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Прегледа се изготвя от Агенция MediaZoom по поръчка на БДФ. Материалите в мониторинга 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 на членове на БДФ

„Българска памет“ отказа парите от субсидията на ПП“Възраждане“
www.vlastta.com | Източник: trud.bg | 12.04.2017 | 07:05
Не приемаме дарения, фондация“Българска памет“ е самофинансираща се, което ни дава право да
бъдем независими. Това обяви нейният председател д-р Милен Врабевски при откриване на XX
пролетен семинар във Варна. Думите му бяха по повод изявлението на лидера на ПП“Възраждане“
Костадин Костадинов след изборите, че ще дари полагащата се по закон държавна субсидия на
фондация“Българска памет“ и „Искам бебе“. „Благодарение на собствената ми дейност финансирам
всички неща, които правим, и за това не мога да приема дарение.Благодаря за признанието, защото
не се случва много често политическа партия да прави подобен жест“, коментира още д-р Врабевски.
Фондация“Българска памет“ отбелязва 10 години от създаването си и 10 години от влизането на
България в европейското семейство. 200 са участниците в юбилейното издание, които са младежи от
България, Украйна, Молдова, Сърбия, Македония, Гърция, Албания и др. Приоритетно за
фондацията е битката ни срещу демографската криза, родолюбивото възпитание като мотивиращ
фактор децата да останат в България поради простата причина, че я обичат, каза още д-р Милен
Врабевски.
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Отборът на "ДЮА-Лудогорец" победи "VIVAKOM" С 3:0
в. Гледища днес, Разград | Здравко ДУШКОВ | 11.04.2017 | Стр. 12
В края на миналата седмица спортната база /на европейско ниво/ на Детско-юношеската академия
на ПфК "Лудогорец" бе открита с пищна церемония, на която присъства лично служебният премиер
Огнян Герджиков. Непосредствено след церемонията и след финала на юношеския турнир "VIVA
KUP" акцентът бе Благотворителният мач за подпомагане на голмайстора и бивш футболист на
"Лудогорец" Захари Минчев. Той се бори мъжки с тежка болест, така като се бореше навремето като
футболист с трудни противници и ги преодоляваше като им вкарваше красиви голове. В днешно
време, за да се бори, му трябват средства, които той няма. Затова цялата спортна общественост в
Разград прави всичко възможно да се съберат средства, които ще му помогнат да се пребори със
заболяването. Познаваме упоритостта на Захари и сме сигурни, че ще успее.
Съпричастност към него изразиха футболистите от два отбора, които се включиха в Благотворителния
мач между сборен отбор на треньори от Детско-юношеската академия на "Лудогорец" и отбор на
"VIVAKOM". Той се състоя на новото спортно съоражение, а на трибуните бе и самият заслужил бивш
футболист. В отбора на "Лудогорец" имаше ветерани футболисти на "Лудогорец" като председателя
на клуба Александър Александров, Деян Ангелов, Росен Иванов, Сунай Вели, Юлиян Стоянов и др. На
вратата започна изпълнителният директор Ангел Петричев, който спаси невероятни положения. В
игра бе и бивша звезда на ЦСКА и националния отбор на България, сега треньор на "Лудогорец" II
Ради Здравков, както и други треньори в школата. Ради Здравков си спомни голмайсторските си
способности като футболист и даде пример за красиви голове. Откри резултата за 1:0. За 2:0 увеличи
селекционерът на школата Валентин Станчев, а крайното 3:0 за домакините оформи Деян Ангелов.
За подкрепа на бившия футболист на "Лудогорец" бе пусната специална урна "VIVAKOM", в която
много от присъстващите футболисти и фенове дадоха своята лепта. Своята скромна лепта дадоха и
ветерани на "Лудогорец", които близо месец събираха средства за своя съекипник в "Силвена". Да
припомним, че средства събраха и преведоха по сметката и НфК "Лудогорец" и Клубът на
привържениците на ЦСКА -Разград. Урна- каса има и на главния вход на трибуната за мача на
"Лудогорец" в неделя от 20:00 ч. с "Дунав" Русе. Приканваме желаещите да подкрепят инициативата.
Събраните средства ще бъдат внесени по сметката на негово име в "Булбанк".
На снимката: победителите в Благотворителния мач " ДЮА - Лудогорец", между които е
председателят на ПфК "Лудогорец" Александър Александров/, първият от клекналите вдясно, и изп.
директор Ангел Петричев - в средата с вратарската фланелка, организатори на срещата.
Текст и снимки: Здравко Душков - един от инициаторите за подкрепа на Захари Минчев.

400 фиданки бяха засадени от служители на Райфайзенбанк България
www.dir.bg | Агенция КРОСС | 10.04.2017 | 05:56
/КРОСС/ Благодарение на доброволците, част от землището на кв. «Михайлово“, гр. Банкя е
залесено с черен бор в Седмицата на гората В Седмицата на гората служители на Райфайзенбанк
засадиха 400 фиданки черен бор в партньорство с лесничеите от Югозападно държавно
предприятие. В инициативата се включиха над 50 доброволци от банката, като беше залесена площ
от 1 декар в Люлин планина. Новите насаждения ще обогатят гората над Банкя, а туристическият
маршрут до Дивотинския манастир ще бъде още по-приятен за любителите на планината. В
дарителската кампания на Райфайзенбанк “Избери, за да помогнеш“ 2016 г. бяха набрани над 23 000
лв. в подкрепа на проектите от сфера «Екология“. За 8-те издания на инициативата сумата, дарена за
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проекти за опазване на околната среда е над 87 000 лв., като средствата са събрани от лични
дарения на служители на Групата Райфайзен, както и от банката, която добавя до 100 лв. към всяко
дарение на служител. Освен със свои лични средства, служителите на банката активно участват и в
доброволчески инициативи като тази със засаждането на дървета. Седмицата на гората се чества от
1925 г. насам за опознаване, опазване и съхраняване на зеленото богатство - тогава се провежда
първият празник на залесяването, за да стане години по-късно традиция и винаги да стартира в
първата седмица на април. Като част от политиката си за Корпоративна социална отговорност
Райфайзенбанк ще продължи да подкрепя проектите за опазване на българската природа поддържане на екосистемите и екологичното равновесие на флората и фауната.

Общи новини

Кампанията „Дари капачка – спаси живот“ се доближава до целта – събрана е една трета от
сумата за нов кувьоз
www.flagman.bg | 12.04.2017 | 07:05
Той ще бъде дарен на Отделението по неонатология на УМБАЛ Бургас Кампанията „Дари капачка –
спаси живот“, чиято цел е чрез рециклиране на пластмасови капачки да се купи нов кувьоз за
Отделението по неонатология на УМБАЛ Бургас, се доближава до целта! Само за пет месеца от
старта на инициативата една трета от необходимата сума вече е събрана. Кампанията е инициатива
на Строителен техникум – Бургас и в нея постоянно се включват детски градини, училища, фирми,
нестопански организации, отделни лица и семейства. Капачки в Бургаската болница пристигат от
цялата страна. Но най-активни са децата на Бургас – най-малките в детските градини, с помощта на
своите учители и родители, както и по-големите ученици от всички училища в града. Първите
количества събрани капачки бяха предадени за рециклиране. Изкупи ги фирма „Евроимпекс“ на
цена 35 стотинки за килограм. Предаденото количество е близо четири тона – 3740 кг., на стойност
1309 лв. Клуб по народни танци „Чанове“ – Бургас подкрепи кампанията с парично дарение, събрано
от членовете му – 2750 лв. Така до момента събраната сума е 4059 лв. – това е една трета от
стойността на нов кувьоз. Кампанията продължава! УМБАЛ Бургас благодари на всички дарители и
продължава да събира капачки. Можете да ги оставите при портиерите на двата входа на болницата.
Отделението по неонатология дава отчет и на дарителите, които закупиха от благотворителните му
календари – със събраната от календарите сума е закупен нов монитор за проследяване на
жизнените показатели на новородените, заедно с консумативи към него.

Кампанията „Дари капачка – спаси живот“ се доближава до целта – събрана е една трета от
сумата за нов кувьоз

БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ
С подкрепата на фондация „Америка за България”

6

София 1124
Ул. „Леонардо да Винчи” 4Б, ет.2
Тел.: (02) 951 59 78
http://dfbulgaria.org

www.flagman.bg | 12.04.2017 | 07:05
Той ще бъде дарен на Отделението по неонатология на УМБАЛ Бургас Кампанията „Дари капачка –
спаси живот“, чиято цел е чрез рециклиране на пластмасови капачки да се купи нов кувьоз за
Отделението по неонатология на УМБАЛ Бургас, се доближава до целта! Само за пет месеца от
старта на инициативата една трета от необходимата сума вече е събрана. Кампанията е инициатива
на Строителен техникум – Бургас и в нея постоянно се включват детски градини, училища, фирми,
нестопански организации, отделни лица и семейства. Капачки в Бургаската болница пристигат от
цялата страна. Но най-активни са децата на Бургас – най-малките в детските градини, с помощта на
своите учители и родители, както и по-големите ученици от всички училища в града. Първите
количества събрани капачки бяха предадени за рециклиране. Изкупи ги фирма „Евроимпекс“ на
цена 35 стотинки за килограм. Предаденото количество е близо четири тона – 3740 кг., на стойност
1309 лв. Клуб по народни танци „Чанове“ – Бургас подкрепи кампанията с парично дарение, събрано
от членовете му – 2750 лв. Така до момента събраната сума е 4059 лв. – това е една трета от
стойността на нов кувьоз. Кампанията продължава! УМБАЛ Бургас благодари на всички дарители и
продължава да събира капачки. Можете да ги оставите при портиерите на двата входа на болницата.
Отделението по неонатология дава отчет и на дарителите, които закупиха от благотворителните му
календари – със събраната от календарите сума е закупен нов монитор за проследяване на
жизнените показатели на новородените, заедно с консумативи към него.

ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ „МАЛКИТЕ ГЕРОИ”

www.novinitem.com | 12.04.2017 | 07:05
„Малките герои” е инициатива на Фондация „Америка за България” и партньори за детското
отделение в болницата „Пирогов”..Със събраните средства то ще бъде преобрази в място, в което
децата ще се чувстват специални в адаптирана за тях среда..Болница „Пирогов” е най-големият
национален спешен център. Неговите клинични постижения в предоставянето на медицински и
хирургически грижи за деца и надграждането на подобренията в детските клиники ще го поставят
наравно с водещите детски болници в света.
Инициативата „Малките герои” е продължение на реално текущата реконструкция на детските
отделения, която е финансирана от Министерството на здравеопазването. Интериорното
обогатяване ще стане чрез добавяне на един модерен, цветен и образователен компонент и ще се
финансира чрез допълнителни средства, предоставени от Фондацията, партньорите на инициативата
и DMS кампанията . В нея можем да се включим като изпратим SMS на номер 17 777 с текст „DMS
PIROGOV”

Над 8 тона оборудване за пожарната и гражданската ни защита
www.trud.bg | 12.04.2017 | 07:05
Швейцария дарява на България над 8 тона оборудване и материали за нуждите на
противопожарната ни охрана и на гражданска защита, съобщиха за “Труд” от посолството ни в Берн,
което е организатор на дарителската акция. Дарението се предоставя от швейцарската Федерална
служба за гражданска защита на населението и от Службата за гражданска защита на кантона Базел,
от чийто склад вчера е потеглил натовареният с дарението камион. Компресори, моторни помпи и
триони, къртачи и шлангове са само част от оборудването, което е предназначено за Главна
дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН) към МВР и за Националното
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сдружение на общините на Република България (НСОРБ). Със съдействието на посланичката ни в
Конфедерация Швейцария Меглена Плугчиева дарението е договорено по време на посещение през
октомври 2016 г. в алпийската страна на главен комисар и директор на ГДПБЗН Никола Николов и на
председателя на НСОРБ Даниел Панов. Дарението е предназначено за обезпечаване нуждите на
общините от материали и оборудване за гражданска защита и противопожарна охрана. Като
резултат от посещението в Швейцария на главен комисар Никола Николов и на г-н Даниел Панов
посолството ни в Берн организира и работна визита в Конфедерация Швейцария на делегация от
кметове на български общини. От 24 до 26 април т. г. те ще се запознаят с швейцарския опит при
дейността на доброволчески формирования към общините в областта на противопожарната
отбрана. Докато у нас тя е само професионална, в Швейцария, Германия и в други
западноевропейски държави доброволната противопожарна охрана е широко разпространена и
надеждна.

Семейство дари на неонатологията във Велико Търново пари за нови кувьози
www.dir.bg | БНР | 12.04.2017 | 07:05
Семейство от Велико Търново дари парите, които получи вместо подаръци за първия рожден ден на
двете си близначки, на отделени... Семейство от Велико Търново дари парите, които получи вместо
подаръци за първия рожден ден на двете си близначки, на отделението по неонатология в
Областната болница за закупуване на нови кувьози и апаратура. Всяко десето бебе, което се ражда в
старопрестолния град, е недоносено.Исках да предам нататък добрината, която получих, сподели
пред “Хоризонт“ майката Велислава Чудомирова:Идеята дойде право от сърцето ми. Ние сме
страшно благодарни на екипа на д-р кина Николова за грижите, за професионализма, за
спокойствието, което ни даваха, за усмивките, за подкрепата. Това са прекрасни хора, които даряват
живот, които вършат работата си с любов. Просто исках да им благодаря по този начин. Така го
почувствах отвътре, наистина заслужават. Дарението не е голямо, става дума за 300 лева, но е от
сърце и мисля, че би бил добър пример и за други подобни инициативи. Аз съм човек, който вярва в
доброто и просто исках да предам нататък тази добрина. Ние сме хора, трябва да си помагаме, за да
направим света около себе си по-позитивно и добро място, в което всички ние да сме по-щастливи.
Тя е на 32 години, експерт по маркетинг. Бащата на близначките е агроном и се занимава с търговия
на препарати и торове за селското стопанство. След раждането си 25 дни близначките били лекувани
в неонатологията на болницата във Велико Търново. В кислородни палатки недоносените
момиченцата изкарали 20 дни. Като майка на недоносени бебета, Велислава познава добре целия
ужас, притеснение, чувство на безпомощност и страх, които изпитва всяка жена в такъв момент. Не
трябва да говорим само за смърт и за лекарски грешки, но държавата все още е длъжник на болните
деца, убедена е младата жена: Така се получава, че много родители трябва да просят, че не
получават тази грижа от държавата, която заслужават, както е на запад. Аз много пъти съм участвала
в благотворителни кампании, правя картички по Коледа и помагам по различни каузи, където за
съжаление, дечица с редки болести и тежки заболявания, родителите на тези деца, трябва да се
борят, като пускат различни кампании, което просто е недопустимо за мен в 21-и век в една
цивилизована държава от Европейския съюз. Всички ние можем да се постараем да бъдем подобри, да признаваме повече грешките си и да се опитваме да помагаме на другите.Цялата история
чуйте в звуковия файл.

Прокуденият дух на траките
в. Земя | 12.04.2017 | Стр. 18
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Вчера в столичната галерия "Кредо Бонум" фондация "Да спасим кромлеха в село Старо Железаре"
откри екзпозиция за нерадостната съдба на археологическия обект. Изложбата "Прокуденият дух на
траките" представя окаяния вид на мегалитния паметник "Чолакова Могила", недалеко от Хисаря.
Историята започва в начало на нашия век, когато екипът на археолога Георги Китов разкопава
подмогилно съоръжение, което веднага буди интереса на учените: пред очите им се разкрива
мегалитен паметник, съставен от 22 изправени камъка, наредени в безупречен кръг в диаметър от 7
м. Останалата част на могилата е прокопана с багер. Липсват научни публикации от проучвателя и
само много кратък текст в рамките на отчетите на НАИМ определят вида и значимостта на обекта. Др Китов определя подмогилното съоръжение, като "астрономическа обсерватория от VI век пр. Хр.,
свързана с наблюдение на небесните светила и определяне на времето през денонощието и през
годината". Откритието обещава да се превърне в археологическа сензация, но на практика поставя
началото на системно разрушаване и унищожаване на паметника до наши дни. Въпреки желанието
на гражданското общество, държавата не полага грижа за обекта. Набраните са средства от няколко
дарителски кампании, но обектът е пред пълно унищожение. По време на изложбата в галерията ще
се проведе дискусия на тема "Съдбата на недвижимото културно-историческо наследство след
археологически разкопки".!

Продават на търг 67 икони от деца
в. Монитор | Христо ХРИСТОВ | 12.04.2017 | Стр. 5
67 икони, сътворени от ръцете на близо 40 невръстни зографи, бяха предложени на благотворителен
търг в Стара Загора в навечерието на Великден. Инициативата е благословена от старозагорския
митрополит Киприан, а домакин е градската художествена галерия. Иконите са дело на хлапета възпитаници на ателието по иконопис при неделното училище при храма "Света Троица". Средствата
ще бъдат използвани за ремонт на базата. Вече трета година завършилата специалност
"Монументални изкуства" при богословския факултет на великотърновския университет "Светите
Кирил и Методий" художничка Зорница Иванова преподава иконопис в неделните училища. Навръх
Благовещение тя проведе открит урок с възпитаниците си в салона на превърнатата в Музей на
религиите Ески джамия.

Българското училище в Хамбург с добри дела за големия празник Великден
в. Нов живот, Кърджали | Христина ВЪЧЕВА, учител в българското училище в Хамбург | 12.04.2017 |
Стр. 3
За втора поредна година родителският съвет, съвместно с учениците и учителите от българското
училище и българите, живеещи и работещи в германския град Хамбург, доказаха, че са хора с големи
сърца, отворени за доброто. В навечерието на големия християнски празник Цветница те обединиха
усилията си като откриха базар в сградата на Хамбург хаус. Събраха детски дрехи, ранички, игри,
играчки и телевизор, с които ще зарадват малките възпитаници от детската градина в село Чубра,
община Сунгурларе, за Великден.
Миналата година, за друг голям празник - Коледа, заедно с българското училище в Хановър, с което
работят по съвместен благотворителен проект пред последните две години, те изработиха сувенири
и картички, които продадоха, а със средствата, близо 400 евро, подобриха материалния и
емоционален свят на децата от детската градина. Интересна практика е и изготвянето на сувенири и
картички от учителите в градината, които се изпращат за благотворителните базари в Хамбург и
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Хановър.
"Благотворителната дейност в българското училище има своето начало от 2002 година, казва
председателят на родителския съвет към българското училище в Хамбург Михаела Михайлова и за
нас е особена чест да доставяме радост на децата." И ние учителите се чувстваме горди и щастливи,
че можем да сътворим добро за децата на България.

Даряват днес първите храни, освободени от ДДС
в. Монитор | 12.04.2017 | Стр. 9
Първите дарения на храни, освободени от ДДС, ще бъдат предоставени днес на старческия дом в с.
Бусманци от омбудсмана Мая Манолова и изп. директор на Българската хранителна банка.
Даренията са част от кампанията на обществения защитник "Великден за всеки -дари празник на
баба и дядо", насочена в подкрепа на възрастните хора. Нагледно ще бъде показан механизмът за
стимулиране на производителите и търговците на храни да даряват, вместо да унищожават
хранителни продукти с изтичащ срок на годност.

БЧК стартира кампания за събиране на средства по програмата "Топъл обяд"
в. Янтра Днес, Велико Търново | Вася ТЕРЗИЕВА | 12.04.2017 | Стр. 4
БЧК във Велико Търново стартира кампания за събиране на средства по програмата "Топъл обяд",
съобщи Румяна Христова от офиса на областната организация. асички вече са поставени в
магазините на известна търговска верига, а кампанията ще продължи до 10 май 2017 г.
Със събраните средства, допълнени от Националния съвет на БЧ К, финансираме обяда на деца в
неравностойно положение, на самотни родители и сираци в различни училища на Великотърновска
област, обясни Христова. Тя допълни, че на 7 април е приключил последният проект по програмата в
Павликени, като общините се определят след проучване къде безработицата е най-голяма.
Последните години сме помагали и на училища в Горна Оряховица, Стражица и др.
БЧ К се включи за втори път и в кампанията "Великден за всеки - дари празник за баба и дядо", която
продължава до 18 април и се провежда под патронажа на омбудсмана на Република България Мая
Манолова. От Червения кръст в старата столица са поставили две касички в пощенските станции в
центъра на града и кв. "Чолаковци", като инициативата е насочена към подпомагане на
пенсионерите от групата на тези, при които пенсията надвишава малко над 314 лв. Те ще получат
ваучери по 20 лв., с които могат да пазаруват в 5000 магазина на страната.
При първото издание на кампанията през 2016 г. бяха събрани близо 650 000 лв. С тях са
подпомогнати 33 000 пенсионери, от които над 300 души от Великотърновска област.

3 литературни събития в Месеца на книгите
www.goguide.bg | 11.04.2017 | 07:00
ДЕТСКИ КНИГИ В ЧИТАЛНЯТА 2 – 23 април Мисията на читАлнЯта е да намери най-прекия път между
хората и книгите и да направи четенето достъпно и приятно. Всяка година екипът на читАлнЯта
събира и дарява хиляди книги на училища, читалища и библиотеки в цялата страна. Този месец по
случай Деня на детската книга (2 април) и Международния ден на книгата и авторското право (23
април) стартира инициативата за събиране на детски книжки за най-малките читатели, като крайната
цел е 1000 книги за 20 дни. Ако искаш да станеш част от книжното предизвикателство на читАлнЯта,
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можеш да се включиш с дарение на детски книги на място всеки ден между 10 и 20 часа, като срещу
добрината си ще получиш читателска карта, а за ще има и няколко специални изненади. Повече
информация можеш да видиш в събитието. ЛИТЕРАТУРНА ИГРА 13 април „Перото“ те предизвиква
да премериш знания с други любители на книгите с играта „Загадките на Перото“. Играчите ще
измислят въпроси и ще отговарят на въпросите на други отбори, като ще трябва да се досещаш за
книги, автори, екранизации и какво ли още не. Предварително записване не е нужно, така че просто
иди с приятел/приятели. Ако общата ти култура е достатъчна, за да се справиш с всички въпроси в
играта, ще получиш крафт бира и удовлетворение, така че си струва да се пробваш. Куизът започва в
18.30 в „Перото“. КНИГИ ЗА СМЕТ 22 април Ако искаш да направиш две добри неща в една събота,
можеш да се включиш в инициативата книги за смет. Срещу килограм събран от теб пластмасов
боклук ще можеш да си избереш книга от предварително подготвен щанд. Ако културата и
екологията са ти на сърце, очаквай „Книги за смет“ на 22 април между 10 и 13 часа в парка на
Съветската армия. С това книжните събития съвсем не се изчерпват и с наближаването на Деня на
книгата със сигурност ще можеш да откриеш още възможности да участваш в такива. А дотогава –
приятно четене. Виж какви биха били статусите на децата от 90-те.

Къде е Цоньо?… @ Бинар Live
www.binar.bg | 11.04.2017 | 07:00
Минути след Джоуи Молинаро в платформата „Бинар Live“ ще ни гостува друг един виртуоз. Този път
той е наш сънародник и е само на 18 години. Това е перкусионистът Цоньо Цветков, който беше
приет в „Бъркли“ сред 16 хиляди кандидати тази година с най-високата стипендия, и на когото
трябва да се помогне с набиране на останалата част от средствата, за да замине и да запише летния
семестър през май.
Първата серия благотворителни концерти от фестивала „Къде е Цоньо“ завършва утре, но
предложенията за още концерти, за да може Цоньо да замине за летния семестър в „Бъркли“
продължава. Такъв концерт ще има и при нас – в Първо студио на БНР. Гледайте ни, слушайте ни и
ще разберете и как можете да помогнете.
Вижте как можете да помогнете през Платформата или с директно дарение
Цоньо Иванов Цветков
IBAN: BG46STSA93000021428308
BIC: STSABGSF
Банка ДСК

Съдът отмени дарение от пациент за болница
www.segabg.com | Янина Здравкова | 11.04.2017 | 07:00
Софийският градски съд реши, че даренията в болниците, когато са направени под натиск, са
незаконни. Съдът унищожи сключения договор за дарение и задължи болница "Токуда" да върне
парите на близките на пациент, съобщиха от Центъра за защита правата в здравеопазването.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Искът е заведен от съпругата на пациент с
инсулт. Той е приет по спешност в "Токуда", където е останал един месец и е починал в болницата.
Жената е направила няколко дарения по време на престоя на съпруга си, общо на стойност около
5300 лв. Те е трябвало да не са от физическо лице, а през юридическо, затова са правени през
фирмата на брат й. "По делото безспорно е доказано, че дарението е направено в хода на лечението
на пациента и не е било израз на благотворителност. Според свидетелските показания на близките е
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било казано, че ако дарението не би било направено, това би се отразило на лечението на техния
близък", отбелязват от ЦЗПЗ. Съдът е приел, че такъв договор за дарение, сключен по принуда, е
привидна сделка и подлежи на унищожаване. Освен това в мотивите се отбелязва, че принудата към
лица да извършват имуществени разпореждания в полза на другиго е криминално деяние. Когато
едната страна е била принудена да сключи договора чрез възбуждане на основателен страх, то този
договор подлежи на унищожаване, пише още в мотивите. Това е първото подобно дело, което
центърът печели срещу "Токуда". Даренията и изборът на екип са масово явление в част от
болниците у нас. Наскоро обаче съдът е отхвърлил иск за избор на екип в "Св. Иван Рилски".

Омбудсманът Мая Манолова: Българската хранителна банка получи регистрация от БАБХ,
което дава възможност утре да бъде осъществено първото дарение на храни при условията
на отпадналото ДДС
www.focus-radio.net | 11.04.2017 | 07:00
Вчера Българската хранителна банка получи регистрация от Агенцията за храните, което дава
възможност утре в 11.00 часа в хранителната банка да бъде осъществено първото дарение на храни
при условията на отпадналото ДДС. Това заяви омбудсманът Мая Манолова по време на
традиционния предвеликденски форум „ДА! На българската храна”, предаде репортер на Агенция
„Фокус“. „Новината е положителна. Надяваме се това да развърже даряването на храни и то да се
превърне в ежедневна дейност, защото България, макар да е най-бедната страна в Европа е на
последно място по спасяването на храни и даряването им на хората“, заяви Манолова. Тя отбеляза,
че българската хранителна банка успява да спаси до 290 тона храни годишно, за справка в щата
Тексас, който е 3 пъти по-голям, се спасяват годишно 23 хил. тона храни.
Ако стимулите, които се дават за даряване на храни, не сработят и до трапезите на гладните хора не
стигнат излишните продукти, световната практика показва и други възможности – чрез санкции,
глоби за всеки килограм унищожена храна, коментира още Манолова.

Деца изработват благотворително великденски картички в помощ на болни връстници
www.news.bnt.bg | 11.04.2017 | 07:00
Деца от неделното училище в столичния храм "Рождество Христово" събират икони от
великденските бои за яйца и изработват картички в помощ на онкологично болни деца. За да
направят повече картички, децата призовават да не изхвърляме употребените от бои за яйца
пликчета с икони, а да им ги изпратим на адреса на столичния храм "Рождество Христово" в
"Младост". Повече за инициативата "Спаси икона" от Владимир Георгиев в рубриката ни "Търси
доброто".
Произведения на изкуството и надеждата - така можем да наречем картичките, излезли изпод
ръцете на малчуганите, посещаващи неделното училище в столичния храм "Рождество Христово".
"Много често на боите за яйца например слагат икони и те не бива да се хвърлят така в кофата,
защото това е нещо свято и ние правим картички. С парите ще помогнем на болни дечица", обяснява
Лили. Децата трябва да бъдат възпитавани да правят добро от рано, казва инициаторът на
благотворителната мисия Велина Андонова, която е и преподавател неделното училище. "Едно
добро води до друго добро", казва Велина Андонова, инициатор на кампанията "Спаси икона".
Освен в изработването на картички, отците от храма учат децата как да се справят с различни
проблеми от ежедневието. "Храмът като дом за молитва и кораб за спасение е и място, където те
могат да бъдат спокойни, могат да се чувстват добре, а както виждаме и място за забавление и за
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благотворителност", отбелязва отец Симеон Змейков. Всеки, който има възможност, може да
изпраща изображенията на светци от комплектите с боя за яйца в църквата "Рождество Христово" в
квартал "Младост". Инициативата ще продължи и след Великден, защото за доброто няма почивни
дни и празници, категорични са свещениците от храма.

"Холидей хироус" дариха хранителни продукти за нуждаещите се за Великден
www.news.bnt.bg | 11.04.2017 | 07:00
Водещият на Новините на БНТ 2 Румен Йовчев се присъедини като доброволец в кампанията на
благотворителната организация "Holiday Heroes". По-рано днес той подари на възрастна жена пакет
с хранителните продукти за предстоящите великденски празници.
Повече от 30 години Донка Николова живее сама. Възрастната жена се справя с едва 200 лева на
месец, като сто от тях отиват за лекарства, а с останалите пари покрива битовите си сметки. Донка
Николова: "Много съм щастлива, когато ми дадоха този подарък. На малките неща се радвам аз, а не
на големите. Много ме зарадваха." Донка споделя, че отдавна е спряла да се радва на големите
неща, защото в живота й такива липсват. Радва се на жестовете и на това да вижда, че по света все
още има добри хора. За втора година в ролята на добрия герой влезе водещият на Новините на БНТ
2, който пръв прекрачи прага на Донка с празничния пакет. Румен Йовчев: "За пореден път съм
шокиран от това колко нуждаещи се хора има в България. Радвам се, че мога да доставя поне малко
радост, поднасяйки такива продукти на хората преди този хубав празник Великден." Освен на Донка,
благотворителната кампания тази година ще помогне на над 5000 нуждаещи се от цялата страна с
хранителните продукти за Великден.

Благотворителен бал в Казанлък подпомага деца в неравностойно положение
в. Старозагорски Новини | 11.04.2017 | Стр. 7
Близо 9000 лв. бяха събрани по време на благотворителен бал, организиран за втора поредна година
от Община Казанлък и фондация "Сийдър". Събитието се проведе на 6 април в ресторант "Зорница",
парк Тюлбето. На бала присъстваха зам-кметът на Общината Цветолина Цветкова, много бизнесмени
от Казанлък и региона. Набраните средства по време на вечерта ще бъдат инвестирани в
осигуряването на качествена индивидуална грижа за де ца и младежи в неравностойно положение,
повечето от които с увреждания, настанени на територията на Казанлък. Изпълнителният директор
на фондация "Сийдър" Александрина Димитрова припомни, че известната в национален мащаб
фондация, обгрижваща децата и младежите, настанени в групови довоме, е основана в Казанлък
преди 12 години. Тя сподели, че 5 от децата, участвали в миналогодишния бал, вече са осиновени и
живеят в новите си семейства.
По време на събитието децата и младежите, живеещи в къщичките, отправиха специален поздрав
към всички гости на пролетния бал. Те представиха кратка развлекателна програма, която
включваше бийтбокс, песни и танци. Водещ на бала и тази година беше Пейо Филипов, познат от
предаването по Нова ТВ "Имаш поща", а за доброто настроение по време на вечерта се погрижиха
музикантите от Камино Бенд. Благотворителният търг с уникални предмети събуди голям интерес
сред гостите. Сред най-желаните предмети бяха яке на вокалиста Джон Лоутън от легендарната
група Юрая Хийп, тениска, подписана от българския гимнастик Йордан Йовчев и преспапие с герба
на Република България, дарено лично от Пр€ зидента Румен Раде . Е* края на събитието бе
разиграна и благотворителна томбола с атрактивни награди. Сред тях бяха уикенд за двама в хотел
Хилтън, София, уикенд за двама в спа хотел Севтополис, Павел баня и кошница с шоколадови
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изкушения.
Към настоящия момент фондация "Сийдър" управлява три Центъра за настаняване от семеен тип и
едно Защитено жилище в Казанлък, в които живеят общо 43 деца и младежи без родителска грижа,
31 от които с увреждания. Всички средства набрани по време на Благотворителния бал ще бъдат
инвестирани в програми,съобразени с индивидуалните нужди на децата и младежите. Това включва:
рехабилитация, кинезитерапия, терапия на говора, сензорна интеграция, трудова и арт терапия,
професионални косове, както и помощни средства за деца а с увреждания.

С танци и песни гимназисти подпомагат изграждането на Чуждоезиков център
в. Утро, Русе | Нели ПИГУЛЕВА | 11.04.2017 | Стр. 5
Поляна от разноцветни балони, пръснати по пода в спортния салон на Европейското училище,
посрещаше малки и големи ученици и техните преподаватели в последния учебен ден преди
пролетната ваканция. Идеята за благотворителен бал е изцяло на Ученическия съвет, те са избрали и
мисията, на която да посветят тази своя инициатива, казаха директорката на СУ EE Добромира
Николова и нейните заместници, които си бяха купили от разноцветните билетчета и бяха заели
местата си сред публиката.
Да, идеята е на Ученическия съвет, каза за "Утро" неговият председател Ангел Месарабов. И
припомни, че автор на идеята е била неговата предшественичка Валерия Горнячка. Каузата за
събраните по време на бала пари също е добре обмислена. Средствата ще бъдат предоставени на
ръководството на училището. като така учениците ще подпомогнат реализацията на един важен
мащабен проект - изграждането на Чуждоезиков център.
Миналото лято русенското Европейско училище "Св. Константин-Кирил Философ" се оказа сред
гимназиите и образователните учреждения, които спечелиха солидна подкрепа за интересни и
полезни проекти от фондация "Америка за България". От Русе бяха одобрени две русенски
начинания - Биохимия пият лабораторен център на Математическа гимназия "Баба Тонка", за която
фондацията отпусна 60 000 лева, и Чуждоезиковият център на СУЕЕ, отпуснатата сума за който е цели
150 000 лева! Двете русенски гимназии бяха избрани сред постъпилите общо 270 проектни
предложения от 133 села и градове в България. Попадайки в групата на 45 полуфиналисти, и
Математическата, и Европейското първо бяха посетени на място от журито на конкурса, а след това
защитиха блестящо своите идеи с екипна презентация в София.
Математическата гимназия вече откри своя лабораторен център. По-мащабният проект на СУЕЕ
тепърва пристъпва към своята реализация. И макар сумата, събрана по време на благотворителния
бал, да не е колосална, това е важна стъпка, свидетелстваща за екипния дух в училището. А този дух
можеше да се види по лицата на всички в спортния салон. Това личеше и по настроението на
талантливите певици, които с удоволствие пяха за своите съученици и за каузата - Мирела и
Пресияна Димитрови, Габриела Иванова и Емилия Михайлова. Аплодисменти събраха и малките
лазарки, които под ръководството на преподавателката по български език и литература Снежана
Данова възпроизведоха народния обичай лазаруване и нарекоха здраве и сполука за всички. А
танците се превърнаха в симпатична прелюдия към ваканционните дни, които започнаха в събота и
ще приключат с последния ден на Великденските празници.

Събират средства за топъл обяд на деца в нужда
в. Екип 7, Разград | 11.04.2017 | Стр. 7
Стартира великденска кампания за набиране на средства в подкрепа на програмата "Топъл обяд",
съобщи д-р Милена Кехайова директор на Секретариата на Областния съвет на БЧК-Разград. Тя
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посочи, че фондонабирателната акция се осъществява с подкрепата на хипермаркет "Кауфланд". До
10 май клиентите на магазина ще имат възможност да подкрепят каузата, като пуснат парични
средства в кутиите за дарения.
Набраната сума ще бъде използвана за разкриване на трапезарии в училища в Разградска област,
които ще предоставят безплатен обяд на деца в неравностойно положение, от социално слаби
семейства и сираци.
Топлата храна в трапезариите през зимните месеци намалява заболеваемостта сред подрастващите
и облекчава семейния бюджет на материално затруднените им родители и настойници. Програмата
привлича децата в училище и съдейства за редовно посещаване на учебните занятия. Това от своя
страна ги предпазва от рисковия фактор на улицата, допри нася за тяхната социализация и
възпитание, създава у тях усещане за пълноценно детство.
Паралелно с набирането на средства по програмата "Топъл обяд" Областният съвет на БЧК
организира и кампания за безвъзмездно кръводаряване. Партньори на инициативата са Центърът по
транефузионна хематология към МБАЛ "Свети Иван Рилски", църквата "Свети Николай Чудотворец"
и Областната администрация. Всеки,който иска да се включи в акцията, може да дари кръв днес от 8
до 12 часа в разградската болница.
Всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години може да дари кръв. Това става еднократно, като
количеството е ограничено до 450 милилитра. Мъжете могат да даряват по пет пъти в рамките една
календарна година, а жените по четири пъти, като интервалът между две дарявания трябва да бъде
не по-малък от осем седмици.
Основната цел на кръводарителска кампания е да се популяризира безвъзмездното и доброволно
кръводаряване и да се подпомогнат болничните заведения.

28 деца от Хитрино на лагер в Смолян
в. Марица, Пловдив | Петя ГАИДАРОВА | 11.04.2017 | Стр. 11
28 деца на възраст от 8 до 15 години от взривеното от влак с цистерни Хитрино дойдоха на
петдневен пролетен лагер в Смолян. Групата се придружава от трима ръководители и медицинско
лице. В края на миналата година кметът на Смолян Николай Мелемов отправи покана до кмета на
Хитрино Нуридин Исмаил децата да гостуват през пролетната ваканция, като община Смолян поема
всички разходи по пребиванието, нощувките, храната и развлеченията им.
"След този стрес и ужас, които са изживели, малките е добре да се възстановят и да сменят
обстановката", коментира Мелемов. Хлапетата ще нощуват в хотелски комплекс в село Смилян и ще
посетят всички забележителности в Арденското корито, Смолян и околностите на областния град,
съобщиха от управата.
След трагедията в Хитрино, в Смолян се организираха много благотворителни акции за
пострадалите. От детска градина "Зорница" организираха дарителска акция "От дете на дете" и
малчуганите събраха 30 играчки.

Събират дарения за паметник на Левски
в. Пазарджишка Марица | Илияна ПЕТРОВА | 11.04.2017 | Стр. 4
Кметът на Пещера Николай Зайчев и скулпторът Спас Киричев подписаха договор за изработването
на паметник на Васил Левски. В момента тече кампания за набирането на средства, за да може за
годишнината от рождението на Апостола монументът да бъде монтиран. Паметникът ще е готов до
края на април. За създаването проучих множество снимки на Левски, заяви Киричев.
Кампанията за набирането на средства бе стартирана от Общински комитет "Васил Левски" през
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ноември миналата година. До момента са събрани едва половината от необходимите средства.
Фирми, граждани и обществени организации дариха 15 000 лв. Най-голямата сума е отпусната от
"Биовет"АД - 8000 лв., а Общинска банка и "Булфарма" са превели по 1000 лв., ОББ е дарила 500 лв.
Пари бяха събрани на футболен турнир и коледен базар, включиха се и от дружеството на диабетно
болните, Съюза на офицерите и сержантите от запаса, допълниха от Комитета.
2017-а е обявена за годината на Левски. На 18 юли ще се навършат 180 г. от неговото рождение.
Всеки може да дари и спомогне в Пещера да има паметник на Апостола на свободата. Даренията са
със строга отчетност и прозрачност.
Банковата сметка е:
Общинска банка.
Банков код: BIC: SOMBBGS
Сметка: IBAN: BG 06SOMB9130843297024, вид плащане 44 51 00

Над 80 чувала с боклуци събраха доброволци от Лесопарка
в. Бряг, Русе | Ренета МИНКОВА | 11.04.2017 | Стр. 3
Служители на "ВИТТЕ Аутомотив България" почистиха едно от любимите места за отдих на русенци Лесопарк "Липник" в село Николово.
След края на благородната акция работещите в компанията напълниха над 80 чувала с боклук.
Почистването беше в ранните часове на 8 април, а от ВИТТЕ осигуриха чували и ръкавици за
доброволците.
"Ние сме стопани на нашия град и като такива заедно можем да се погрижим за запазването на
чистотата в Русе и неговата уникална природа", коментираха служителите на завода.

Ученици на Вили Икономов пяха и свириха благотворително
в. Бряг, Русе | Пламенка АНГЕЛОВА | 11.04.2017 | Стр. 3
Прекрасен предвеликденски концерт сътвориха учениците от специалностите "Поп и джаз пеене" и
"Ударни инструменти" на Училището по изкуствата с преподавател Вили Икономов в сряда вечерта в
зала "Русе". Концертът бе благотворителен и е част от събитията, които помагат в училището да
бъдат закупени нови музикални инструменти.
Специални гости бяха учениците на Деница Анчева от класовете по "класически танци" и деца от
студио "Икономов", които прибавиха цвят и свежест към общото настроение. онцертът започна с
най-малките възпитаници на маестрото - Огнян, Виктор, Магдалена, алиния, Николай, Ая, които с
вдъхновение изпълниха песни като "Малкото мече", "Крокодил", "Черен Петър", "Малкият
музикант", "Шепа светлина" и извикаха сълзи на умиление у своите родители и публиката.
Празничната програма включваше атрактивни изпълнения на вибрафон, маримба, ксилофон и малко
ба-рабанче като перкусионистите Цветан Стоянов, Валентин Димитров, Юлия Ковачева, Благовеста
Димитрова, Александър Драев, Йоана Радойска, Дани Стойнов показаха завидни умения в трудната
перкусионна техника. С прочувствени думи Иво Стоянов посвети своето " онцертино" на сестра си,
която се бе върнала от чужбина броени часове преди концерта.
Истински професионализъм показаха триото Благовеста, Дани и Иво с "Балет на новоизлюпените
пиленца" от Мусоргски.
Като истински "звезди" певиците от "Поп и джаз пеене" показаха глас, чар, сценично присъствие,
тоалети и получиха заслужено своите минути слава. Димана Дончева се представи с "И аз съм тук" от
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репертоара на Михаела Филева, Кристин Тодорова бе избрала "Зелената стара чешма" и "Старият
капитан", а Виктория Лазарова изпя "Теб обичам аз". Аплодисменти получиха и гостите Магдалена
Тодорова, Виктория Мицова, Стефания Горнячка, Боряна Борисова, Александра Неделчева от студио
"Икономов" към читалище "Зора".
Концертът завърши с песента "All by myself " в изпълнение на Жулиета Иванова, която бе и
специален поздрав за Вили Икономов.
Детските усмивки и празничното настроение завладяха присъстващите и те подариха на
талантливите ученици своите искрени аплодисменти.

Медици от "Пирогов" даряват кръв
в. Труд | 11.04.2017 | Стр. 5
Най-голямата спешна болница у нас УМБАЛСМ "Пирогов", се присъедини към системните усилия на
Националния център по трансфузионна хематология за обезпечаване с кръв и кръвни продукти на
лечебните заведения, намиращи се на територията на София и Западна България. В акцията участват
медици, близки и познати на лежащо болните.
Организирана е кампания на 11 и 12 април 2017 г., когато всеки желаещ да дари кръв може да го
направи от 10 до 14 ч в рапортната зала "Травматология" на "Пирогов" (ул. "Тотлебен" №21).

Изхвърляме тонове храни, докато има гладуващи българи
в. Животът днес | Мирослава КИРИЛОВА | 11.04.2017 | Стр. 8

Близо 670 000 тона годна за консумация храна се унищожават у нас всяка година. От тях едва
половин процент успява да се спаси и дари на нуждаещите се хора, съобщиха за в. "Животът днес" от
Българската хранителна банка (БХБ).
Същевременно статистиката никак не е оптимистична -гладът е ежедневие за всяко четвърто
българско дете и за всеки втори възрастен човек. Всяко пето семейство живее в лишения, без достъп
до пълноценно и балансирано хранене всеки ден. Според данни за бедността в страната над 1
милион и 580 000 българи живеят под прага на бедността с по-малко от 330 лв. на месец. В това
число има повече от 460 000 т.нар. работещи бедни. Хора, които, въпреки че се трудят, не могат да
си осигурят нормално съществуване.
От началото на тази година влязоха в сила законови изменения, според които отпада ДДС за
дарените храни.
Вместо да привлекат повече желаещи да дадат част от излишните им продукти обаче, новите
промени създават притеснения и сред досегашните производители, преработватели и търговци.
"Причината е, че влезе в сила ново условие - да има означение на всеки един продукт "Дарение, не
подлежи на продажба", за да бъде освободена храната от ДДС. Нали си представяте колко усилия,
време и пари ще ни отнеме на всяка една кофичка кисело мляко например да се залепи
водоустойчив стикер, защото държим продуктите в хладилни камери. Ако има възможност поне да
се слагат такива надписи на цяло пале или каса, пак би било някакво облекчение. Защото в противен
случай е почти невъзможно и може да откаже много производители и преработватели да даряват",
обясни пред изданието ни Цветелина Георгиева, маркетинг мениджър на голяма компания, която от
години е редовен дарител.
"Хранителният бранш и ние от Хранителната банка непременно ще търсим възможност за разговори
с новото правителство за нова законодателна промяна.
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Защото съм убедена, че и в бъдеще условието за означение с надпис "Дарение" ще е новата пречка,
новият препъникамък за фирмите да даряват", категорична е Цанка Миланова, изпълнителен
директор на Българската хранителна банка (БХБ). Според нея, ако се дарява храна, която не е
произведена с целта да бъде дарена (както е в повечето случаи), това изискване ще означава за
дарителите допълнителни разходи и труд.
Иначе целта на спорните законови промени с отпадането на ДДС върху дарените храни е да се
направи една добра превенция срещу евентуални нарушения и опити за продажба на дарена храна,
но от бизнеса са категорични, че трябва да се намери по-добро решение, за да не се натоварват
дарителите, а да се насърчават да предоставят на нуждаещи се годни за консумация продукти.
От началото на годината досега няма нито едно дарение на храна, което да е освободено от ДДС.
"Има повишен интерес, обаждат ни се фирми да питат как могат да дарят хранителни продукти,
каква е процедурата. Измененията в закона за ДДС влязоха в сила от 1 януари, но на практика, за да
заработят, имаше нужда от допълнителни поднормативни разпоредби, които окончателно са факт
едва от последната седмица на март", каза Цанка Миланова.
Към момента през складовете на БХБ ежедневно минава около 1 тон напълно годна за консумация
храна, която достига до 7300 души всеки месец и до повече от 35 000 нуждаещи се на година.
"Борим се срещу разхищението на храна с всички сили. Помагат ни над 700 доброволци, които
полагат повече от 4000 часа труд годишно. Ние сме нещо като медиатор между операторите на
храни - производители, преработватели, търговци - и организациите, които подпомагат най-бедните
и социално уязвими хора", каза изпълнителният директор на Хранителната банка. Сред
партньорските им организации са Българският червен кръст, доставчици на социални услуги,
трапезарии и кухни за нуждаещи се, общински и други предприятия, които обгрижват хората.
Миланова обясни, че сред дарените храни най-голям дял имат млякото и млечните десерти - 38%,
следвани от пресните плодове и зеленчуци - 35%. "От миналата година имаме увеличен дял на
консервираните храни, хлебните изделия, на безалкохолните напитки и натуралните сокове, на
мазнините - масло, олио, маргарин. Като цяло през 2016 г. успяхме да достигнем до двойно повече
места в сравнение с 2015 г. и да подпомогнем с 35% повече нуждаещи се", каза изпълнителният
директор на БХБ. Организацията е доставила годна за консумация храна в 80 населени места в 21
области в България. Тя притежава логистичен склад, оборудван с необходимите съоръжения за
съхранение както на сухи, пакетирани и консервирани храни, така и на храни с температурен режим,
свежи плодове и зеленчуци. Понякога за собствена сметка осигурява транспорт на желаещите фирми
да дарят храни. Годишно обаче организацията спасява между 250 и 270 тона, което на фона на
изхвърляните над 670 000 тона е нищожно малък обем.
"Изхвърляме тонове храна всяка седмица", призна Полина Тодорова, управител на магазин от
голяма търговска верига в столицата. "Когато наближи срокът на годност на определени храни,
звъним в централата и искаме разрешение драстично да намалим цената на продукта - например
със 70-80%. Така в края на март се изкупи за часове голямо количество немско масло, пуснато за
левче. Често обаче имаме големи количества продукти в магазина, които не могат да се продадат,
каквито и кампании да правим, и ги изхвърляме. Два пъти седмично идва специализирана фирма за
събиране, транспортиране, временно съхранение и обезвреждане на странични животински
продукти. Изхвърлят се най-вече месо, риба, млечни продукти, плодове и зеленчуци", обясни
управителката.
Причините да се изхвърля годна за консумация храна са много от нарушен търговски вид на
продукта, през храни с грешни етикети и опаковки, сезонни храни, произведени в повече,
промоционални продукти, изтеглени от пазара, отказани поръчки, суровини за производство на
храни, подходящи за директна консумация, и още, и още. "Свръхпроизводството е факт. В световен
мащаб статистиката показва, че се произвежда с една трета повече храна, отколкото е необходима.
Производителите и търговците всячески се опитват да задоволят капризния ни вкус като
потребители -храната ни да е свежа, разнообразна и да задоволява всичките ни претенции. В
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резултат се произвежда повече от необходимата храна. Някои компании даряват храни, които са
брандирани в рамките на определена маркетингова кампания. Когато тя свърши обаче, остават
стоки със същия етикет и е нерентабилно да се препакетират и наново етикетират.
При всички случаи това е качествена храна, която е в срок на годност", подчерта Цанка Миланова от
БХБ. Тя посочи, че в списъка, определен от Българската агенция за безопасност на храните за новите
нормативни разпоредби, са дадени много толерантни срокове, достатъчно дълги, за да се осъществи
дарение на храна с кратък срок на годност. "Например, ако говорим за продукт, който има трайност
от 1 месец, той може да бъде дарен последните седем или десет дни, което е достатъчно дълъг срок,
за да получим храната и да я доставим на нуждаещи се", допълни изпълнителният директор.
Българската хранителна банка отчете първите резултати от стартиралата през декември дарителска
кампания в подкрепа на каузата за борба с разхищението на храна и с глада в страната. През първите
два месеца на кампанията са събрани над 9000 лв. От организацията призоваха всеки, който иска да
помогне за каузата, да изпрати съобщение с текст: DMS HRANA на номер 17 777. Едно съобщение е
на цената от 1 лев, с който БХБ ще осигури 10 порции храна.

6700 врабчета у нас преброиха доброволци
в. Труд | 11.04.2017 | Стр. 6
6706 врабчета преброиха доброволци в националната кампания, в която се включиха 550 души.
Инициативата "Ние броим врабчетата" се проведе на 8 април, съобщиха от Българското дружество
за защита на птиците. Данните показват, че най-разпространени у нас са домашните врабчета. От
този вид са 70% от преброените в рамките на инициативата птици. На второ място се нарежда
полското врабче (27%). Следва го испанското (3%) - този вид заема най-малък относителен брой, тъй
като все още мигрират и не всички са се завърнали по гнездовищата си.
Преброителите работиха в над 580 точки за наблюдение в над 130 населени места. Най-много хора
са броили птици в междублокови пространства, паркове с дървета и храсти и тихи улици. В 16% от
местата не са намерени никакви врабчета. "Тези данни все още не могат да покажат какво се случва
с популацията на този вид птици, но показват кои места са предпочитани и кои избягвани от
врабците", каза Йор дан Христов от дружеството. Данните показват, че врабчетата избягват
булеварди и шумни места без достатъчно зелени площи. А също така, че най-много места без врабци
има на територията на София. Това са 60% от всички такива места.

ЗОВ ЗА ПОМОЩ!
в. Телеграф | 11.04.2017 | Стр. 25
Това очарователно малко момиченце навършва една година на 4 април. Точно на тази дата
родителите й разбират, че Александра се е родила с малоформация в дясното краче. Диагнозата й е
фибуларна хемимелия. Слънчевото бебе няма малък пищял, външен глезен, три пръстчета от
крачето и три лъча от стъпалото. Самото ходило е малко и с изместена пета. За щастие всичко това е
поправимо, а надеждата очаква Алекс в САЩ. Там в Института Пейли - Флорида момиченцето трябва
да премине през пет операции едновременно. Датата вече е насрочена - 17.10.2017 г. Нужните
средства за самолетни билети и 7-месечен престой възлизат на близо 463 000 лв., от които около 300
хил. вече са събрани. Всички заедно можем да помогнем. Нека подарим на Алекс възможността да
направи първите си стъпки.
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Банкова сметка: ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА; BIC: CECBBGSF IBAN: BG40CECB979040G7448700;
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА КРЪСТЯНИНА Pal PayPal: veni_sun@abv.bg титуляр: Венета Кръстянина
(майка) SMS с текст DMS ALEXANDRA на номер 17 777
БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ!

Отличават Община Бургас с награда за усилията да подпомага хора с репродуктивни
проблеми
в. Черноморски фар, Бургас | 11.04.2017 | Стр. 2
В понеделник Община Бургас ще бъде отличена с награда за усилията да подпомага хората с
репродуктивни проблеми. Кметът Димитър Николов ще я приеме от "Движение за национална
кауза" (ДНК) - неправителствена организация, създадена в началото на 2016 година по идея на
телевизионния водещ и продуцент Андрей Арнаудов, заедно с негови съмишленици и други
популярни лица от различни сфери на обществения живот.
ДНК работи активно за реализиране на идеи, кампании и политики за справяне с демографската
криза. Един от основните проблеми, върху които се фокусира организацията, е постепенното
намаляване на нацията. Затова първата й кампания се нарича "Направи го за България".
Тя е подкрепена от Българската православна църква и Патриарх Неофит. Това е позитивна,
неполитическа инициатива, насърчаваща раждаемостта, насочена към младите родители,
многодетните семейства и двойките, които се нуждаят от асистирана репродукция. В нея може да
участва всяка двойка, чието дете е заченато през 2016 година. Бъдещите или настоящи родители се
записват, като публикуват във фейсбук страницата на ДНК селфи с положителен тест за бременност,
снимка от видеозон или на вече роденото бебе, с хаштаг #pravimgozabg. Така не само дават добър
пример, но и помагат на други двойки да станат родители. За всяка споделена бременност ДНК ще
дари средства на фондация
"Искам бебе" за подпомагане на двойките с репродуктивни проблеми в България. Записването за
участие в кампанията продължава до 1 май 2017 г.
Община Бургас ще бъде отличена за участието си в създаването на Звеното по асистирана
репродукция към УМБАЛ-Бургас. То отвори врати на 7 октомври 2011 г. За неговото изграждане и
оборудване основна подкрепа оказа Община Бургас. До този момент тя е инвестирала в проекта
общо 720 000 собствени лева. От създаването му до този момент, в Звеното са прегледани над 1000
двойки. Извършени са почти 500 процедури по асистирана репродукция. Засега има информация за
88 родени деца след извършени успешни инвитро процедури.

Младежи от БСП - Бургас събират книги за кампанията "Солидарно четене"
www.poligraff.net | 10.04.2017 | 05:56
За трета поредна година Младежкото обединение на БСП - Бургас организира кампанията
“Солидарно четене”. Инициативата е посветена на Международния ден на книгата и авторското
право - 23 април. Всеки желаещ може да се включи в благотворителната кампания като дари книга в
дните между 10 и 30 април. Томчетата ще се събират в Европейски информационен офис
“Солидарност” - Бургас на ул. Фердинандова № 60. След това, всички дарени книги ще бъдат
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предоставени на читалищата в Бургаска област. Кампанията ”Солидарното четене” се осъществява с
подкрепата на Делегация на българските социалисти в Европейския парламент. През 2015 година
младежите от БСП - Бургас осъществиха първата си дарителска акция под това мото. С помощта на
доц. Маруся Любчева младите социалисти предоставиха близо 500 книги на бургаското читалище
„Фар“. Инициативата включва: - Даряване на художествена, специализирана и друга
литература;Популяризиране на читалищната дейност чрез различни акции и местни кампании; Спомагане за възобновяването на интереса на хората към дейността на читалищата; - Подпомагане
на читалищата в малките общини, в които средствата за тяхната пълноценна дейност са
недостатъчни. Международният ден на книгата и авторското право се отбелязва в цял свят от
различните правителства, неправителствени организации и културни институции и организации,
обвързани с книгата и литературата. Той е посветен на всички четящи и се прави с цел
популяризиране на четенето, книгоиздаването и авторското право. С отбелязването на такъв ден от
ЮНЕСКО се стремят да насърчат колкото се може повече млади хора да открият удоволствието от
книгите, като едновременно с това покажат уважението си към незаменимия принос към авторите
на всяка книга.

Великденска кампания Купи и Дари организират клубовете Ротаракт и Интеракт
www.velikotarnovo.utre.bg | 10.04.2017 | 05:56
Ротаракт клуб и Интеракт клуб Велико Търново в партньорство с Класико, ЦБА Картала и Стиви се
обединяват, за да проведат ежегодната кампания „Купи и дари - Великден”. Купи и Дари е
национална кампания на Ротаракт, която се провежда ежегодно в цялата страна. През изминалата
година тя успя да обедини гражданите на Велико Търново и събра и дари над един тон и половина
храна от първа необходимост на домове и хора в нужда от област Велико Търново. Всеки може да
стане част от тази кампания на 12 и 13 април 2017г. като дари хранителен продукт в някой от
супермаркетите: Класико (в Mall Велико Търново), CBA Картала и супермаркет Стиви (гр.Велико
Търново). Събраните продукти ще се дарят на дом за стари хора „Венета Ботева”, гр. Велико Търново
и на нуждаещи се семейства в община Велико Търново. Продуктите се даряват на място в
обозначени колички, които ще бъдат разположени след касовите зони на магазините.

Бачковският манастир раздава 5000 яйца на Великден
www.bgnow.eu | 10.04.2017 | 05:56
/КРОСС/ Благодарение на доброволците, част от землището на кв. «Михайлово“, гр. Банкя е
залесено с черен бор в Седмицата на гората В Седмицата на гората служители на Райфайзенбанк
засадиха 400 фиданки черен бор в партньорство с лесничеите от Югозападно държавно
предприятие. В инициативата се включиха над 50 доброволци от банката, като беше залесена площ
от 1 декар в Люлин планина. Новите насаждения ще обогатят гората над Банкя, а туристическият
маршрут до Дивотинския манастир ще бъде още по-приятен за любителите на планината. В
дарителската кампания на Райфайзенбанк “Избери, за да помогнеш“ 2016 г. бяха набрани над 23 000
лв. в подкрепа на проектите от сфера «Екология“. За 8-те издания на инициативата сумата, дарена за
проекти за опазване на околната среда е над 87 000 лв., като средствата са събрани от лични
дарения на служители на Групата Райфайзен, както и от банката, която добавя до 100 лв. към всяко
дарение на служител. Освен със свои лични средства, служителите на банката активно участват и в
доброволчески инициативи като тази със засаждането на дървета. Седмицата на гората се чества от
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1925 г. насам за опознаване, опазване и съхраняване на зеленото богатство - тогава се провежда
първият празник на залесяването, за да стане години по-късно традиция и винаги да стартира в
първата седмица на април. Като част от политиката си за Корпоративна социална отговорност
Райфайзенбанк ще продължи да подкрепя проектите за опазване на българската природа поддържане на екосистемите и екологичното равновесие на флората и фауната.

КТ“Подкрепа“с кампания за благотворителност преди Великден
www.parvomai.net | 10.04.2017 | 05:56
/КТ “Подкрепа” съвместно със Синдикална Федерация на служителите в МВР, Национална
организация „Малки Български Хора” и с подкрепата на Столична община и НОИ стартира
Национална кампания, която ще премине под мотото „Да върнем човешкото в себе си!”. На 11 април
2017 г. от 11.00 ч. президентът на КТ „Подкрепа” Димитър Манолов, кметът на София Йорданка
Фандъкова, управителят на НОИ Бисер Петков, зам.-председателят на СФСМВР Илия Кузманов и
президентът на НО „Малки Български Хора” Светослав Чернев ще открият кампанията, като залепят
плакати в сградата на „Район Възраждане” и Националния осигурителен институт. В същия час
регионални председатели на КТ „Подкрепа”, местни представители на СФСМВР, на Малки Български
Хора и директори на териториалните поделения на НОИ ще дадат начало на кампанията в Пловдив,
Благоевград, Велико Търново, Бургас, Варна, Русе, Стара Загора, Враца, Плевен, Шумен, Кърджали. В
един от дните на Страстната седмица – Велики вторник, си припомняме за нещо важно, което Иисус
Христос е направил за хората 11 април – Велики вторник е ден за поучения. Дава ни се пример как
да благотворим - да не даваме само това, което ни е излишно и не ни трябва, а като бедната вдовица
от Евангелието да сме готови да дадем всичко, за да помагаме на нуждаещите се. В такъв Велик ден,
КТ «Подкрепа» със своите партньори ще се обърнат към обикновения човек, за да събудят отново
моралните качества и добродетели. Замислете се за секунда как се чувства човек с увреждане,
бременна жена, възрастен човек или посетител с малко дете, чакащи на опашка от клиенти и дали
силите им ще издържат наравно с вашите? Как се чувства човек с нисък ръст на опашка, заобиколен
от хора, чиято обичайна височина е много над неговата – гледката, която ще има и кислородът,
който ще диша...? В градския транспорт се качва човек със специални нужди и вместо да отстъпим
мястото си, за да седне той, се обръщаме към прозореца или мобилния си телефон с мисълта «защо
аз, нека някой друг да се сети да направи място»... Обикновено обвиняваме държавата за всичко –
за ситуацията, в която се намираме и за проблемите, които имаме. КТ „Подкрепа” направи
Обръщение към политиците с искания в социално-икономическата сфера и конкретни предложения
за решения. Сега синдикатът иска да се обърне и към всички хора, към цялото общество. Защото
държавата не може да ни даде възпитанието, морала, ценностите и добрината в сърцата. Каним
журналисти на откриването на Кампанията на 11 април 2017 г., от 11.00 ч. в сградата на НОИ гр.
Кърджали, 6600, ул. "Булаир" № 35.

Детски благотворителен базар "Да възкресим добрината" се открива на 13-и април в
сградата на ГУМ-Дупница
www.dennews.bg | 10.04.2017 | 05:56
Великденски благотворителен базар организират от „ГУМ – ДУПНИЦА" ЕООД съвместно с Община
Дупница. Мотото на събитието е "Да възкресим добрината", а откриването е на 13-и април от 15.30
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часа на втория етаж в сградата на ГУМ. Ще бъдат предоставени безвъзмездно щандове за
изработени от деца от различните детски заведения и училища произведения, които ще бъдат
изложени и продавани. Изделията на 8 учебни заведения ще бъдат изложени за продан, като всеки
от тях участва със собствено мото и кауза. 6-та детска градина е с Лого: "Деца за цветен живот и жива
природа". Възпитаниците ще изработят заедно със своите родители предмети, от чиято продажба
ще бъдат закупени растителни видове и засадени от децата в двора на детската градина по случай 22
април- Световен ден на Земята. Детска ясла „Пролет" е с лого „Великденско яйце от златно сърчице",
като със средствата от базара ще бъдат закупени нови столчета, за да бъде обновена детската
занималня. ОУ "Хр.Ботев" село Крайници ще се представи с художествени изделия и великденски
сувенири, изработени от учениците. Събраните средства ще бъдат използвани за закупуване на ИКТпродукти за училището. 7-ма детска градина „Калина" е с мото „Калинките на сянка през лятото",
като събраните средства ще бъдат за закупуване чадъри за пясъчниците в двора. Центърът за
обществена подкрепа „За да има щастие в детските очи" ще участва под мотото "Направи добро на
приятел" за събиране на средства за децата от Център за настаняване от семеен тип за изработване
на детска занималня на открито в двора на центъра. Център за социална рехабилитация и
интеграция за деца /ЦСРИД/ще насочи средствата за подобряване на материално-техническата база.
Детска градина „Мечта" ще участва под мотото "Играем, учим, пеем и мечтаем" , а целта е да
закупят интерактивни, модерни, дидактични игри. Детска градина "Слънце" ще участва под мотото:
„Слънцето да грее с топлите лъчи, дворът в детската градина нека озари". Средствата ще бъдат
разходвани за подобряване състоянието на игровата зона в двора. „Идеята е този базар да се
превърне в традиционен. Целта е децата да видят плодовете на своя труд, да ангажираме
родителите да стимулират и поощрят малчуганите и в същото време резултатът да бъде видим.
Надявам се, повече хора да посетят събитието и да се включат в тази благотворителност. Всеки знае
едно детенце как изработва едно изделие и колко любов влага в него. Нека да го оценим
подобаващо. За да свети слънце в детските очи, нека бъдем щедри, мили и добри", коментира
Управителят на ГУМ-Дупница Цветанка Вуковска.

18-годишно момиче от Девин се бори със Сарком на Юинг, средствата за лечението ѝ не
стигат
www.haskovo.net | 10.04.2017 | 05:56
Вместо да бъде абитуриентка, 18-годишната Атанаска Тарашева се бори с жестокия Сарком на Юинг.
Онкологичното заболяване на костите поразява най-вече деца. Благодарение на дарители Атанаска
се лекува в Турция от няколко месеца. Парите обаче не са достатъчни. На момичето е назначено
ново лечение, след химиотерапии се нуждае от лъчелечение и още процедури. Има и усложнения, с
които младата родопчанка се бори с хъс, но няма средства за процедурите. Девойчето се нуждае от
спешна подкрепа от дарители, за да продължи борбата й за живот. Семейството моли всеки, който
има възможност, да отдели за здравето й! Да дариш бален костюм е похвално, да дариш здраве и
безценно! Банкова сметка: BIC TTBBBG22 - SG Експресбанк IBAN BG44TTBB 9400 1526 3284 47 титуляр
Альоша Тарашев - баща.

"читАлнЯта" събира детски книги за дарение на библиотеки до 23 април
www.dnevnik.bg | 10.04.2017 | 05:56
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Инициатива на "Сдружение за градски читални" и Фондация "Глобални библиотеки – България"
приканва граждани да дарят 1000 детски книги през април за читалища и библиотеки в страната.
Целта на кампанията е да се повиши достъпът и интересът към детска литература, като се обновят
колекциите на книги за деца в читалищата и библиотеките. Тя ще протича между 2 април –
Международен ден на детската книга, и 23 април – Световен ден на книгата и авторското право.
Фокусът на инициативата са книги за деца под 6-годишна възраст с цел приобщаването им към
литературата от ранна възраст.
Спаска Тарандова, изпълнителен директор на Фондация "Глобални библиотеки", изтъква, че
недостатъчните финанси за купуване на нова литература на библиотеките, както и липсата на
възможност на някои родители да набавят нови книги за децата си водят до "лишаване на децата от
възможността да растат при равни условия, да опознават природата и света, да общуват по
пълноценен начин". Александра Генова от "Сдружение за градски читални" каза, че с тези дарения
"ще позволим на повече млади читатели да открият удоволствието и любовта към книгите, както и
новите възможности, които те предоставят". Между 2 и 23 април всеки ще може да дари приказки,
съвременни детски и тийнейджърски романи, комикси, класически произведения или други детски
текстове в "читАлнЯта" в Градската градина. Включилите се в кампанията ще получат безплатни
карти за достъп до нея и ще участват в томбола за безплатни билети за събития в Столичния куклен
театър и Софийската филхармония.

Великденски базар в Сандански събра средства за благотворителност
www.e-79.com | E79 News | 10.04.2017 | 05:56
Събитието е част от празничната Великденска програма на община Сандански Площад „България“ в
Сандански събра на едно място всички детски и учебно-възпитателни заведения от общината на
Великденският базар. Той бе част от богатата празнична програма на община Сандански за
предстоящите празници. Станалият традиционен вече Великденски базар привлече
благотворителността на хора от града и туристи. Само за час почти всички ръчно изработени
великденски сувенири, зайчета, яйца, картички и други, бяха изкупени. Вкусни ястия и оригинални
сладкиши също присъстваха на базара и привлякоха вниманието на ценителите на местната кухня.
Всички събрани средства ще бъдат използвани за благотворителна цел.

11 големи партийни дарители
в. 24 часа | 10.04.2017 | Стр. 4
11 души са дарили максималната сума от 10 хил. лв. на партии за парламентарните избори, показват
финалните отчети за даренията в Сметната палата.
Общо 2101 са даренията на партиите, като общата сума е 1,369 млн. лв. Само ГЕРБ и ДПС не са
получавали парични дарения.
Бившият футболен национал Радостин Кишишев е сред големите дарители, като е дал 10 хил. лв. на
патриотите. Реформаторският блок пък е получил 5 дарения от максимално позволената сума,
включително и от бившия областен управител на София Юлиян Леков.
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Събраха парите за лечението на Александрина
в. Труд | 10.04.2017 | Стр. 6
Сумата за лечението на 19-годишната Александрина, която страда от остра лимфобласна левкемия, е
събрана.
Алекс вече е на лечение в Лондон и след няколко седмици й предстои трансплантация на костен
мозък, съобщиха пред Би Ти Ви баща й - рейнджърът от Ирак Красимир, и втората й майка - златното
момиче по художествена гимнастика Юлия Байчева. Хиляди хора, трогнати от историята на
красивото момиче, се отзоваха на призива да помогнат.
През миналата седмица възпитаниците на училището, което е завършила Алекс организираха и
благотворителен базар. Те продаваха храна на имровизирана лавка в междучасията в помощ на
каузата.

Благотворителна кампания стартира под тепетата
в. Труд | 10.04.2017 | Стр. 27
Благотворителна кампания в подкрепа на деца в нужда "Споделен Великден" стартираха навръх
Цветница в Пловдив доброволци на Младежкия червен кръст, които бяха пред храмовете под
тепетата в изпълнение на мисията за намаляване на социалната и здравната уязвимост на деца и
младежи, както и за превенция на рисковото поведение.
Благодарение на тази кампания, подкрепена от Пловдивската света митрополия, БЧК-Пловдив
подпомага годишно близо 200 деца.
На Цветница и Разпети петък доброволци на БМЧК ще приканят миряните да дарят парични средства
в касичките, които ще бъдат поставени край входовете на 14 православни църкви в града.

Ротари клуб "Стара Загора-Берое" дари апаратура на УМБАЛ
в. Национална Бизнес Поща, Стара Загора | 10.04.2017 | Стр. 24
На 7 април - Световен ден на здравето и Ден на здравния работник, Ротари клуб "Стара ЗагораБерое" дари апаратура на отделението по кардиология към УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович".
Дарението е на стойност2519 лева и е част от ротарианския проект 'Туптящо сърце", съобщи за НБП
президентът на клуба Жоро Добрев. То включва пациентен монитор за продължително
проследяване на основни витални параметри за възрастни, деца и новородени и перфузор за
венозно вливане на течни разтвори при точно изчисляване на предписанаталекарствена доза спрямо
килограмите и времето.
Д-р Генка Пейчева от Ротари клуб "Стара ЗагораБерое" поздрави колегите си за празника. Тя
подчерта, че това е първата част от проекта и им пожела много здраве и професионални успехи във
високо хуманната дейност.
Завеждащият отделението по кардиология д-р Диана Смилкова изказа своята благодарност към
дарителите. Тя изрази своята увереност за успешното сътрудничество с ротарианците, чиято дейност
по света е свързана с осигуряване на хуманитарна помощ.
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Кметът на Видин дари средства за изграждането на храм в болница "Св. Петка”
в. Ние, Видин | 10.04.2017 | Стр. 8
В Деня на здравния работник - 7 април, в МБАЛ "Св. Петка" бе поставено началото на изграждането
на храм-параклис. Инициативата се прави съвместно от Видинска света митрополия и болницата.
Гост на събитието беше и кметът на община Видин Огнян Ценков. Той приветства присъстващите и
поднесе поздравителен адрес на директорката на здравното заведение д-р Виолета Дочкова.
"Обръщам се към Вас и целия екип на видинската болница "Св. Петка", за да засвидетелствам своето
дълбоко уважение и признателност за високия професионализъм, който показвате в работата си. С
благодарност към всички вас, които сте отдадени на своето призвание, отправям пожеланията си за
здраве и удовлетвореност в благородната ви професия! Нека празникът ви донесе пролетно
настроение,
щастие
и
късмет!
Приветствам сърдечно съвместната инициатива за изграждането на храма. Тя е в полза на всички
граждани и моят призив е всеки, според възможностите си, да подпомогне това свято дело" - каза
Огнян Ценков. След това кметът връчи своето дарение на директорката на болницата. Тържествен
водосвет за благородното начинание бе извършен от Белоградчишки епископ Поликарп. Той изказа
благодарност към всички, включили се до момента с дарения за строителството на параклиса.
Изграждането на храма е изцяло с дарителски средства и с благословията на видинския митрополит
Дометиан Благотворителното тържество продължи с прожекция на филма "Светителят хирург",
посветен на свети Лука. Негов автор е журналистът Ангел Бончев, който също присъства на
събитието.

Партия отказа субсидия и създаде прецедент
в. Сега | Диян ИВАНОВ | 10.04.2017 | Стр. 2
Неизвестната до вчера партия "Възраждане", която изненадващо взе над 1% на парламентарните
избори, изправи Сметната палата пред прецедент. Тя иска да не ползва въобще полагащата й се
субсидия, което досега не се е случвало, а и няма разписан законов регламент, по който това да
стане. Партията е пратила писмо до палатата и Министерството на финансите, с което иска
разяснения може ли да се откаже от държавното финансиране, възможно ли е то да бъде
разпоредено по сметки на благотворителни организации, преди да постъпи в самата партия, и има
ли право да го дари цялото, ако все пак се наложи да го приеме. С 37 896 гласа на вота (1.11%)
"Възраждане" има право на около 416 000 лв. Палатата и министерството трябва да отговорят бързо,
тъй като съгласно Закона за политическите партии първият транш се превежда до 30 април.
Именно Законът за политическите партии е документът, който урежда субсидирането. В него е
записано как се формира субсидията, за какво да се харчи, какво не бива да се прави с нея, но не и
по какъв ред може да бъде отказана. Известно е, че в минали години ГЕРБ правеше дарения от
държавната помощ, но без да я отказва, а и харчеше част от парите за свои нужди. Често покрай
даренията на ГЕРБ Възникваха спорове имат ли право партии и коалиции на благотворителна
дейност със средства, целево отпускани за политическа дейност. В закона е записано, че субсидията
се харчи за "подготовка и участие в избори, осигуряване работата на партийните структури,
организационни разходи по провеждане на мероприятия и за други присъщи за дейността на
партията разходи". През 2012 г. шефът на Сметната палата Валери Димитров пише до Цветан
Цветанов, че даренията са позволени, като законовата вратичка според него са думите "и други
присъщи за дейността на партията разходи". Твърде е възможно "Възраждане" да получи право да
дарява по аналогия с ГЕРБ, но като преди това приеме парите по сметката си.
"Възраждане" също не бе подмината от критики защо дарява, кой ще контролира изразходването на
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дарените средства и т.н. "Омерзен съм. Парите за "Възраждане" са 1% от всичките средства за
субсидии. Обществото се тревожи за нас, които обявихме, че няма да ползваме парите,
същевременно не го е грижа за другите 99%, с които партиите ще си накупят коли, ще живеят в лукс
и ще бъдат откраднати", заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

Ученици от петричкото село
в. Запад Юг, Кресна | 10.04.2017 | Стр. 6
Ученици от СУ "Св. св. Кирил и Методий" - село Марикостиново организираха благотворителен
базар, на които изложиха своите произведения. Насоченността на бозара бе свързан изцяло с
предстоящия голям християнски празник Великден.
На специално поставена маса пред кметство Марикостиново учениците изложиха ръчно
изработените от тях великденски артикули. Сред тях имаше традиционно боядисани яйца, кошници,
рисунки и други. Родителите на ученици също не останаха безучастни. Те се включиха с приготвени
вкусни ястия.
Събраните средства от благотворителния базар и от учениците в училището ще бъдат преведени по
сметката на Мина Анастасова Опренова, за която ви информирахме миналата седмица. 18годишното момиче се нуждае от операция за поставяне на импланти на двете очи. Всеки от вас,
които желае да дари, може да го направи на банкова сметка: Сметка в лева: Общинска банка Мина
Анастасова Опренова IB AN: BG43 SOMB 9130 1061 3730 01. Сметка в евро: MUNICIPAL BANK М/ла
Anastasova Oprenova BIC: SOMBBGSF IBAN: BG84 SOMB 9130 4461 3730 0.

Три КАМПАНИЯ СЪБИРА ДЕТСКИ КНИГИ
в. 19 минути | 10.04.2017 | Стр. 6
Сдружение за градски читални и Фондация Глобални библиотеки - България организират кампания
за събиране на детски книги. През април всеки, който има желание, може да се включи в
инициативата като дари запазена детска книга. Събирателният пункт ще бъде ЧитАлнЯта в Градската
градина. Там ще приемат приказки, съвременни и тийн романи, комикси, класически произведения
и други любими на децата текстове. Основен акцент на даренията е поставен върху книгите за наймалките - до 6-годишна възраст. Инициативата има за цел да подкрепи обновяването на
библиотечните колекции на читалищните и общински библиотеки в страната и по този начин да
повиши достъпа и интереса до съвременна литература за деца.

Три дни децата от клуб "Итеракт" в акция за събиране нахрани в помощ, на хора в
неравностойно положение
в. Запад Юг, Кресна | Валентин ГЕРЧЕВ | 10.04.2017 | Стр. 9
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"Купи и дари В продължение на три дни акцията по събирането на хранителни продукти ще бъде
финализирана на 08.04. Събраните продукти ще бъдат дарени в полза на хора в неравностойно
положение. Участниците в кампанията от вчера са във двата магазина на петричкия бизнесмен
Розалин Хаджиев в кварталите "Поляните" и "Дълбошница".
"Ръка, която дава, никога не обеднява!", е мотото, под което протича благотворителното събиране
на храни от доброволците на Йоан Христов, който е председател на клуб "Итеракт" в Петрич. До края
на месеца децата от клуба ще организират и празничен концерт с благотворителна цел в помощ на
съученичката им Мина Опренова, която се нуждае спешно от медицинска интервенция на двете си
очи.
Кампанията "Дари и купи" включва закупуването на хранителни продукти като варива, мед и
конфитюр, олио, течен шоколад, плодове, вафли и бисквити, сухи пасти, веро, пастет, захар, брашно,
прах за пране, лук, картофи и грах, както и кухненска хартия.
Сред първите отзовали са на апела бе известна бизнес дама, която закупи за нуждите на хората в
неравностойно положение от община Петрич няколко пакета брашно и олио. Тя пожела името й да
остане в анонимност, защото жеста го правела от добро сърце и в помощ на бедните, без за това да
търси ефекта на популярност като дарител.

Русенец бяга 100 дни по 7 километра за физкултурен салон на Математическата
в. Утро, Русе | Виктория ИВАНОВА | 10.04.2017 | Стр. 3
Щуро предизвикателство отправя русенец с благотворителна цел. Даниел Иванов ше пробяга общо
700 км в продължение на 100 последователни дни (по 7 км/дневно). Всеки, който иска, може да се
обзаложи с него дали ще излържи. Това се нрави на интернет страницата https://www.justgiving.com/
crowdfunding/OutrunTheFund, като се прави залог със сума по избор. Ако Даниел успее, парите
отиват за ремонт на физкултурния салон в Математическа гимназия "Баба Тонка" в Русе. А ако се
провали Даниел удвоява сумата и я дарява за същата кауза.
Неслучайно обект на благотворителното предизвикателство е русенската Математическа гимназия,
защото това е училището, което е завършил Даниел Иванов. След това той е учил в Холандия, а и
момента живее и работи в София. Илеята му много бързо набира скорост, а първият лен от маратона
е днес.
Работата в екип, дисциплината, силната воля и опит са само една малка част от безценните умения,
които съм придобил по време на играта си в отбора по волейбол на гимназията. Затова в подкрепа
на традициите на училището в извънкласни дейности и в знак на благодарност за предоставената ми
възможност да се развивам, реших да даря всички набрани средства от залозите в 100-дпевпото
пътешествие за физкултурния салон на Математическата гимазия, обяснява Даниел.
В момента русенецът води разговори със спонсори -спортни магазини, потребителски брандове,
възпитаници на гимназията. местни филантропи и други, за да може кампанията да се разпространи
сред повече хора.

Децата на Пловдив с благотворителен базар
в. Марица, Пловдив | Мария ДИМИТРОВА | 10.04.2017 | Стр. 4
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Благотворителен великденски базар с участието на деца от пловдивските училища организира
Младежкият център на Цветница от 11 до 16 ч. Откритите пространства около сградата на Гребната
база ще се превърне в сцена, пълна с арт работилнички и места за игри. Посетителите ще избират
ръчно изработени от учениците подаръци и домашни вкусотии. В инициативата на Младежкия
център се включват и приятелите им от Лео Клуб Пловдив, Интеракт клуб Пловдив, клуба по
практически умения на Младежки център, студенти от АМТИИ, сдружение ОЕГО, Силвия от
pokajimi.com.

Майка на болно дете осъди Фонда за лечение на деца
www.dariknews.bg | 09.04.2017 | 14:05
ОУ " Проф. Марин Дринов" получи сертификат от Президентството
За втора поредна година ОУ "Проф. Марин Дринов"- Кюстендил получи сертификат за дарение от
администрацията на президента Румен Радев. Школото е удостоено с престижния приз по повод
събраните средства в благотворителната кампания на Президентството "Българската Коледа". Всяка
година дриновските възпитаници изразяват своята съпричастност към благородната кауза в името на
болните деца. С различни инициативи, те събират левче по левче, с надеждата да помогнат на свои
връстници в беда, в борбата им за достоен и пълноценен живот. В писмото, подписано лично от
президента Радев, се казва: "Благодаря Ви за чистите сърца! Благодаря ви за желанието да помагате!
Благодаря Ви за мъдростта да дарявате в инициативата "Българската Коледа"! За нас, възрастните,
това е безценен урок. Вие сте по-смели, отколкото вярвате, по-силни , отколкото изглеждате и поумни, отколкото мислите! Вие сте нашите учители! Благодаря Ви!".

ОУ " Проф. Марин Дринов" получи сертификат от Президентството
www.dariknews.bg | 09.04.2017 | 14:05
ОУ " Проф. Марин Дринов" получи сертификат от Президентството
За втора поредна година ОУ "Проф. Марин Дринов"- Кюстендил получи сертификат за дарение от
администрацията на президента Румен Радев. Школото е удостоено с престижния приз по повод
събраните средства в благотворителната кампания на Президентството "Българската Коледа". Всяка
година дриновските възпитаници изразяват своята съпричастност към благородната кауза в името на
болните деца. С различни инициативи, те събират левче по левче, с надеждата да помогнат на свои
връстници в беда, в борбата им за достоен и пълноценен живот. В писмото, подписано лично от
президента Радев, се казва: "Благодаря Ви за чистите сърца! Благодаря ви за желанието да помагате!
Благодаря Ви за мъдростта да дарявате в инициативата "Българската Коледа"! За нас, възрастните,
това е безценен урок. Вие сте по-смели, отколкото вярвате, по-силни , отколкото изглеждате и поумни, отколкото мислите! Вие сте нашите учители! Благодаря Ви!".
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Кампанията „Великден за всеки“ събра 320 000 лева до момента
www.topnovini.bg | 09.04.2017 | 09:53
Кампанията „Великден за всеки“ събра 320 000 лева до момента
Кампанията се организира за втора поредна година от омбудсмана Мая Манолова
Близо 320 000 лева са събрани до момента във второто издание на националната кампания
„Великден за всеки – дари празник на баба и дядо“, организирана за втора поредна година от
омбудсмана Мая Манолова, съобщи БГНЕС.
Това означава, че 16 000 пенсионери от цялата страна ще бъдат подпомогнати с ваучери на стойност
по 20 лева за големия християнски празник. Най-късно в четвъртък възрастните хора могат да
проверят дали са в списъците, изготвени от НОИ, които ще бъдат разлепени на централните
пощенски клонове във всички общини. Талоните, с които ще може да се пазарува в 5 000 магазина са
за тези пенсионери, които няма да получат правителствена надбавка от 40 лева, тъй като пенсията
им надхвърля с малко минимума от 314 лева. Това обяви омбудсманът Мая Манолова във Враца,
където присъства на празнична литургия в храм „Свети Николай“, отслужена за Лазаровден от
Негово Високопреосвещенство Врачанския митрополит Григорий.
„И през тази седмица продължава набирането на парични дарения, така че следващият транш ще
стигне до нашите майки и бащи, баби и дядовци за другия голям празник – Гергьовден“, обясни
Манолова.
Тя разкри още, че „Великден за всеки“ се организира в две части – едната е набиране на парични
средства, а другата на хранителни продукти от акцията „Купи и сподели“, реализирана от
доброволците на инициативата в 24 магазини в цялата страна.
„Днес подкрепихме хората от Врачанската епархия с 350 хранителни пакета, които набрахме чрез
акцията "Купи и сподели", част от кампанията „Великден за всеки", която реализираме с доброволци
в 24 магазина в цялата страна. Разбира се, че тези пакети не са достатъчни, за да нахранят всички
гладни, но е добро начало на една кампания, която може да бъде продължена от гражданите и на
Враца. Това е знак на любов и съпричастност към ближния, което е най-важното за нас като
християни. Нека пазарувайки за себе си, тези които имат възможност да купят продукти и за своя
съсед, възрастен човек, който живее в немотия и чиято трапеза няма да бъде пълна за Великден“,
призова Манолова.
Тя разясни, че тазгодишното издание на инициативата е надградена с друга - за отпадане на ДДС
върху дарените храни, което вече е факт.
„Министрите през последните седмици си написаха, образно казано, домашното и сега е готов
целият механизъм за стимулиране на производителите и търговците на храни да даряват, вместо да
унищожават и в сряда ще направим първите дарения на храни, освободени от ДДС. Това означава,
че ще има много повече дарени храни, които не само за празниците като Великден и Гергьовден , а
всеки ден ще стигат до трапезите на гладните. Борбата срещу разхищението на храни и борбата
срещу глада смятам да превърна в една от основните си каузи. Надявам се да я превърнат в своя
кауза и хората на България, защото да се пилее от едни, а в същото време други да гладуват е
лишено от всякакво нормално обяснение, подчерта омбудсманът.
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Врачанският владика и Мая Манолова раздадоха пакети с храни на бедните
www.monitor.bg | 09.04.2017 | 09:45
Врачанският владика и Мая Манолова раздадоха пакети с храни на бедните
На връх Лазаровден омбудсманът Мая Манолова и врачанският митрополит Григорий раздадоха 350
пакета с продукти пред храм „Св. Николай” на бедни и възрастни хора от града под Вола. Храните са
събрани от доброволци на БЧК.
Преди благотворителната кампания владиката отслужи архиерейска света литургия, а в храма,
заедно със стотиците миряни бе и общественият защитник. В края на богослужението дядо Григорий
благодари на Мая Манолова за благородния жест към местните хора. Митрополитът подчерта, че
кампанията „Великден за всеки”, която омбудсманът провежда за втора година е в изпълнение на
първата Божия заповед, която всъщност съдържа целия Божи закон: „Възлюби Господа, Твоя Бог и
възлюби ближния си като себе си“. „Наш ближен е не само нашият сродник, близък роднина или
наш приятел, а всеки човек, който е в нужда”, каза още владиката.
По думите му макар и с малко, кампанията ще донесе радост в сърцата на най-нуждаещите се хора в
очакване на най-големия християнски празник – Възкресение Христово. „Това е едно дело на любов
към ближния, дело на милосърдие, на състрадание, което наистина е дело на изпълнение на Божия
закон“ – каза митрополит Григорий.
„Заедно с Българския червен кръст и с институциите, които са в обществения съвет разпределихме
първите събрани средства в кампанията „Великден за всеки“. Те са 320 000 лева и ще стигнат във вид
на ваучери за храна до 16 000 пенсионери. Тези ваучери ще бъдат в пощенските станции още в
четвъртъка преди Великден. А пакетите с хранителни продукти, които раздаваме днес във Враца, са
от кампанията „Купи – дари“ – коментира Мая Манолова.
Набирането на парични средства в кампанията „Великден за всеки“ продължава. Следващите суми,
които бъдат събрани, ще се разпределят за други пенсионери за Гергьовден.

Доброволци чистиха брега на язовир "Студен кладенец"
в. Стандарт | Ирина АНГЕЛОВА | 09.04.2017 | Стр. 2
На Лазаровден доброволци от Кърджали и селата Гняздово и Калоянци почистиха брега на язовир
"Студен кладенец", за бъде по-привлекателен за предстоящия летен сезон. Акцията "Студен
кладенец с кауза" започна в 10 часа вчера от центъра на село Гняздово. Инициативата се подкрепи
логистично от кмета на село Гняздово Наим Асенов, както и от местната общност в лицето на
местните жители, секретаря на читалището в Калоянци, местната бакалия и кварталния полицай.
Община Кърджали се ангажира да извози събрания боклук в понеделник на 10 април. Необходимите
помощни материали за почистването бяха осигурени от магазин "Миш-Маш" в Кърджали.
Инициатор на почистващата акция бе фирма Габи Тур с ръководител Михаела Кирчева, която от
години работи активно за развитието на екотуризма в Източните Родопи и за опазването на
природните й ресурси. Целта бе не само брегът на язовира да бъде по-чист и привлекателен за
отдих, но и да се обърне внимание на местното население за личната отговорност и нужда всеки от
нас ежедневно да допринася за опазването на околната среда.

Манолова събра 320 бона помощ за пенсионери
в. Стандарт | 09.04.2017 | Стр. 3
Близо 320 000 лева са събрани до момента във второто издание на националната кампания
"Великден за всеки - дари празник на баба и дядо", организирана за втора поредна година от
омбудсмана
Мая
Манолова.
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16 000 пенсионери от цялата страна ще бъдат подпомогнати с ваучери на стойност по 20 лева за
големия християнски празник. Най-късно в четвъртък възрастните хора могат да проверят дали са в
списъците, изготвени от НОИ, които ще бъдат разлепени на централните пощенски клонове във
всички общини. Талоните, с които ще може да се пазарува в 5000 магазина, са за тези пенсионери,
които няма да получат правителствена надбавка от 40 лева, тъй като пенсията им надхвърля с малко
минимума от 314 лева. Това обяви омбудсманът Мая Манолова във Враца, където присъства на
празнична литургия в храм "Свети Николай", отслужена за Лазаровден от Негово
Високопреосвещенство Врачанския митрополит Григорий. "И през тази седмица продължава
набирането на парични дарения, така че следващият транш ще стигне до нашите майки и бащи, баби
и дядовци за другия голям празник - Гергьовден", обясни Манолова. И разкри още, че "Великден за
всеки" се организира в две части - едната е набиране на парични средства, а другата на хранителни
продукти от акцията "Купи и сподели", реализирана от доброволците на инициативата в 24 магазини
в цялата страна. Близо 320 000 лева са събрани до момента във второто издание на националната
кампания "Великден за всеки - дари празник на баба и дядо", организирана за втора поредна година
от
омбудсмана
Мая
Манолова.
16 000 пенсионери от цялата страна ще бъдат подпомогнати с ваучери на стойност по 20 лева за
големия християнски празник. Най-късно в четвъртък възрастните хора могат да проверят дали са в
списъците, изготвени от НОИ, които ще бъдат разлепени на централните пощенски клонове във
всички общини. Талоните, с които ще може да се пазарува в 5000 магазина, са за тези пенсионери,
които няма да получат правителствена надбавка от 40 лева, тъй като пенсията им надхвърля с малко
минимума от 314 лева. Това обяви омбудсманът Мая Манолова във Враца, където присъства на
празнична литургия в храм "Свети Николай", отслужена за Лазаровден от Негово
Високопреосвещенство Врачанския митрополит Григорий. "И през тази седмица продължава
набирането на парични дарения, така че следващият транш ще стигне до нашите майки и бащи, баби
и дядовци за другия голям празник - Гергьовден", обясни Манолова. И разкри още, че "Великден за
всеки" се организира в две части - едната е набиране на парични средства, а другата на хранителни
продукти от акцията "Купи и сподели", реализирана от доброволците на инициативата в 24 магазини
в цялата страна.

Шампион по културизъм помага на дом за деца
в. Труд | Теделин ДЕНИНСКА | 09.04.2017 | Стр. 14
Да притежаваш голямо сърце, дори когато си бил буквално обрулен от живота. Да намираш сили и
да продължиш, когато всички казват, че това е краят. Балканският шампион по кул-туризъм Богомил
Йорданов (32 г.) се превърна в посланик на доброто, поемайки лична кауза - в помощ на тези, които
нямат нищо. Шя Организира благотворителен семинар в подкрепа на дома за сираци "Св. Николай"
при храма "Св. Троица" в село Нови хан.
Разбира за отец Иван и сина му Григорий, които имат приюти в Нови хан с 50 души и в село Якимово
с 250 души. Там строят малки къщи, към които има парцели земя, и учат хората да я обработват, за
да се препитават. Богомил разказва за отец Иван, който винаги е мислел за хората, живеещи при
него, и въпреки че неведнъж е ставал жертва на палежи и кражби в домовете, продължава да прави
добро и да помага. Шампионът споделя, че се е запознал с обитателите на приюта в Нови хан,
предимно деца, останал е очарован от обстановката и от тях. Тъй като самият той е израснал без
възможности, се решава да помогне. Организира семинара на собствени разноски. Събитието ще се
проведе на 14 май от 11 ч в читалище "Виделина" в Панчарево. Богомил ще разкаже за уроците,
които е научил въпреки младата си възраст, също така ще даде съвети за това, в което е най-добър фитнес, тренировки и здравословно хранене.
"Не съм най-успелият човек, но като знам откъде съм тръгнал... Искам хората от дома на отец Иван
да разберат, че обществото не ги е забравило и че някой мисли за тях."
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А какво му е поднесъл животът, за да иска да твори добро... Ражда се преждевременно през зимата
на 1984 година. Още с първата глътка въздух се сблъсква с трудности, но оцелява, затова неговата
майка му дава името Богомил.
Отхвърлен е от баща си. Не след дълго единственият му родител, неговата майка, заболява от рак. За
щастие оздравява, но Богомил е принуден от 13-годишен да се научи на работа. Започва такава във
фитнес зала, където се увлича по този спорт и открива, че е добър в него. Първото състезание, в
което участва, е през 1999 г. - републиканско първенство по културизъм за младежи в Генерал
Тошево. От 2000 до 2005 г. участва в различни републикански първенства по вдигане от лег,
културизъм, силов трибой.
Междувременно се дипломира като юрист, работил е в Министерството на труда и социалната
политика. Понастоящем е юрисконсулт. От февруари 2014 г. се занимава с онлайн персонални
фитнес програми и диети, успешно подготвя състезатели по културизъм, мен физик и бикини фитнес.
Споделя, че докато си е търсел работа по специалността, която е завършил, често са му затръшвали
вратата заради външния му вид. "За съжаление първото са стереотипите- като ме видят с мускули,
никой не искаше да ме вземе", разказва пред "Труд".
След всички изпитания, които му е поднесла съдбата, се интересуваме как не се сломява, а Богомил
разказва, че мечтите му го водят напред -съветва никога да не се отказваме от тях. "Защото невинаги
успяваме от първия път, но много се отказват, а просто може да не е дошъл моментът." Дали го
вълнува друг спортен връх, който да покори? Не, младият мъж мечтае за друго. "Искам да имам
семейство и любов - истинска", усмихва се скромно шампионът.
Питаме и кой е основният проблем във фитнеса и храненето. "Всички се сещат малко преди лятото,
че искат бърза промяна и резултати. А това не става с магическа пръчка, за всичко се изисква време и
постоянство. Разбира се, всяко движение е по-добре за здравето от липсата му. Е, да, с хранене
резултатът ще е по-добър", казва Богомил.
***
Преживял тежък инцидент на "Цариградско шосе"
През 2005 г., единадесет дни преди републиканско първенство, Богомил преживява тежка
катастрофа на бул. "Цариградско шосе,, в столицата. И до днес не помни какво точно се е случило,
събужда се в болница със счупен таз, с извадени тазобедрени стави, спукан пикочен мехур, скъсано
дебело черво, счупено и извадено рамо, проблеми с ретината - претърпява седем операции и
получава категорични диагнози, че ще остане инвалид. Именно отношението и това, че никой не
вярва в него, му дава сила да се изправи отново на крака. Не го сломява фактът, че започва отначало
да се учи да ходи и да контролира тялото си. Две години по-късно става първи в Балканското
първенство по културизъм. Републикански вицешампион по вдигане от лег, също и многократен
медалист от турнири по вдигане от лег, автор на множество статии, свързани с фитнеса,
здравословното хранене и мотивацията. Миналата година също печели второ място на
републиканско състезание, след като вдига от лег 207 кг.

Биатлонист с благородна кауза
в. Труд | 09.04.2017 | Стр. 20
Националът по биатлон Антон Синапов предостави на търг 10 състезателни номера от първенството
на планетата, както и от световните купи. А събраните 2500 лв. дари на родния си клуб "РоженЧепеларе". Със средствата ще бъде купена тренировъчна екипировка.

Владика раздава храна на бедни
в. Телеграф | Райна ТОШЕВА | 09.04.2017 | Стр. 4
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Навръх Лазаровден бедни и възрастни хора от Враца получиха 350 пакета с продукти.
Храната, която е събирана от доброволци на БЧК, бе раздадена пред храм "Св. Николай" от
Врачанския митрополит Григорий и омбудсмана Мая Манолова. Преди благотворителната кампания
владиката отслужи архиерейска света литургия. Омбудсманът разказа повече за кампанията
"Великден за всеки". По думите на Манолова първите събрани средства вече са разпределени. Те са
320 000 лева и ще стигнат във вид на ваучери за храна до 16 000 пенсионери.

ДЗИ Дарители помагат на бащата на 9 деца от Зверино
www.bnr.bg | 08.04.2017 | 18:53
Дарители помагат на бащата на 9 деца от Зверино
Членове на сдружение "Български Северозапад" направиха дарение на самотен баща от село
Зверино, община Мездра, който сам отглежда деветте си деца. Румен Томов от близо две години се
грижи сам за тях след, като майката ги напуска. Членовете на сдружението спонтанно решили да
помогнат. "Хладилник, пералня и печка- това са нещата втора употреба, които ние взехме, измихме,
проверихме дали работят. Отделно другите хора събраха пари, купихме по- нови уреди, които ще
трябват на човека, защото той почти нищо си няма", разказа за дарението Валери Димов от
сдружението. Други добри хора са купили нова къща на бащата и децата. Три от децата са в приемни
семейства, но Румен Томов иска да си ги върне. "Човекът има 9 деца, три от които му ги взимат
социалните. Идеята на цялото това дарение, както и на намирането на къщата е да могат да му
върнат децата. За Великденските празници се надявам, че ще успее да си събере децата и да са
заедно, ами да не са по приемни семейства, както някои хора искат да го направят, което не е добре.
Децата не са щастливи по този начин, искат да си бъдат всичките накуп, братя и сестричета",
допълни Валери Димов. Отскоро многодетният баща е започнал и работа, а хора с добри сърца
продължават да помагат и за ремонта на новата му къща. Открита е и банкова сметка на Румен
Томов: Българска пощенска банка, клон Мездра: BG49BPBI79444055291201.

Доброволци на БМЧК-Сливен организират дарителска акция
www.sliven-news.com | 08.04.2017 | 18:53
Доброволци
на
БМЧК-Сливен
организират
дарителска
акция
На 9 април 2017 г., Цветница, от 10 до 12 ч. доброволци на БМЧК-Сливен организират
фондонабирателна акция пред църквата „Свети Димитър” в Сливен. Тя е част от Великденската
благотворителна кампания на ОС на БЧК – Сливен за набиране на средства за абитуриентите сираци
и полусираци от училищата в област Сливен. През последните седемнадесет години ОС на БЧК –
Сливен е подпомогнал 976 младежи и девойки от областта за прекрасния празник на тяхното
завършване. Обръщаме се с призив към всички съграждани да се включат в благородната
червенокръстка кауза!

БДФ търси учители за програмата "Научи се да даряваш"
www.bulgaria.utre.bg | 08.04.2017 | 14:41
БДФ търси учители за програмата "Научи се да даряваш". ”Крайният срок за кандидатстване е 20
април 2017 г. Програмата „Научи се да даряваш на Българския дарителски форум дава възможност
да се обучават децата в основните принципи и механизми на дарителство и доброволчеството в
училище, както и да участват заедно с тях в малки доброволчески инициативи. За учебната
2017/2018 година програмата ще избере и работи с 24 учители и техните класове. Предвидено е да
се реализира в 30 седмици по един час седмично (в час на класния или в друга форма по преценка
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на учителя). Учителите, включени в програмата, ще преминат през обучение (9-11 юни 2017, София),
ще имат ментори, както и достъп до външни лектори, представители на български фондации и
компании, които даряват и работят за социална промяна. Те ще получат достъп до адаптирани за
целта на програмата учебни материали и ще имат възможност да споделят опита си чрез онлайн
платформа.

ДЕЦА ДАРЯВАТ 200 АБИТУРИЕНТСКИ РОКЛИ
в. България днес | 08.04.2017 | Стр. 7
Три млади момичета и двеста рокли за подарък. Така ще изглежда в неделя столичен мол, където
ще бъдат изложени за дарение абитуриентските рокли.
Благотворителната инициатива е на Мария Костадинова, Пламена Стефанова и Павлина Павлова,
които решават да съберат рокли за нуждаещи се момичета. "Събрахме наши рокли, потърсихме и
дарители, за да разширим инициативата, и в момента разполагаме с близо 200 красиви рокли, с
които искаме да зарадваме децата", разказва Мария. Момичетата канят всички деца, които все още
не са намерили своята бална рокля, да изберат като подарък своята в неделя. Единственото
изискване е абитуриентките да удостоверят, че са действително такива, с ученическия си бележник.

Кой дари $1 млн. на гимназията в Лом?
в. Труд | Деян ЙОРДАНОВ | 08.04.2017 | Стр. 22
Тази година плеядата на големите български благодетели - хората, дарили спечелените си с труд и
талант богатства за образование и култура, нарасна с още една личност. Както съобщи "Труд",
емигрантът в САЩ д-р Андрей Георгиев, вече покойник, завеща над 1 млн. долара за стипендии в
западни университети на даровити възпитаници на гимназията в Лом. Това е школото, което той
завършил преди повече от 70 години.
Благородният жест предизвика благодарност, възхвала и преклонение пред достойния българин,
продължил традициите на възрожденците. Но както често се случва, личността на благодетеля
остана в сянка. За д-р Андрей Георгиев се знае твърде малко - след гимназията в Лом завършва
медицина в София, воюва във Втората световна война, емигрира в САЩ и с много работа печели
уважението на пациентите си и огромно състояние отвъд океана. Според акт за раждане № 962,
издаден от Софийската община, Андрей Георгиев се е появил на бял свят на 2 март 1921 г. в 7 ч
преди обед. Родителите му Асен Георгиев, на 25 години, чиновник, и Рилка Първанова, 24-годишна
домакиня, му дали името Андрея, но после го променили на Андрей. Няколко години по-късно
Георгиеви вече живеят в северозападната община Медковец. Бащата Асен бил земемер - професия,
доста търсена и доходна в годините след Първата световна война. България бързо лекува раните си
от националната катастрофа и набира сили за икономически подем. Села и градове се разрастват,
строят се нови предприятия, земеделците комасират нивите си.
Асен Георгиев работи като техник земемер в община Медковец и печели добре. Отваря и търговска
кантора в центъра на северозападното село край жп линията София - Лом - Видин.
"Помня Асен Георгиев, наричаха го Сливаря. Беше чиновник, после стана кмет на общината. Беше
пълен, червендалест, среден на ръст... Приличен човек", разказва 90-годишният Борис Евстатиев от
Медковец. В северозападното село на 1 март 1926 г. се ражда и втори син на Георгиеви - Славян.
Родителите възпитават синовете си в трудолюбие и патриотизъм и най-вече се стараели да им дадат
добро образование. Затова ги записват в мъжката полукласическа гимназия в околийския град Лом елитно за времето си учебно заведение, в което се подготвяли дори и учители.
След преврата през май 1934 г., когато политическият кръг "Звено", Военният съюз и армията
разпускат парламента и забраняват партиите, Асен Георгиев става кмет на Медковец. Историята за
издигането му във властта е любопитна и още се помни в селото. След преврата новото правителство
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назначава за кмет запасния капитан от армията Илия Чернев. Суровият офицер обаче хич не си
поплювал и започнал да въвежда ред и дисциплина с желязна ръка. За да събере средства за
благоустрояване, капитанът се заел да събере неплащаните от години данъци към общината. Първо
подгонил богатите длъжници, сред които бил и Асен Георгиев, а после притиснал и бедняците.
Описвал, продавал и конфискувал наред и селяните залели министерствата с жалби срещу новия си
управник.
За да потуши недоволството, правителството отзовава капитана и през септември 1935 г. назначава
общинския техник Асен Георгиев. Според авторите на книгата "История на Медковец" П. Кузманов,
Ц. Симеонов и Г. Филипов земемерът бил предложен от селските първенци, за да имат свой човек
във властта, който да ги пази. Със сигурност обаче и местните хора, и представителите на държавата
оценили качествата и опита на дългогодишния общински служител, за да го сложат начело. Като
кмет Георгиев допринася много за развитието и благоустрояването на северозападното село,
показват документите от онова време. От 1935 до 1938 г. той придвижва комасацията на
земеделските земи в района, довършва започнатата настилка на площада и улиците, прави
общинска млекарница и започва изграждане на прогимназиално училище в селото. Строителството
на всички обекти се извършва основно с общински средства и труда на местните жители.
Стопаните с волове и каруци превозвали материали, а останалите копаели основи и зидали сградите.
Всеки, който се опитвал да клинчи, кметът наказвал с глоба или допълнителни дни труд на
строежите. Ситуацията след преврата била почти като военна, кметът Георгиев имал функциите и на
комендант на общината и въвел в Медковец полицейски час. Всички кръчми и дюкяни били
затваряни след смрачаване, а движението по улиците през нощта било забранено, за да няма
кражби и зулуми.
Докато бащата въвежда ред и модернизира селото, синът му Андрей усилено се труди над книгите в
Лом. През юли 1939 г. Андрей завършва крайдунавската гимназия с успех "Много добър (4,96)". След
това записва медицина в София, а мястото в гимназията заема брат му Славян. Следите на семейство
Георгиеви в Медковец и Лом се губят в годините на Втората световна война.
Най-вероятно заради синовете студенти фамилията се е преместила в София, смятат в Медковец.
След края на войната Андрей, а после и Славян емигрират в САЩ и успяват в живота.
А в ломската гимназия "Найден Геров" вече съставят статут на стипендиите за даровити деца,
финансирани от завещанието на д-р Георгиев. "Парите -1 млн. долара, още не са дошли, но работим
усилено да подготвим справедливото им и най-ефективно използване. Стипендиите ще се определят
от комисия към педагогическия съвет, в която ще влизат учители, родители и общественици. Трябва
да гарантираме, че най-способните ще получат билет за елитните университети. И се надяваме да не
забравят родината си и по примера на д-р Георгиев да помагат на младите хора след тях", заявява
директорът на гимназията Теодор Йончев.

Пирин (РЗ) събира пари за болен колега
в. Телеграф | 08.04.2017 | Стр. 57
Футболистите и треньорският щаб на Пирин (Рз) подкрепиха бившия юноша на съименника си от
Благоевград Васил Ма до лев. Той се нуждае от спешна трансплантация на бъбрек. Операцията е
доста скъпа и поради тази причина Пирин (Бл) започна кампания за набиране на средства за
интервенцията на своя възпитаник. Колегите им от Разлог също се включиха в благотворителната
инициатива, като не само събраха пари, но и излязоха със специални фланелки в подкрепа на Васко
в мача срещу Струмска слава. Отделно и на входовете на стадиона в Разлог бяха поставени
специални кутии, за да могат и зрителите да даряват средства.
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Бербатов ще награди успелите деца на националния стадион
в. 24 часа | 08.04.2017 | Стр. 78
Димитър Бербатов ще отличи лауреатите на 9-ите годишни "Награди за успелите деца на България"
по време на грандиозния благотворителен мач All Stars 2017 на 14 юни на Националния стадион
"Васил Левски".
Бербатов с United Stars излиза срещу Луиш Фиго и All Stars, като в двата тима ще се съберат куп
световни звезди. Бербатов вече разкри, че в тима му ще са Райън Гигс, Пол Скоулс, Гари Невил,
Неманя Видич, Едвин ван дер Cap и Патрис Евра.
Фондация "Димитър Бербатов" обяви талантите със значими успехи през 2016 г., заради каквито
деца се организира и звездният двубой.
"За поредна година приветстваме с "Добре дошли" членовете на новия годишен клуб! За тези деца
организираме мащабното благотворително събитие All Stars 2017. Всички те ще бъдат специални
гости на стадиона. А щастливците, които ще спечелят статуетките, този път ще ги получат в
международен ефир и пред феновете, които ще дойдат на мача. Вярвам, че стадионът ще бъде
пълен, защото шоуто ще си заслужава", каза учредителят на едноименната фондация, футболната ни
суперзвезда
Димитър Бербатов.
Самият той отбеляза с настроение рождения ден, публикувайки във фейсбук снимка с торта със
свещичка с любимия му номер 9.
"Отивам в офиса в 9 и ме посрещат с торта. Фондацията става на 9 години! Най-знаковата
годишнина, заслужава да й се посвети голямо футболно шоу. Знаете - 14 юни! Заради децата",
написа Бербатов към кадъра.
В деня, в който навърши 9 години, едноименната фондация на №9 представи Клуб 2016 на найизявените българчета като част от годишния си проект "Награди за успелите деца на България".
От 18 декември 2016 г. до 10 февруари 2017 г. по установен ред постъпваха номинации за децата в
ученическа възраст с постижения в изкуствата, науките и спорта през 2016 г. За включване в Клуб
2016 постъпиха стотици номинации, от които 374 отговаряха на условията - 369 от страната и 5 от
чужбина. В Клуб 2016, както и в предишните години, преобладават деца с постижения в изкуствата, а
като възраст - в група 5-и - 8-и клас. Новото е значително повишеното участие на деца от група 1-и 4-и клас. "В изкуствата се запазва тенденцията най-много постижения да имат децата, които се
занимават с поп пеене и танци
Вероятно защото има и най-много конкурси, предоставящи възможности за изява в тези сфери. В
науката преобладават математиците. В спорта занимаващите се с бойни изкуства вече не доминират
така силно над останалите, както беше досега", сподели първи впечатления изпълнителният
директор на фондацията Димитрина Ходжева.

Благотворителен търг с изрисувани щраусови яйца в зоопарка в София
в. 24 часа | 08.04.2017 | Стр. 80
Изрисувани щраусови яйца ще бъдат предложени на търг, opганизиран от зоологическата градина в
София на Лазаровден. Със събраните пари ще бъдат купени нови лебеди, обяви директорът на
зоопарка Добромир Бориславов. Осемте яйца са снесени в зоопарка, но понеже не са били измътени
успешно от двойката щрауси, черупките им са почистени и изрисувани от ученици.

Българката на годината Ваня Велкова - будителят на 21 век
в. Телеграф | Адела КОЦЕВА | 08.04.2017 | Стр. 21
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Пазител на българския дух, будител, човек с мисия. Учителката Ваня Велкова отговаря на всички тези
определения съвсем точно. Тя е родом от Пловдив, но близо двадесет години живее зад граница. На
първо място учител по български език и литература, нашенката е организатор и основател на редица
български училища по света. Към момента споделя тайните на българското четмо и писмо с ученици
в Германия. Тя е човек и преподавател с множество интереси, но във всичките й действия прозира
мисията, която е начертала пред себе си - да съхранява родното в чужбина. Ваня е и един от
основателите на Асоциация на българските училища в чужбина, както и на българското училище в
Хамбург.
Отличие
Победите й на това попе не остават незабелязани и тази година е отличена с наградата "Българка на
годината". С тази инициатива Държавната агенция за българите в чужбина се стреми да насочи
вниманието към значимата роля на българските жени в чужбина, които заслужават обществено
признание и подкрепа. Годишното отличие на агенцията носи името на света Злата Мъгленска, чиято
памет всяка година се почита от Българската православна църква на 18 октомври. Нейният образ
символизира традиционните добродетели на българката - красотата, твърдостта и волята в найтежки ситуации, вкорененото в нея човешко достойнство. "Знаете ли, прочетох всички биографии на
номинираните жени, търсих и допълнителна информация. Много трудно е било на журито тази
година. Срещнах се задочно с невероятни хора -издатели, наши колеги журналисти, изследователи
на българския език, хора, които се занимават не само с преподаване на езика, но и със създаването
на български училища в различни краища на света. Това са хора, които популяризират българската
култура, един невероятен калейдоскоп от дейности, които са достойни за биографиите на
енциклопедисти от 17-и век, заяви вицепрезидентът Илияна Йотова, която връчи тазгодишната
награда.
Мисия
Мисията на учителя зад граница не се ограничава с преподаването не български, география или
история, той трябва да бъде стожер и радетел на българщината. Тази награда е знак за уважение
към родолюбивата дейност на всички български учители, труженици на перото, журналисти зад
граница и на всички дарители на български институции на България. Ние сме дали и имаме какво да
дадем на света. Приемам наградата като вдъхновение да осъществявам нови проекти и да печеля
нови съмишленици на България, обяснява наградената Ваня. Учителката се изявява още и като
публицист и поет, а освен това е автор на множество научни публикации и продуцент на филми за
бележити българи. Ваня Велкова е още докторант по психология и в момента преподава български
език в Германия. Осъществява и активна дарителска и благотворителна дейност.
Различно
Пъстрото ежедневие на българката на 2016 г. е изпълнено с различни мероприятия. Фолклорният
фестивал в пловдивския град Съединение този уикенд е най-скорошната изява на българката.
Местният обичай "Кумата" се провежда всяка година на Лазаров ден и Връбница и има над 100годишна традиция поредното доказателство за отдадеността на Велкова към народните обичаи.
Премиерът проф. Огнян Герджиков също я поздрави за отличието, което се връчва на българки,
работещи зад граница, със значителен принос за популяризирането на българската култура и
традиция по света. На срещата им Велкова запозна проф. Герджиков с инициативите, успехите и
целите на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ) - най-голямата българска
неправителствена организация зад граница, в която членуват над 200 български неделни училища.
Акцент в разговора бе петицията на АБУЧ за признаването на националните езици в Европейския
съюз за матуритетни в училищата на общността.
Петиция
Петицията е стартирана през 2016 г. с подкрепата на български евродепутати и през март 2017 г. е
внесена в Европейския парламент с над 3000 подписа. Премиерът оцени високо инициативата на
Асоциацията и подкрепи призива представители на изпълнителната власт и той лично да се
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присъединят към нея. "Винаги се чувствам горд, когато се срещна с добри практики като вашата",
каза премиерът. Той апелира за популяризиране на работата на асоциацията. "Трябва да я даваме за
пример, заслужено ви се прекланям", заяви проф. Герджиков. Дългосрочните цели на АБУЧ са
създаване на Вазов институт за популяризиране на българския език зад граница и признаването на
българските неделни училища в чужбина като субект в Закона за предучипищното и училищното
образование.

Сформира се дуо на Федерер и Бил Гейтс за добра кауза
в. Строител | 08.04.2017 | Стр. 37

Бившият номер 1 в света Роджър Федерер ще играе тенис с основателя на софтуерния гигант
"Майкрософт" Бил Гейтс на събитие в Сиатъл. Мачът ще бъде благотворителен и ще се проведе на 29
април на "Кий Арена". Двамата ще привлекат погледите на феновете в опит да съберат възможно
най-много средства за фондацията на спортиста за подкрепа на образованието на деца в африкански
държави. Рекордьорът по титли от Големия шлем и Гейтс ще бъдат партньори в мач на двойки срещу
американеца Джон Иснър и още една известна личност, която към момента е непотвърдена.
"Голям фен съм на Роджър не само заради изявите му в тениса, но и заради инициативите му като
тази. Споделяме любовта към този спорт, а и мнението, че всяко дете по света заслужава възможно
най-доброто образование", казва Бил Гейтс.

За два дни са дарени 18 тона хранителни стоки за кампанията „Великден за всеки“
www.dir.bg | БНР | 12.04.2017
Само за два дни над 30 фирми са дарили 18 тона хранителни стоки за близо 90 хиляди лева...
Само за два дни над 30 фирми са дарили 18 тона хранителни стоки за близо 90 хиляди лева.
Акцията е част от кампанията на обществения защитник „Великден за всеки - дари празник
на баба и дядо“, насочена в подкрепа на възрастните хора. Омбудсманът Мая Манолова
заяви, че дарените храни са от производители в сферата на млекопреработвателната и
месната индустрия, както и от няколко вериги магазини за хранителни стоки:Тази
кощунствена практика - да се унищожават храни, вместо да се даряват, ще бъде прекратена.
Просто досега и за бизнеса, и за търговците беше по-изгодно да унищожат една храна,
отколкото да я дарят и тя да стигне до трапезата на гладните. Най-голямото постижение на
тази кампания е, че тя реално с това действие се превръща от еднократен акт в процес тоест производителите и търговците през цялата година да даряват, и то разнообразни,
храни за нуждаещите се хора в България.Над 670 хиляди тона храна се унищожават годишно
у нас, каза директорът на Българската хранителна банка Цанка Миланова. Тя посочи и какво
ще съдържат пакетите с дарения за възрастните хора : Разнообразен пакет можем да
предложим днес, като започнем от свежи зеленчуци, млечни продукти, трайни пакетирани
храни, козунак, както подобава за настъпващите великденски празници, напитки, брашно и
много други неща.Днес част от дарението ще бъде предоставено на Клуба на пенсионера и
на хората с увреждания в с. Бусманци.

5277 пакета на нуждаещи се семейства за Великден
www.radioveselina.bg | 12.04.2017
Повече от 60 социално отговорни компании, близо 400 доброволци и над 20 медии
превърнаха кампания „Великден 2017“ в най-успешната великденска кампания на Holiday
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Heroes до момента. Благодарение на тях, празничните герои успяха да опаковат рекордният
брой от 5277 празнични пакети за Великден, в почти всеки от които имаше по 14 хранителни
продукта. С дарените средства, продукти и време, те осигуриха празнични пакета с
хранителни продукти, които достигнаха до семейства в нужда в цяла България, за да
зарадват с пълна празнична трапеза повече от двадесет хиляди българи. След
великденската си кампания Holiday Heroes показа, че корпоративното доброволчество се
развива в България. 65 служители от „Брейктайм“ доброволстваха при подготовката на
пакетите преди старта на кампанията, а екипът на Вива Кредит се включи на поточната
линия по време на опаковането. Повечето от служителите за пръв път участваха като
доброволци, но споделиха, че вече с нетърпение очакват коледната кампания на
празничните герои, за да помогнат отново. Безброй акции и инициативи донесоха успех на
великденската кампания на Holiday Heroes. Едни от на-вълнуващите бяха спортните турнири
между компании от серията „Спортувай с мисия“, които спомогнаха за набирането на
финансови средства, което служителите съчетаха с тим билдинг, игра на боулинг и с картинг.
Музикалната изненада, която поднесоха Ненчо Балабанов, Павел Владимиров и Милица
Гладнишка, влизайки в образите на световни звезди по време на ретро партито на Holiday
Heroes и благотворителният концерт, който Илия Калоджеро Курто Пелле от НГДЕК
организира съвместно с други национални гимназии, също допринесоха за успеха на каузата.
Индивидуланите кампании с Canyon, Вива Кредит и AVIEL Hand Made също осигуриха
средства за закупуването на голямо количество продукти за празничните пакети. Огромна
помощ за реализирането на великденската кампания оказа и акцията „Избери, Купи, Дари“,
по време на която клиенти на „Кауфланд“ даряваха закупени от търговския обект продукти.
Карин дом има нужда от средства, за да продължи музикотерапията на децата в центъра
www.varna24.bg | Източник: Varna24.bg | 12.04.2017
Карин дом предоставя комплекс от висококачествени терапевтични услуги в подкрепа на
децата със специални потребности и техните семейства. Всяка година терапия от
специалистите на Карин дом получават повече от 300 деца и семейства.Това са деца с
различни състояния и нужди, които получават от най-ранна възраст подкрепа за своето
развитие и приобщаване в детска градина и училище. Музикотерапията е научно
обосновантерапевтичен метод с доказан резултат, чрез който се насърчава напредъка на
детето. Водена от квалифициран специалист, тази терапия успокоява децата и помага за
концентрацията на вниманието, тонизира централната нервна система и стимулира
дишането. Децата в Карин дом имат нужда от тази съвременна терапия. Помогнете ни да
предоставим на децата в Карин дом терапия със средствата на музиката, да достигнем до
всяко дете макар и по невербален начин, така че детето да се чувства свободно да изрази
себе си, своите нужди и потребности, своите емоции. Подкрепете кампанията на Карин дом
- "Музикотерапия за нашите специални деца" катодарите 1 лв чрез SMS с текст на латиница
DMS KARIN DOM на номер 17 777 ( за трите мобилни оператора ) За абонати на Telenor, Mtel
и VIVACOM цената на 1 SMS е 1 лв., за потребители на предплатени услуги 1 SMS е 1,20 лв. с
ДДС, за абонаментни дарения стойността е 2 или 5 лв. месечно. За абонаментни дарения и
други начини за даряване посетете www.dmsbg.com. Повече информация за Карин дом на
www.karindom.orgМузикотерапията
оказва
лечебно
въздействие
върху
психоемоционалното състояние на децата и опорно-двигателния им апарат и се използва
успешно в много здравни заведения в цял свят. Тя оказва положително въздействие върху
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отделните области на развитие на детето, което ще се отрази върху възможностите на
детето да се адаптира по-успешно в образователната среда на детската градина и
училището, да взаимодейства по-добре със свои връстници и близки. Varna24.bg е медиен
партньор на кампанията.
Кампанията „Дари капачка – спаси живот“ се доближава до целта – събрана е една трета от
сумата за нов кувьоз
www.zonaburgas.bg | 12.04.2017
Кампанията „Дари капачка – спаси живот“, чиято цел е чрез рециклиране на пластмасови
капачки да се купи нов кувьоз за Отделението по неонатология на УМБАЛ Бургас, се
доближава до целта!
Само за пет месеца от старта на инициативата една трета от необходимата сума вече е
събрана. Кампанията е инициатива на Строителен техникум – Бургас и в нея постоянно се
включват детски градини, училища, фирми, нестопански организации, отделни лица и
семейства. Капачки в Бургаската болница пристигат от цялата страна. Но най-активни са
децата на Бургас – най-малките в детските градини, с помощта на своите учители и родители,
както и по-големите ученици от всички училища в града.
Първите количества събрани капачки бяха предадени за рециклиране. Изкупи ги фирма
„Евроимпекс“ на цена 35 стотинки за килограм. Предаденото количество е близо четири
тона – 3740 кг., на стойност 1309 лв.
Клуб по народни танци „Чанове“ – Бургас подкрепи кампанията с парично дарение, събрано
от членовете му – 2750 лв. Така до момента събраната сума е 4059 лв. – това е една трета от
стойността на нов кувьоз.
Кампанията продължава! УМБАЛ Бургас благодари на всички дарители и продължава да
събира капачки. Можете да ги оставите при портиерите на двата входа на болницата.
Отделението по неонатология дава отчет и на дарителите, които закупиха от
благотворителните му календари – със събраната от календарите сума е закупен нов
монитор за проследяване на жизнените показатели на новородените, заедно с консумативи
към него.
Кампанията „Дари капачка – спаси живот“ се доближава до целта – събрана е една трета от
сумата за нов кувьоз
www.zonaburgas.bg | 12.04.2017
Кампанията „Дари капачка – спаси живот“, чиято цел е чрез рециклиране на пластмасови
капачки да се купи нов кувьоз за Отделението по неонатология на УМБАЛ Бургас, се
доближава до целта!
Само за пет месеца от старта на инициативата една трета от необходимата сума вече е
събрана. Кампанията е инициатива на Строителен техникум – Бургас и в нея постоянно се
включват детски градини, училища, фирми, нестопански организации, отделни лица и
семейства. Капачки в Бургаската болница пристигат от цялата страна. Но най-активни са
децата на Бургас – най-малките в детските градини, с помощта на своите учители и родители,
както и по-големите ученици от всички училища в града.
Първите количества събрани капачки бяха предадени за рециклиране. Изкупи ги фирма
„Евроимпекс“ на цена 35 стотинки за килограм. Предаденото количество е близо четири
тона – 3740 кг., на стойност 1309 лв.
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Клуб по народни танци „Чанове“ – Бургас подкрепи кампанията с парично дарение, събрано
от членовете му – 2750 лв. Така до момента събраната сума е 4059 лв. – това е една трета от
стойността на нов кувьоз.
Кампанията продължава! УМБАЛ Бургас благодари на всички дарители и продължава да
събира капачки. Можете да ги оставите при портиерите на двата входа на болницата.
Отделението по неонатология дава отчет и на дарителите, които закупиха от
благотворителните му календари – със събраната от календарите сума е закупен нов
монитор за проследяване на жизнените показатели на новородените, заедно с консумативи
към него.
Омбудсманът Мая Манолова и Българската хранителна банка ще представят първото
дарение на храни, освободени от ДДС
www.focus-news.net | 12.04.2017 | 07:05
София. Омбудсманът Мая Манолова и изпълнителният директор на Българската хранителна
банка (БХБ) Цанка Миланова ще представят първите дарения на храни, освободени от ДДС.
Това съобщиха от пресофиса на омбудсмана. На 7 април тази година БХБ получи своята
регистрация като първия и единствен оператор на хранителна банка в България. Събитието,
което е част от кампанията на обществения защитник „Великден за всеки – дари празник на
баба и дядо“, насочена в подкрепа на възрастните хора, ще се състои от 11.00 часа в
логистичния склад на БХБ – стоково тържище „Слатина – Булгарплод“, склад № 56, бул.
„Проф. Цветан Лазаров“ № 13. Нагледно ще бъде показан механизмът за стимулиране на
производителите и търговците на храни да даряват, вместо да унищожават хранителни
продукти с изтичащ срок на годност. По-късно, от 12.30 часа храните ще бъдат откарани в
Клуба на пенсионера и на хората с увреждания в с. Бусманци (ул. „Ген. Гурко“ № 25). Преди
година омбудсманът Мая Манолова надгради кампанията „Великден за всеки – дари
празник на баба и дядо“ с другата инициатива – „Великден – Всеки ден“, чиято основна цел
бе отпадане на 20% Данък добавена стойност (ДДС) върху дарените храни с изтичащ срок на
годност. На 1 януари 2017 г. законът бе приет, но поради липса на поднормативна уредба,
той на практика не функционираше
ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ „МАЛКИТЕ ГЕРОИ”
www.novinitem.com | 12.04.2017 |
„Малките герои” е инициатива на Фондация „Америка за България” и партньори за детското
отделение в болницата „Пирогов”..Със събраните средства то ще бъде преобрази в място, в
което децата ще се чувстват специални в адаптирана за тях среда..Болница „Пирогов” е найголемият национален спешен център. Неговите клинични постижения в предоставянето на
медицински и хирургически грижи за деца и надграждането на подобренията в детските
клиники ще го поставят наравно с водещите детски болници в света.
Инициативата „Малките герои” е продължение на реално текущата реконструкция на
детските отделения, която е финансирана от Министерството на здравеопазването.
Интериорното обогатяване ще стане чрез добавяне на един модерен, цветен и
образователен компонент и ще се финансира чрез допълнителни средства, предоставени от
Фондацията, партньорите на инициативата и DMS кампанията . В нея можем да се включим
като изпратим SMS на номер 17 777 с текст „DMS PIROGOV”

БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ
С подкрепата на фондация „Америка за България”

42

София 1124
Ул. „Леонардо да Винчи” 4Б, ет.2
Тел.: (02) 951 59 78
http://dfbulgaria.org

"Купи и Дари" помага на семейства в неравностойно положение
Ротари клуб и БЧК даряват хранителни продукти на нуждаещите се
в. Бряг, Русе | 13.04.2017 |
Кампанията "КУПИ И ДАРИ" се организира днес и утре от Интеракт клуб Русе, част от Ротари
клуб Русе. В магазините на "Метро" и двата хипермаркета "Кауфланд" младежите от
Интеракт, съвместно с младежката организация на Български червен кръст, ще работят
целодневно и през двата дни на кампанията, за да могат да зарадват тези, които нямат.
Целта на инициативата, която се провежда за шести път, е да бъдат подпомогнати семейства
в неравностойно положение с хранителни продукти и домакински консумативи, за да
посрещнат по-добре един от най-хубавите празници - Великден.
"Купи и дари" е част от инициативите на Ротари клубовете, по случай 80-годишнината на
ротарианството в Русе.
Ученици дариха средства за камбана на храм в Бяла
Младежите се Включиха Във Великденска благотворителна кауза
в. Бряг, Русе | 13.04.2017
Учениците от СУ "П. Волов" в Бяла се включиха във великденската благотворителна кауза
"Да закупим камбана за новостроящия се храм "Свети Пантелеймон", съобщиха от
Регионално управление на образованието в Русе. Децата от пети до осми клас, под
ръководството на Бойка Славчева, изработиха великденски сувенири, които продаваха на
специално организирания за целта базар.
Възпитаниците на училището от девети до единадесети клас пък се включиха в
инициативата, организирайки благотворителен концерт в Народно читалище "Трудолюбие".
В него те взеха участие като изпълниха народни танци и представиха актьорските си
заложби. На сцената на читалището младежите се превъплътиха в образите на Тартюф и Бай
Ганьо и очароваха публиката с артистичните си възможности.
Дарените от двете прояви на учениците средства направиха каузата успешна и храм "Свети
Пантелеймон" ще има камбана.
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