

сблъсъка с преспите колела на локомотива са излезли от релсите, но той не е наклонен и 

няма опасност от преобръщане. Линията Панагюрище - Пловдив е затворена до 

придвижването на блокираната композиция и разчистването на трасето от екипи на НКЖИ. 

 

Отминалият президентски вот с рекорд по дарения, Сметната палата иска нови правила 

в. 24 часа | 09.01.2017  

Предизборната кампания на отминалия президентски вот се характеризира с впечатляващ 

дял на приходите от дарения - и като брой и маса, и като обща сума на финансиране по това 

перо. Това анализира шефът на Сметната палата Цветан Цветков. Одитната институция 

обяви харчовете на кандидат президентските двойки през миналата седмица. Само Бисер 

Миланов не се отчел. 

С 1,8 млн. лв. са дарени останалите 20 кандидат-президенти. От общо изхарчени за 

агитацията около 5 милиона това прави приблизително 20% финансиране от дарения, 

изчисли Цветков в интервю за БНР. 

Както "24 часа" писа, кампанията на победителя Румен Радев е струвала 924 000 лв. според 

отчета му пред Сметната палата. Основният му конкурент от ГЕРБ - парламентар ната шефка 

Цецка Цанева, е похарчила близо два пъти повече -над 1,7 млн. лева. Парите на ГЕРБ за 

кампанията обаче са изцяло от партийната субсидия, вече няколко вота Бойко Борисов 

забрани даренията за агитация. 

В предишните президентски избори през 2012 г. от дарения са постъпили общо 600 хил. лв., 

посочи Цветков. Обяснението му за рекорда сега е в големия брой издигнати кандидати от 

инициативни комитети. Те нямат държавна субсидия, затова пари се набират от дарения. 

Най-много пари са похарче ни за медийни услуги. 

Сметната палата е готова да участва в сериозен обществен дебат за намаляване на 

партийните субсидии, обяви шефът й. 

"Може би трябва да се приложат принципите на бюджетната логика и финансирането 

трябва да бъде такова, че една политическа партия да може да посреща ежегодните си 

нужди във връзка с осъществяване на своя | та дейност, а не да бъде в такъв размер, че да 

позволява да се формират излишъци", смята той. 
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Цветков напомни, че палатата вече е изразила мнение, че чл. 29 от Закона за политическите 

партии, който урежда разходите им, се нуждае от прецизиране. Така ще се регламентира и 

може ли една партия да прави дарения от натрупаната субсидия, както и да прави разходи, 

които не са пряко свързани с нейната дейност. 

Гергана Паси: Не са ме канили за еврокомисар. Не бих и приела! 

Не са ме канили за еврокомисар, нито бих приела, написа бившият евроми нистър Гергана 

Паси във фейсбук профила си вчера. 

От поста й личи, че е гневна на публикации как ще заеме овакантения от Кристалина 

Георгиева пост в ЕК. 

"Падението на медиите през годините очевидно е взело такива размери, че вече е норма да 

се пише за живи хора, без дори да се потърси тяхната гледна точка", пише съпругата на 

Соломон Паси. 

"1. С мен не са водени официални разговори за пост в служебен кабинет или за 

еврокомисар, декларира тя. 2. Ако получа такова предложение, ще го отхвърля без 

колебание поради изцяло лични причини", декларира тя и завършва поста си с "ЧНГ на 

всички мислещи и четящи българи!!". 

 

И коридорите на "Добрият самарянин" станаха спални помещения 

в. Утро, Русе | Нели ПИГУЛЕВА | 09.01.2017  

От БЧК вчера закараха там и премръзнал в къщичката си русенец * Подготвили сме 12 легла 

в нашия клуб за екстремални ситуации, каза д-р Руденко Йорданов 

82 бездомници са настанени в приюта "Добрият самарянин" на католическата 

благотворителна организация "Каритас". В стаите леглата са 64, но в тези мразовити дни и 

нощи не можем да оставим никого навън, затова в приюта се слагат легла и в коридорите, 

каза изпълнителният директор на "Каритас" Стефан Марков. 19 от настанените са жени, 

останалите са мъже, част от тях вече знаят адреса и идват сами, други докарваме по 

сигнали, уточни Марков. Справяме се със ситуацията, но ако от нещо имаме нужда, то е 

храна и... пространство! -коментира шефът на "Каритас". Храна купува и самата 

благотворителна организация. продукти предоставят и от Българския червен кръст, но 

особено в тази кризисна ситуация в приюта не биха отказали на никого и дарения - на 

сготвена храна, на продукти или на пари, с които да се купят. 

Един от последните настанени в "Добрият самарянин" е бил докаран от доброволците на 

БЧК. 

Няколко човека сме закарали в приюта, за един човек получихме сигнал от русенци, които 

ни съобщиха, че мъжът буквално бедства в къщичка в района на Русофилите, каза 

председателят на областната организация на БЧК д-р Руденко Йорданов. Той поясни, че 

кризисната трапезария на Червения кръст е работила до четири следобед и през почивните 

дни, за да могат хората в нужда не само да се нахранят и да пият горещ чай, но и да се 

сгреят. 

По принцип имаме готовност да посрещнем в трапезарията 30-40 човека, сега оттам 

минават 20-25 души, уточни д-р Йорданов. Обиколихме пътищата, аз минах през всички 

пунктове на изходите на Русе в посока Сливо поле. Бяла и Разград, засега няма инциденти, 
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които да налагат нашата намеса, каза шефът на БЧК. Той поддържа постоянна връзка с 

патрулите на КАТ, с които има уговорка веднага да сигнализират червенокръстците, ако 

забележат някой да бедства. 

Много ни беше важно да осигурим с храна децата в нашия приют, за да сме спокойни, каза 

Руденко Йорданов. 

В русенския клуб на организацията е оборудван резервен вариант на спасителен център с 12 

легла с чаршафи и завивки - той ще влезе в действие, ако се наложи, да речем, автобус с 

деца или младежи да изчаква по-дълго от нормалното на граничния пункт Дунав мост. 

Осигурили сме и разриването на пътищата до нашия бедствен център в Пиргово, където има 

още легла и друго необходимо обзавеждане, уточни д-р Йорданов. Слава богу, засега няма 

такива тежки ситуации, добави той. И обясни, че още преди да започне неудържимият 

снеговалеж в БЧК са подготвили два екипа с по 10 доброволци, които са в готовност да 

реагират. Засега се справяме само с 6 човека доброволци, каза докторът. 

 

Да помогнем на малката Александра! 

www.dariknews.bg | 09.01.2017  

9-месечната Александра Кръстянина се нуждае от средства за лечение, разказа пред Дарик 

лелята на детето Геновева Андонова. Малката е родена с рядката диагноза „Фибуларна 

хемимелия на дясно краче" - пълна липса на малък пищял и скъсен крак с деформирани 

глезен и стъпало. Родителите на детето имат много премеждия и проблеми с 

администрацията на така коментирания напоследък Фонд за лечение на деца. Финансиране 

на лечението на детето им е отказано. Те са в безизходица и започват да търсят други 

варианти, за да осигурят нужните средства за лечение на Александра. Лекар от САЩ се 

наема да извърши първата и много сложна операция, която е за изграждане на глезена. 

Нужни са обаче 250 000 долара за интервенцията. Така се стига до DMS номер, дарителски 

сметки, благотворителни базари и какво ли още не. Повече информация за кампанията 

можете да намерите на страницата във Фейсбук. 

https://www.facebook.com/malkataAleks/?fref=ts  

 

НАП дари монети на музей 

в. Телеграф | Добромир РАДУШЕВ | 11.01.2017  

Близо 600 антични монети и други културни ценности предостави НАП-Варна на Регионален 

историческия музей в Силистра. 

Ценните антики са отнети от Окръжен съд-Силистра в полза на държавата. Колекцията на 

музея ще се разнообрази с бронзови и медни монети от различни епохи. Сред тях са римска 

бронзова монета на император Траян, римски бронзови монети от III-IV век и медни 

византийски монети от VI век. Освен монетите, от отдел "Държавни вземания" при НАП-

Варна са предоставили на музея бронзови стрели от IV-III век преди Христа, бронзови 

фибули със следи от посребряване, изработени през II-IV век. Сред експонатите на музея ще 

могат да се видят и ювелирни инструменти от IV-III век пр. Хр. и бронзови медицински 

инструменти от II-V век. 
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БК "Русе" с дарение за "Музея на спорта – Луи Айер" 

www.topnovini.bg | Topnovini.bg | 11.01.2017  

БК "Русе" направи дарение за "Музея на спорта – Луи Айер" в "Булстрад Арена", съобщават 

от клуба. Експозицията се обогатява, след като Павел Сяров е дарил медалите си от 

Световното първенство от Куба през 1996 година и Втората Балканска Олимпиада през 1997 

година, съобщават още от русенския клуб. 

Част от експозицията вече ще бъдат и по един екип на Стойка Петрова и Севда Асенова, с 

които са играли на много международни първенства. Ръководството на клуба дарява един 

чифт стари уникални ръкавици, Купата "Ринг София", спечелена от Цветан Тодоров и 

бронзовия му медал от Европейското първенство през 1984 г. 

 

След години чакане: България вече има линейка за превоз на недоносени бебета 

www.bgonair.bg | 11.01.2017  

Първата линейка за недоносени бебета вече е факт и у нас. Реаномобилът е дарение и ще 

транспортира новородените на територията на цялата страна. "Минах през ада" - така 

започва историята на Нина Николова. Преди 8 години Нина ражда две момиченца - 

недоносени. Радостта й обаче бързо е помрачена - едното бебе оцелява два дни, а другото 

5 месеца. Въпреки, че днес тя е майка отново на близнаци Нина все още живее със 

спомените. "Помня 2008 г., когато трябваше да прекараме дъщеря ми до летището с 

линейка, търсиха транспортен кувьоз - нямаше аспиратор...", разказва Нина. 

За щастие тази техника вече е факт. След години чакане и благодарение на дарители, 

България се сдоби със първата линейка за превоз на недоносени бебета. "Само лекар, който 

е транспортирал човек в тежко състояние, знае какво е да имаш на разположение работеща 

апаратура, която може да ти бъде в помощ във всеки един момент", обясни д-р Мариана 

Малинова - ЦСМП, гр. София. "За нас наистина е една кауза, за която се борим от известно 

време и имахме щастието да получим средства, които да инвестираме в тази линейка", 

коментира Анелия Луканова от фирмата дарител. До момента транспортирането е ставало 

далеч от европейските стандарти - с обикновена линейка и кувьоз. "Ще се грижим за тази 

линейка, да бъде винаги чиста, винаги на линия, но дай Боже да се ползва по-малко и да 

има по-малко такива бебета", заяви и д-р Георги Гелев. Линейката ще обслужва лечебни 

заведения както в София, така и в страната, а от здравното министерство се надяват броят 

им да се увеличи. "Такива реанимобили да бъдат осигурени поне за университетските 

центрове, поне там, където е най-натоварено и по тежките случаи се транспортират", 

препоръча д-р Ваньо Шарков. Статистиката сочи, че почти всяко десето дете в България се 

ражда недоносено, а само от началото на годината нужда от специализиран транспорт са 

имали 2 новородени.  

 

3034 лв., храна и одеала дариха търновци за бездомните животни  

Кампанията е по-успешна от миналогодишната, отчитат от сдружение "Приятели на 

животните" 

 www.velikotarnovo.utre.bg | 11.01.2017  
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3034.44 лв., 50 кг храна и 8 одеала дариха великотърновци по време на благотворителната 

кампания на сдружение "Приятели на животните ВТ", провела се на Коледния базар в 

старата столица. Сумата е със 750 лв. повече от миналата година, когато кампанията 

стартира. От организацията вече са закарали в кучешкия приют в Шемшево първия транш от 

30 кг храна. При следващото си ще предоставят останалите 20 кг, както и одеялата. С част от 

събраните средства ще бъдат закупени ваксини за кучетата в приюта, а с другата част 

"Приятели на животните ВТ" ще осигури талони за безплатни кастрации за бездомни котки. 

”За втора поредна година организирахме благотворителна акция с цел събиране на 

средства за приюта за безстопанствени животни в Шемшево, както и за бездомните 

животни в гр. Велико Търново. Искаме да благодарим на всички, които дариха, както и на 

нашите доброволци, без чиято помощ нямаше да можем да осъществим акцията! 

Благодарим и на нашия ексклузивен спонсор - агенция за недвижими имоти „Янтра Хоумс”, 

както и на г-жа Зорница Миладинова, с чиято помощ от община Велико Търново ни 

предоставиха за безвъзмездно ползване една от къщичките на Коледния базар.” – споделят 

от сдружението. Ако има желаещи да дарят, който не са имали възможност да посетят на 

място къщичката по Коледа, а искат да дарят храна, постелки или играчки, могат да се 

свържат със сдружението във фейсбук.  

 

Каузите на 2016 г. и хората зад тях 

www.ngobg.info | 11.01.2017  

Няколко граждански инициативи и техните двигатели, които изпълниха годината със смисъл 

и надежда Трудно можем да наречем 2016-та една добра година. По света, а и в България, 

се случиха много събития, които ни накараха да се съмняваме в здравия разум на много 

хора. Често пъти губихме надежда, че вървим в правилната посока - към бъдещето, а не към 

миналото. Хората повече търсеха начини да изразяват гнева и недоволството си, отколкото 

да показват съпричастност и смелост. Редица общества отстъпиха назад от трудно 

извоювани постижения в опазването на човешките права и в свободата на гражданското 

общество уж в името на сигурността и спокойствието. Но годината направиха и тези, които 

се бориха срещу всички тези опасни течения. Хората, които избраха да създават, вместо да 

рушат. В предпоследния ден на 2016-та решихме да направим наша, субективна, сбирка на 

хората и каузите, които изпълниха годината със смисъл и надежда. "Заслушай се" и 

мобилното приложение, което овластява глухите хора в България "Глухите хора нямат нужда 

от помощ, а от съдействие и достъпна среда" е фраза, която често ще чуете от Ашод 

Дерандонян, неговия партньор Александър Иванов и останалите професионалисти от екипа 

на фондация "Заслушай се". Тяхното послание е носител и на качествено ново мислене в 

грижата за глухите хора в България - че чрез новите технологии те могат да бъдат напълно 

самостоятелни и активно включени в обществото. През ноември тази година "Заслушай се" 

представиха първия си продукт, който доказва тяхната философия - мобилно приложение, 

което служи като личен асистент в училище, в офиса и в живота на глухите хора. Онлайн 

базираната им платформа за равен достъп стартира с услугата за трансформация на говор 

към текст и ще помага на деца в училище или младежи в университета да не пропускат 

важна информация по време на уроци и лекции. Така дори когато преподавателят е с гръб 
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към тях, за да напише нещо на дъската, приложението ще изписва в реално време всичко, 

което той казва. Инициативата стартира пилотно първо в специалното училище в София за 

деца с увреден слух, а целта й е до 2019 г. да бъдат обхванати всички 8000 деца и младежи с 

увреден слух в България. На следващ етап амбициозният екип на фондация "Заслушай се" 

ще разшири платформата и с услуга за видеожестов превод, чрез която глухите хора ще 

имат наличен жестов преводач чрез видеовръзка, където и да се намират. Услугите на 

фондацията са безплатни за хората с увреден слух, а пилотни клиенти на "Заслушай се" са 

Столичната община и мобилният оператор "Мтел", които са оборудвали своите места за 

срещи с граждани с таблети и интернет, които имат достъп до платформата. Time Heroes и 

телефонната линия, която помага на възрастни хора да срещат нови приятели Да го кажем и 

със статистика. Близо половината пенсионери в България са застрашени от изолация от 

обществото според данните на Евростат. Затворени вкъщи с ограничени възможности за 

общуване и за прилагане на уменията, които са градили през целия си живот. В края на тази 

година обаче се появи инициатива, която иска да подаде ръка на възрастните хора да 

участват, да се чувстват полезни и пълноценни. Националният телефон за доброволчеството 

е услуга, насочена основно към хората, които нямат достъп до интернет, достъпна на цената 

на стандартен градски разговор. Чрез нея възрастните хора и пенсионерите в активна 

възраст могат да научават какви доброволчески инициативи се провеждат в техния регион и 

да се записват да участие. Инициативата е на Time Heroes, най-голямата платформа за 

доброволчество в България, която свързва организации и каузи, които имат нужда от 

подкрепа с хора, които имат желание да даряват времето, труда и уменията си. Чрез 

телефонната линия екипът на Time Heroes иска да помогне на повече възрастни хора да 

бъдат активни и да срещат нови приятели. Тяхното разбиране е, че участието в смислени 

дейности може да подобри както социалния живот на хората в трета възраст, така и тяхното 

психично и физическо здраве. За да разпространят идеята сред повече хора, Time Heroes 

организираха доброволческа мисия, в която насърчават хората да отпечатат и залепят във 

входа си плаката с информация за телефона на доброволеца. В първите дни на кампанията в 

инициативата се включиха над 300 души. Студентката в Художествената академия, която 

създаде шрифт за хора с дислексия Като малка Кристина Костова пишела, размествайки 

буквите в думите. Без да може да разбере защо възрастните наоколо все й се карат, че не 

внимава достатъчно и защо й се налага да преписва наново всяка дума. Като голяма 

Кристина Костова е авторка на първия цялостен шрифт на кирилица, предназначен за хора с 

дислексия. Това са хората, които имат затруднения с четенето и писането, защото виждат и 

пишат буквите по различен начин. Те виждат изписаните знаци не двуизмерно, а обемно, 

като буквите често се сливат или "танцуват" по редовете. Дислексията не е заболяване, а 

просто различен начин на обработване на информацията от мозъка и студентката в 

Художествената академия Кристина Костова търси начин как да помогне на хората, които 

проявяват такива симптоми, да избегнат трудностите и притесненията. Така създава Adys, 

шрифт, който може да се ползва както за печат, така и в интернет и е съобразен с повечето 

затруднения, които дислектиците изпитват при четене, но се възприема безпроблемно и от 

хората без смущения. През лятото на отиващата си година Кристина Костова получава 

академично одобрение на труда си и сега работи по докторантура по темата. Нейният 

шрифт е свободен и безплатен за ползване, като през март ще бъде достъпен и като файл за 
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сваляне на специален сайт. Дотогава Кристина Костова приема заявки по имейл 

(kris.kostova@gmail.com). "Майко мила" и подкрепата им за намиране на втора работа за 

майки на деца с увреждания "Отглеждането на дете с увреждане е тежка и трудна работа, 

която лишава майките от "лукса" да работят нещо друго, да бъдат независими и свободни 

да взимат решения за професионалната си изява", така Елисавета Белобрадова и Красимира 

Хаджииванова мотивират идеята си за кампанията "Търся втора работа". Нейната задача е 

да подкрепи майки на деца с увреждания, като им даде шанс да си намерят работа, която 

да е съобразена със специфичния им график за деня и грижата, която полагат за децата си. 

За целта те създават сайта Olemale.bg, в който всеки може да разгледа, поръча и закупи 

изработени от майки предмети, изделия от текстил, плетива, картички, албуми или други 

подаръци. Платформата предлага възможност и за даряване на средства за покупка на 

материали или за преквалификация на родителите на деца с увреждания, които имат 

желание да придобият нови умения и знания. А на сайта са и личните историите на тези 

родители, които разказват колко кураж и упоритост са им нужни, за да осигурят достоен 

живот и свобода за себе си и децата си. Идеята за "Търся втора работа" е на Елисавета 

Белобрадова и Красимира Хаджииванова – основателки на сайта "Майко мила", който гледа 

с чувство за хумор на родителството. По непринуден, топъл и човешки начин те заговориха 

по нов начин както за отглеждането на деца, така и за тежките моменти, които могат да 

бъдат част от него, като постродилната депресия или отношението към раждащата и 

родилата жена в България. А техният сайт се превърна в нещо като смехотерапия за много 

родители в страната, които намериха място за общуване и споделяне на смешните си и 

трудни моменти. Родителите и гражданите, които се борят за фонда за лечение на деца Тази 

година една от малкото работещи структури в здравеопазването беше целенасочено 

разбита. Център "Фонд за лечение на деца" (ЦФЛД) - звеното, което отпуска финансиране за 

болни деца, чието лечение не може да се извърши в България или пък не е покрито от 

здравната каса, не веднъж се е борил с некомпетентно управление, с администрацията на 

здравното министерство и с апетити към иначе скромния му бюджет от около 12 млн. лв. 

годишно. В последните няколко години, обаче, работата му вървеше и бяхме позабравили 

телевизионните репортажи за тежко болни деца, които търсят помощ от дарители. До април 

2016 г., когато ГДБОП и специализираната прокуратура нахлуха във фонда и арестуваха 

почти всичките му служители. В жълтите медии се пусна информация за корупционни схеми 

на предишния директор Павел Александров, но те не бяха доказани и обвинения така и не 

последваха. Междувременно здравният министър Петър Москов назначи за нов 

ръководител на ЦФЛД педиатъра Владимир Пилософ, а правилникът на звеното беше 

сменен. Резултатът се вижда ясно по увеличения брой дарителски кампании за деца, а зад 

него стоят бавене на документи, отказ от отпускане на средства за лечение в чужбина и 

затруднени процедури за родителите. Срещу тези действия на здравното министерство и 

новото ръководство на фонда смело застанаха група граждани - както от неправителствения 

сектор, така и родители на болни деца, събрали смелост да изобличат грешките на тези, от 

които зависи здравето и живота на децата им. Петима от членовете на обществения съвет на 

фонда - Десислава Хурмузова от гражданска инициатива "Спаси, дари на..", Нели 

Логофетова от Национална асоциация на деца и млади хора с диабет, Красимира Величкова 

от Български дарителски форум, Милена Златкова от радио "Витоша" и националният 
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консултант по детски болести доц. Анелия Буева, подадоха оставка и представиха публично 

документи за административни пропуски във фонда, нарушения на правилника и 

подменени гласувания на молби за финансиране на лечение. Родители протестираха пред 

министерството на здравеопазването и разказаха историите си пред медиите. Като тази на 

4-годишния Емил Каров, страдащ от много тежко онкологично заболяване, за което нито 

една болница в България не може да предложи комплексно лечение, но фондът не отпусна 

финансиране и детето се лекува с дарителски средства. Или пък на 6-месечната Александра, 

която също получава отказ макар дете със същата диагноза да е било одобрено от фонда 

само година по-рано. Гражданската реакция засега имаше само малки победи и голяма 

битка фондът отново да работи в полза на болните деца и техните родители все още не е 

спечелена. Но силният отпор срещу разбиването на звеното доказа, че има хора, които са 

готови да жертват много, за да може държавата да изпълни задължението си и да осигури 

качествено здравеопазване за всяко дете. Директорите и учителите, за които образованието 

е много повече от разграфен учебен план 2016 г. беше година, в която един министър на 

образованието и науката беше свален от поста след изкуствено създаден скандал за 

промени в учебните програми по история и литература. Фитилът, разбира се, беше 

подпален от представянето в учебниците на любимото на фалшивите патриоти "турско 

робство", в комбинация с основополагащите "История славянобългарска", "Вятър ечи, 

балкан стене" и "Даваш ли, даваш, балканджи Йово". Медийната истерия около учебната 

програма може и да е била само формален повод за смяната в правителството, но от нея със 

сигурност стана ясно едно - докато криворазбраният национализъм владее политическото и 

общественото пространство, качествена промяна в образованието не можем да очакваме. 

Но докато държавната администрация се занимава с това да не обиди някой "патриот", 

много български директори и учители са разбрали, че бъдещето на учениците им зависи от 

тях и те имат с какво да им помогнат вместо да чакат новия закон или наредба. Въпреки 

строгите (и често безумни) бюрократични спънки, все повече училища обръщат внимание 

върху истинската си задача - да подготвят децата за реалния живот, в който зубренето на 

теория не помага с нищо, а двойката по физика не е краят на света. Директорът на начално 

училище "Христо Смирненски" в Бяла Слатина, където повечето ученици са от ромски 

произход, Евгени Ангелов, например, е убеден, че за да имат шанс да се измъкнат от 

мизерията, в която са родени, децата на първо време трябва да са в училище. Затова 

обикаля "от врата на врата", когато някое дете отсъства, назначава млади учители, 

включително от ромски произход, за примери за подражание и търси нови преподавателски 

методи. Здравко Керелски и Слава Карайчева пък се връщат след дълго години живот в 

САЩ, за да преподават на деца от непривилегировани социални слоеве като част от 

програмата на фондация "Заедно в час". Математическата гимназия "Д-р Петър Берон" във 

Варна и Първо СОУ "Св. Седмочисленици" в Търговище са само две от училищата, които 

въвеждат модерни методи в преподаването, за да отговорят на нуждите на днешните 

ученици. Директори като Лена Парова от Ветрен и Дора Русинова от с. Тополица знаят, че 

доброто преподаване идва само след адекватно отношение и подкрепа към училищните 

екипи. И ако има много повече от тези директори и учители, България някой ден може и да 

се отлепи от дъното на класацията по функционална грамотност на учениците. Писателят 

Георги Господинов срещу шамарите "Децата ни гледат", предупреди през юни писателят 
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Георги Господинов с видеоинсталацията си "Шамарената фабрика", за да ни напомни, че 

шамарът, издърпаното ухо и вербалната агресия все още живеят в българските семейства, 

детски градини и училища. Те подлагат децата на унижение, което ще ги бележи за цял 

живот и най-вероятно ще ги направи и следващите биячи. Защо това е огромен проблем в 

българското общество показа преди няколко години социологическо изследване на 

НЦИОМ, според което близо 70 процента от българите одобряват т.нар. минимално насилие 

над деца. "Шамарът е само едно от нещата, които могат да се случат на детето", каза Георги 

Господинов по време на разговор за насилието над деца през юни и даде пример със 

заключването в мазето, което е оставило травма у много от децата на социализма - деца, 

които днес са възрастни и възпитават собствените си синове и дъщери. За писателя 

изложбата е социален проект, с който да повдигне отново темата в публичното 

пространство. За да може историите за шамарите да се разкажат и преработят, а хората да 

се замислят за причините, които водят до тези методи и за белезите, които оставят. 

 

Красен Кралев продаде картини за 20 000 лева 

в. Меридиан мач | 12.01.2017  

Истински фурор предизвика изложбата с благотворителна цел на министъра на спорта 

Красен Кралев. Той изрази задоволството си след откриването. Вече са събрани около 20 

000 лева за фондация "Български спорт". Картини на Кралев закупи и най-добрия футболист 

на България за 2016-а година - Ивелин Попов. 

"Откриването на изложбата ми "50 вдъхновения" в галерия "финес" мина фантастично. 

Благодаря на всички приятели за подкрепата. 35 картини бяха закупени през първия ден. 

Благодаря на министър Вежди Рашидов за братското рамо, което получих от него. По груби 

сметки, до сега би трябвало да сме генерирали около 20 000 лева за фондация "Български 

спорт", написа министър Кралев на стената си във фейсбук. 

 

Арфов квартет с концерт в помощ на Хитрино 

в. Дума | 12.01.2017  

Националната галерия и Българският Червен кръст в партньорство с Нов български 

университет организират благотворителен концерт за подпомагане на пострадалите от 

аварията в с. Хитрино на 15 януари (неделя) от 18 ч. в Балната зала на Двореца (пл. "Княз 

Александър I"). Арфов квартет с ръководител световноизвестната проф. Сузана Клинчарова и 

Весела Трич кова (Софийска филхармония), Илияна Селимска (Симфоничен оркестър на 

БНР) и Кохар Андонян (преподавател в НБУ) ще изпълни пиеси от френски и испански 

композитори. Стойността на благотворителния билет е 10 лева. Средствата ще бъдат 

събирани в специална дарител ска каса със знака на БЧК, информира Маргарита 

Андреевска-Пешева от отдел "Връзки с обществеността" на Националната галерия. 

 

Стани един от 400-те приятели на децата аутисти 

www.e-novinar.com | 12.01.2017  

dariknews.bgБроени дни остават до дългоочакваното благотворително събитие на 

Сдружение „Асоциация аутизъм". Неговата цел е по-скорошното набиране на сумата от 100 
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000 лева за разширяване на дневен център „Дъга" - единственият център в София за 

безплатни ежедневни грижи, терапии и развитие за деца аутисти. Над 400 души е 

очакваният брой гости, заявили участието си като заплащат куверт и желаещи да се включат 

в организирания благотворителен базар, томбола и търг в подкрепа на „Асоциация 

аутизъм". Абсолютно всички средства, набрани от куверти, томбола, търг и дарения, ще 

отидат директно за каузата. Събитието се провежда под патронажа на кмета на София 

Йорданка Фандъкова, Столична община, Община Лозенец и с безценната подкрепа на 

родители и приятели на децата аутисти. „Вярваме, че необходимата сума ще бъде събрана 

час по-скоро и още 25 деца ще получат шанс за професионални грижи и развитие, както и 

разширяване капацитета за комплексна работа с деца чрез осигуряване пространство за 

ерго- и сензорна терапия", споделя Илонка Александрова, съорганизатор на 

благотворителната инициатива, основател и директор на Фондация „Глобални системи за 

управление на НПО". За да подарят своята емоционална щедрост, радост и загриженост към 

децата аутисти, на сцената на 19 януари в Rainbow plaza ще излязат едни от най-обичаните 

български изпълнители Графа, Орлин Павлов, Дует Ритон, Михаела Филева, Йоанна 

Драгнева, Прея, София Георгиева, Красимира Иванов, Хриси Йосифова, Тодор Георгиев-

Тоши, както и талантливи млади изпълнители от Арт Център Кърнолски. Водещият на 

събитието Иво Танев, заедно с талантливата Ахинора от „Големите надежди" ще ни отведат 

в света на приятелството, където всички са равни и си помагат - където има само добрина, 

подкрепа и истинска кауза. Съвсем на място е и мотото „Деца помагат на деца", защото 

доброто дело от деца за деца ще продължи и след тази инициатива. Финалът на „Подай 

ръка на различните деца" ще завърши с Искра Милкова и децата от ХайЛайт Сингинг Студио 

с изпълнение на песента Heal the World. Дарителската сметка на сдружение „Асоциация 

аутизъм": Банка ДСК, клон Батенберг IBAN: BG59STSA93000004098345, BIC: STSABGSF, 

Основание: дарение. 


