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Новини за членове на БДФ 
 

 

За достоен живот на хората от Северозапада 
www.ngobg.info | 01.09.2017  
От есента на 2017 година стартира активната си дейност новосъздадената Фондация „Проект 
Северозапад“.  До този момент средствата за дейността ѝ са единствено от дарения. В началото на 
септември с партньорството на Община Мездра започва предоставянето на услуги в дома за 
възрастни хора. Във всички 28 населени места от общината ще се предлагат услугите „домашен 
помощник" и „социален асистент". „Очакваме през зимния период да се грижим за повече от 100 
възрастни и самотноживеещи възрастни хора“ – споделя екипът. За нуждите на дейностите по 
предоставяне на грижи в домашна среда, с подкрепата на Фонд „Нашите родители" на Фондация 
BCause ще бъде осигурен и социален работник. Паралелно с това, от септември започват ремонтните 
дейности, свързани с изграждането на склад за дарена храна в Лютиброд. Складът ще получава и 
разпределя към социалните институции в региона храна, дарена от производители, преработватели 
и търговци. Тази дейност на фондацията ще се осъществява в партньорство с Българска Хранителна 
Банка. Предисторията на Фондация „Проект Северозапад“  отвежда към 2014 година, когато 
стартира мащабно проучване на Северозападния регион с подкрепата на Фондация BCause. Тогава 
екипът проучва средни и малки общини в областите Видин, Враца и Монтана. Целта е да се оценят 
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нуждите на възрастните хора от региона и възможностите за устойчива подкрепа. През следващите 
две години започват да организират здравни прегледи и да осигуряват домашни помощници, със 
средства на дарителите на Фондация BCause. Благодарение на натрупаната информация, 
впечатления и опит избират да стартират дейността си в региона на община Мездра. В края на 2016 
година се учредява Фондация „Проект Северозапад“ като местнобазирана организация. Нейната цел 
е да развие устойчиви услуги и подкрепа за старите хора и паралелно с това да инвестира в местен 
капацитет и знание. Средствата, с които Фондация „Проект Северозапад" работи до момента, са 
изцяло осигурени от дарители. Можете да подкрепите работата на фондацията с онлайн дарения в 
Платформата.бг. 
 

Започва десето издание на „Моят зелен град“ 
www.economy.bg | 01.09.2017  
Тази есен екологичната инициатива „Моят зелен град“ ще се проведе за 10-и пореден път и ще 
обхване 18 населени места в България. Юбилейното издание стартира днес в Русе, а утре 
продължава в Търговище. Доброволци от цялата страна ще се включат в организирани активности по 
залесяване, почистване, обновяване и облагородяване на местно ниво, за да покажат, че грижата за 
околната среда е ангажимент на всеки от нас. Банкя, Бели Извор (област Враца), Бургас, Варна, 
Велико Търново, Габрово, Добрич, Костинброд, Клисура (област София), Местност Бакаджика (област 
Ямбол), Плевен, Пловдив, Русе, Самоков, Силистра, Стара Загора, Търговище и Хасково са населените 
места, в които доброволците ще дадат своя принос към природата. Кампанията се организира от 
системата на Кока-Кола в България в партньорство с ЕКОПАК България и стартира през 2008 г. 
Нейната цел е популяризиране на грижата за околната среда, а през годините в „Моят зелен град“ се 
включват редица неправителствени организации, партньори и доброволци. През 2015 г. бе засадена 
и първата гора на инициативата в Банкя, а през 2016 г. ПП „Витоша“ стана дом на втората гора на 
„Моят зелен град“, състояща се от 350 дръвчета, засадени на 3 дка обезлесена площ вследствие на 
щетите, нанесени от корояд. Миналата година, за първи път като част от инициативата беше 
осиновена първата гора, която се състои от 1 050 млади яворови дръвчета, разположени на 
територия от 3 дка по пътя на „Алея на билките” в ПП „Витоша“. Основни партньори на тазгодишната 
еко кампания отново ще бъдат „Югозападно държавно предприятие” ДП, благодарение на което 
беше реализирано осиновяването на първата гора на инициативата и Регионална дирекция по 
горите – София. 
 

България остава в дъното на класацията за дарителство 
Страната заема 127-о място от общо 139 държави в Световния дарителски индекс. 
в. Капитал Daily | Цветан КРЪСТЕВ | 05.09.2017 | Стр. 7 
България се изкачва с 2 позиции до 127-о място в тазгодишната класация за дарителство и щедрост 
на държавите спрямо 2016 г., но въпреки това остава в дъното на световната подредба. Това показва 
Световният дарителски индекс на КАФ (CAF World Giving Index) за 2017 г., в който са включени общо 
139 страни. България запазва 9-а позиция сред 10-те страни от Източна Европа, включени в 
класацията. Най-щедрата източноевропейска държава е Румъния, а на последното място от региона 
е Чехия. 
Дарителският индекс на държавите се формира от три аспекта - помощ на непознат, даряване на 
пари и доброволчество, отбелязват от CAF Global АДапсе и българския й член - фондация Bcause. 
Все по-нещедри 
Въпреки минимално подобрената позиция индексът на България като цяло бележи спад с 2% спрямо 
2016 г. и с 4% спрямо 2015 г. и е едва 19%, като се връща на нивото от 2013 г. 
Според изследването делът на българските граждани, които твърдят, че са помогнали на непознат, е 
34%, което е с 8% по-ниско спрямо 2016 г. През 2015 г. индексът на страната в тази категория е бил 
42%, което се дължи на мигрантската криза, обясняват от организацията. Доброволчеството в 
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България също бележи спад от 2% - само 5% от населението на България пък се занимава с 
доброволен труд, което ни поставя на предпоследно място в света - единствено преди Армения с 
4%, става ясно от доклада. 
Единствената категория, при която се наблюдава увеличение, е "Даряване на пари", който расте от 
13 на 17%, се посочва в изследването. Тези стойности обаче са по-ниски от 2014 г. Тогава "Даряване 
на пари" е било с нива от 27%, но пък интервюирането се е провело малко след големите 
наводнения в страната, припомнят от CAF. 
Първенците 
Класацията се оглавява от Мианмар за четвърта поредна година, а топ 5 се допълва от Индонезия, 
Кения, Нова Зеландия и САЩ. Като цяло обаче е отчетен спад на дарителството в световен мащаб. 
Делът на хората по света, които са дарили пари през 2016 г., е най-ниският от три години, а оценките 
в Европа, Азия и Океания са по-ниски от петгодишните им средни стойности, информират от 
организацията. Азия бележи сериозен спад в трите аспекта на поведение, допълват от института. В 
сравнение с 5-годишния среден резултат само Африка отчита ръст в трите аспекта на дарителско 
поведение, се отбелязва в доклада. 
"Спадът на дарителство в развитите западни общества се дължи на увеличаващата се тенденция 
личният капитал да се насочва към социално инвестиране, а не към чиста филантропия. Модерните 
социални инвеститори могат и желаят да бъдат повече ангажирани в избраната социална цел, да й 
помагат с уменията и контактите си, вместо просто да напишат един чек. Макар и в България да 
нямаме статистически сериозни данни за това, опитът на фондация BCause показва такива примери 
и у нас", казва Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause. 
 

 Кандидатствайте за стипендии и професионални курсове до 30 септември  
www.ngobg.info | 05.09.2017 | 10:30 
За 13 година, Фондация "Благотворител" обявява конкурс за стипендии за висок успех на ученици и 
студенти първокурсници, лишени от родителски грижи, в приемни семейства или с нарушено 
зрение.  Ще бъдат подкрепени 13 стипендианти от цялата страна през 1 учебен срок/смесетър на 
новата учебна година. Условията можете да намерите тук. Конкурсът е в рамките на проект 
"Постигам по-висок успех".  Проект "Социална и професионална адаптация" е възможност за 
младежи, лишени от родителски грижи или настанени в приемни семейства да получат знания и 
умения по избрана от тях професия. Младежите могат да изберат да се подготвят и за 
кандидатстуденстки изпити или да учат чужд език. Към момента 196 млади хора са станали готвачи, 
сервитьори, фризьори, масажисти, шпакловчици, заварчици и други по този проект. Повече 
информация тук.  Срокът за кандидатстване и за двата конкурса е 30 септември. 
 

Летен лагер събра #ДоброТворци в Младежките банки от цялата страна  
www.ngobg.info | 05.09.2017 | 15:03 
Близо 40 младежи от цялата страна се включиха в четиридневно приключение по време на летния 
лагер на Младежките банки, организиран от Фондация „Работилница за граждански инициативи“. 
По традиция лагерът се проведе в края на август и началото на септември, в град Банкя. По време на 
събитието участниците придобиха нови знания и умения за управление на дарителски програми и 
позициониране в местната общност. Тази година лагерът премина под формата на интерактивни 
уъркшопове, водени от представители на по-опитните Младежки банки. Темите маркираха 
отделните етапи от развитието на една Младежка банка: от сформиране и развитие на екип и 
позициониране в местната общност, през набиране на средства и отпускане на грантове за 
младежки идеи до мониторинг на финансираните проекти и отчитане.  Участниците преминаха през 
различни симулации и ролеви игри, за да се научат как да комуникират по-ефективно с 
представители на различните целеви групи - свои връстници, дарители, медии, институции, цялата 
местна общност. Младежите се запознаха и с успешни инструменти за набиране на средства. 
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Лагерът даде възможност на младите хора да обменят опит и идеи и да обмислят начини за 
сътрудничество помежду си.  Организирайки ежегодния летен лагер за Младежките банки, 
Фондация „Работилница за граждански инициативи“ цели да повиши знанията и уменията на 
младежите в управлението на дарителски програми и да създаде поле за обмяна на опит и идеи. 
Освен летния лагер, ФРГИ осигурява месечна онлайн подкрепа  за екипите на Младежките банки, 
които подкрепя.  Програма „Младежка банка“ се финансира на национално ниво от Фондация 
„Работилница за граждански инициативи“. Програмата стартира у нас през 2012 г., а от тогава до 
сега, ФРГИ е обучила повече от 250 младежи в управлението и развитието на дарителски програми. 
Обучените младежи са привлекли повече от 500 свои връстници като доброволци в екипите на 
Младежките банки. На национално ниво сумата набрана от Младежките банки надвишава 200 000 
лв. С всички тях младежите са подкрепили 85 идеи на свои връстници. Проектите, финансирани от 
Младежките банки са достигнали до повече от 400 000 младежи от цялата страна. През последните 
години моделът Младежка банка придобива все по-голяма популярност както на местно ниво, така и 
на национално. 
 

Кандидатствайте за стипендии и професионални курсове до 30 септември  
www.ngobg.info | 05.09.2017 | 10:30 
За 13 година, Фондация "Благотворител" обявява конкурс за стипендии за висок успех на ученици и 
студенти първокурсници, лишени от родителски грижи, в приемни семейства или с нарушено 
зрение.  Ще бъдат подкрепени 13 стипендианти от цялата страна през 1 учебен срок/смесетър на 
новата учебна година. Условията можете да намерите тук. Конкурсът е в рамките на проект 
"Постигам по-висок успех".  Проект "Социална и професионална адаптация" е възможност за 
младежи, лишени от родителски грижи или настанени в приемни семейства да получат знания и 
умения по избрана от тях професия. Младежите могат да изберат да се подготвят и за 
кандидатстуденстки изпити или да учат чужд език. Към момента 196 млади хора са станали готвачи, 
сервитьори, фризьори, масажисти, шпакловчици, заварчици и други по този проект. Повече 
информация тук.  Срокът за кандидатстване и за двата конкурса е 30 септември. 
 

Благотворителен концерт събира пари за борба с рака на гърдата 
www.marica.bg | Автор: Екип на Марица | 06.09.2017 | 15:46 
Благотворителен концерт под надслов „От любов към живота” ще се проведе на 18 септември в 
Пловдив. Целта на събитието, ще започне в 18:30 часа, е събиране на средства за борба с рака на 
гърдата. Концертът ще се проведе пред Военния клуб на площад „Централен”. 
 

Доброволци ремонтират училище 
www.bgnow.eu | 06.09.2017 | 18:46 
Над 800 доброволци, служители на TELUS International Europe и техни близки, ще дарят от времето и 
труда си, за да ремонтират Средно специално училище за деца с увреден слух „Проф. д-р Дечо 
Денев” и да дадат на учениците една по-добра среда, в която да се обучават.  Те стават част от 
осмото издание на благотворителната инициатива „TELUS Ден на подкрепа“. "И през 2017 г. 
продължаваме да стоим зад каузата си и да подкрепяме хората със слухови увреждания в България, 
заедно с нашите партньори от фондация „Заслушай се“, обясниха от там. Доброволците ще 
ремонтират школото в събота. Те канят всички, които искат да се включат с труда си да заповядат от 
12.00 часа на 9 септември 2017 г. в Средно специално училище за деца с увреден слух „Проф. д-р 
Дечо Денев”, ул. “Ген. Стефан Тошев“ № 82, в гр. София. Сред официалните гости на събитието ще 
бъдат представител на Министерството на образованието и науката, зам.-кметът на столичния район 
"Витоша" Кънчо Кънев, Ашод Дерандонян от фондация „Заслушай се“, президентът на TELUS 
International Джефри Пюрит, президентът на TELUS International Europe Ксавие Марсенак. 
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Chivas стартира четвъртото издание на конкурса за социални предприемачи  
www.manager.bg | 07.09.2017 | 22:41 
Chivas Regal обяви старт на четвърто издание на глобалния си конкурс за социални предприемачи 
Chivas Venture 2018. 
От началото на проекта през 2014 г. до днес Chivas Regal подкрепя следващото поколение 
стартиращи компании, които имат потенциал да внесат позитивна промяна в живота на хората. 
До момента в конкурса са взели участие над 6000 социални предприемачи от цял свят. Във финалния 
етап на Chivas Venture 2018 компаниите ще се състезават за награден фонд на обща стойност 1 млн. 
долара. 
Конкурсът тази година ще се проведе в България под мотото „Успелите спят по-малко“. Той ще 
включи серия от вечерни събития - "Бизнес по тъмно". В рамките на тези срещи, които ще се 
проведат на 14 септември, 5 и 19 октомври в Sbar, млади български предприемачи ще имат 
възможност да се вдъхновят от опита на успели български мениджъри, които са се посветили на 
каузата да направят света по-добро място, независимо, че им се налага да работят по-упорито от 
останалите и понякога да жертват съня си. 
За участие в тазгодишното издание на Chivas Venture 2018 са поканени стартъпи от 29 страни на пет 
континента. Всяка държава ще трябва да излъчи най-талантливите си млади предприемачи, които да 
се конкурират на световната сцена. Победителите в националния кръг ще имат възможност да се 
включат в бизнес акселераторска програма, последвана от три седмици онлайн гласуване, в което 
ще бъдат разпределени първите 200 000 щ. долара от наградния фонд. 
За четвърта поредна година публиката ще бъде тази, която с гласовете си ще разпредели 
финансирането към всички проекти на първия етап от конкурса. 
На следващия етап на конкурса Chivas Venture, който ще се проведе през 2018 г., международно 
жури ще избере най-перспективните идеи, които използват силата на предприемачеството и 
иновациите, за да развият бизнес в помощ на много хора. Журито ще разпредели останалата част от 
наградния фонд. 
През 2017 г. финалът на Chivas Venture в Лос Анджелис събра петима финалисти, които защитиха 
своите идеи пред жури. В журито взе участие и актрисата Хали Бери - носителка на Оскар и известен 
филантроп. Младите мениджъри представиха компаниите си пред престижна публика, включваща 
бизнес лидери, влиятелни личности, както и холивудските звезди Хавиер Бардем, Джош Гад и Дон 
Чийдъл. 
 
 
 
 

Общи новини 
Улична библиотека в центъра на Варна 
www.duma.bg | Дума | 31.08.2017  
Идеята е на трима младежи, които преди година решават да създадат библиотека-павилион и 
успяват. Библиотеката е във формата на рапан и е разположена на входа на Морската градина във 
Варна. Конструкцията е изцяло от дърво и е проектирана така, че книгите да са защитени от 
атмосферните условия. Достъпът до "Рапана" е напълно свободен, като всеки може да седне и да 
почете в обособената зона или наоколо. Библиотеката разполага с около 900 книги, но нейните 
създатели споделят, че ще започнат дарителска кампания за набиране на още литература. Те не се 
притесняват от кражби, защото смятат, че е "по-добре хората да крадат книги, отколкото други 
неща". Все пак се надяват, че ако вземат книга, читателите ще оставят на мястото й друга. "Рапана" 
няма работно време, нито персонал, и всеки може да ползва литературата денонощно. Авторите на 
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проекта вярват, че четенето е основна функция на любопитството, затова желанието им е да накарат 
повече хора да го правят. Уличната библиотека ще остане на това място до 10-ти октомври, след това 
ще бъде прибрана за през зимата. 
 

Изложбата "В света на Дора Габе" ни връща към вълнуващи дни 
в. Земя | 01.09.2017  
Колекцията "В света на Дора Габе" в Регионалната библиотека на Добрич, която носи името на 
бележитата българска поетеса показва уникална сбирка от снимки и материали. Регионалната 
библиотека "Дора Габе" е с нова визия на залата. Важен повод е 24 август, рожденият ден на 
бележитата добруджанска поетеса, преводачка и общественичка Дора Габе. В обновена по-уютна 
обстановка гражданите на Добрич се запознават с разнообразните библиотечни документи и други 
материали от Дора Габе и за нея, от областта на архивното и музейното дело, обособени в уникална 
библиотечна колекция. 
Открита през 2000 г. като постоянна експозиция, нетрадиционната колекция, една от първите в 
страната, съдържа книги, фотографии, репродукции, видеофилми, аудиокасети, грамофонни плочи, 
графики, фотографски негативи и позитиви, лични вещи. 
През 2018 година се навършват 130 години от рождението на поетесата, родена, израсла и останала 
завинаги свързана с Добруджа. Библиотека "Дора Габе" обяви дарителска кампания за набиране на 
документи, спомени, архиви и фотографии, свързани с живота и творчеството на писателката. 
Кампанията ще продължи до 24 август 2018 г. 
Една от тези прояви е пътуваща изложба с постери. Дигитална колекция на сайта на библиотеката ще 
представи и даде възможност за онлайн достъп до творби на Дора Габе, нейни преводи, книги от 
личната й библиотека, архивни документи и други печатни издания. 
 

Пловдивските доброволци се мобилизираха борба с горските пожари 
www.bnr.bg | 01.09.2017  
Доброволци от формирование „Пловдив 112” се събраха тази сутрин пред община Пловдив, готови 
да  тръгнат на помощ за гасенето на пожара в местността „Поленака” в село Красново. От градската 
администрация съобщиха, че в късния следобед вчера е получено писмо от кмета на Хисаря Пенка 
Дойкова с молба за включването на доброволците в борбата с огъня.  Кметът на Пловдив Иван Тотев 
веднага е наредил мобилизация на отряда и е започнала организация по заминаването му.  Тази 
сутрин обаче спасителните екипи от мястото на бедствието оповестиха, че пожарът е овладян и не се 
налага намесата на пловдивските доброволци. На мястото и през нощта останаха дежурни екипи на 
пожарната. В потушаването на огъня в късния следобед се включиха и два вертолета от авиобаза 
Крумово.   Доброволческото формирование „Пловдив 112” е сред първите в страната. От 
основаването му отрядът  пловдивските доброволци са участвали в множество мисии, като най-
тежката бе  през 2014 г.,  при голямото във варненския квартал Аспарухово,  което тогава взе много 
жертви и нанесе тежки поражения. 
 

Сандра Бълок дари 1 млн. долара за пострадали от урагана Харwи  
в. Труд | 02.09.2017 | Стр. 29  
Известните хора показаха, че могат да се съюзят в трудни моменти и събраха огромна сума пари за 
пострадалите от урагана Харви. Най-много дари Сандра Бълок - 1 млн. долара. 
Актрисата и друг път е правила подобни щедри дарения. "Благодарна съм, че мога да помогна. Ние 
трябва да се грижим едни за други", пише в изявление, направено от Бълок и публикувано в Е! News. 
Към нея се присъедини и кланът Кардашян, чиято обща сума бе 500 000 долара. 50 000 долара дари 
Кевин Харт. Дуейн Джонсън и Дженифър Лопес дадоха за каузата своя принос от по 25 000 долара. 
 

Дългата игра 
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Един специален пръв поглед към Congaree, новия голф клуб в Южна Каролина, създаден от 
милиардери, за да служи за филантропия. 
сп. Forbes | Ерик МАТУСЮСКИ | 02.09.2017 | Стр. 128, 129 
Окръг Джаспър в Южна Каролина, е само на 45 минути с кола от курортния град Хилтън хед, но 
сякаш се намира в един съвсем различен свят. Между стареещите църкви и къщи, чиито най-добри 
времена отдавна са отминали, се мяркат разнебитени жилищни фургони и обрасли дворове, в които 
се трупат всякакви боклуци, дори и счупени коли. Това в никой случай не е мястото, на което човек 
очаква да види може би най-ексклузивния и вдъхновяващ нов голф клуб в Америка, клуб с 
визионерски модел за членство, диктуван от стремеж към филантропия. 
Клубът Congaree, открит тази пролет без излишен шум, е създаден върху някогашна оризова 
плантация от XVIII Век от двама от 200-те най-богати хора в Америка - тексаските милиардери Дан 
Фридкин и Робърт МакНеър, и носи името на местно американско племе, обитавало в миналото този 
район. Призивът на клуба е голфът да се използва, за да се привличат на това място влиятелни хора 
от целия свят, отдадени на идеята да променят живота на хората както на местно ниво, така и в 
световен мащаб. 
"Искахме да създадем клуб, чиято основна мисия да бъде постигане на съществена промяна в 
живота на младите хора и привличане на голфъри, които идват не само заради играта на това 
прекрасно голф игрище, но и за да се ангажират активно с нашите филантропични цели", обяснява 
52-годишният фридкин. Той има един приличен хендикап от 6.9 и е председател на Friedkin Group - 
частен консорциум на фирми от секторите на автомобилостроенето, луксозното посрещане и 
настаняване на гости, голфа и развлекателната индустрия. 
Макар че Congaree залага в мисията си на напредничаво мислене, членството в него става по стария 
начин - само с покани и препоръка. Официално клубът има само двама членове - Фридкин и 
МакНеър, собственик на Houston Texans от Националната футболна лига. Всички останали, числящи 
се към него - от удостоени в Залата на славата на НФЛ до кънтри певци, носители на награди 
Grammy, биват канени, за да станат посланици за една година. 
Това, което ги обединява, е любовта им към голфа и пламенното им желание да помагат на другите. 
От посланиците се очаква да правят значителни финансови дарения за благотворителната фондация 
Congaree Foundation и освен това да играят активна роля във взаимодействието с младежи в клуба, 
като споделят с тях и житейския си опит - както добрия, така и лошия. Целта на Congaree е да 
предлага образователни, професионални и голф курсове на младежи в неравностойно положение, 
като директно помага на училищата в района или посредством своята инициатива Глобален голф 
(Global Golf Initiative). Инициативата е насочена към деца от горните класове от целия свят, чиято 
мечта е да могат да играят голф в училище, но нямат нито финансова, нито каквато и да било друга 
подкрепа. 
А ако някой пожелае да подпише чек за няколко милиона долара? Не, в Congaree не това е целта. 
Ако се надявате да се присъедините към клуба само заради себе си, навярно не сте за тук. 
"Огромно удоволствие е да слушаш нашите посланици, когато обясняват колко са горди да бъдат 
част от нещо като това, което допринася за предаване на опита в голфа", разказва Фридкин, член на 
Управителния съвет на Дружеството за консервация на дивата природа (Wildlife Conservation Society) 
и председател на Комисията по парковете и дивата природа в Tekcac (Texas Parks & Wildlife 
Commission). "Те не просто искат да дадат своя принос във фондацията Congaree и да поиграят 
страхотен голф. Те са се посветили да помагат по всички възможни начини на децата от Конгари." 
Инициативата от Congaree Глобален голф бе започната през юни т.г. с участието на тийнейджъри от 
САЩ и други страни. За да открие потенциалните участници, клубът се обърна към Асоциацията на 
професионалните голфъри (PGA) и покани професионалисти от цял свят да бъдат негови посланици, 
сред които и двукратният шампион от големите турнири, удостоен в световната голф зала на славата 
Марк Омара. 
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Що се отнася до самия клуб, на първо място трябва да се отбележи, че игрището в Конгари е 
изградено от известния архитект Том Фазио, който има 24 реализирани проекта, класирани от 
Golfweek сред стоте най-добри модерни голф игрища в САЩ. Проектирано в духа на голф игрищата в 
Хийтланд, Британия, както и на тези от пясъчния пояс в Австралия, Congaree има естествен терен, 
вписващ се в играта. На него се играе твърдо и бързо, за разлика от многото прекалено претрупани 
голф игрища, каквито се предпочитат днес в страната. 
Изискването на Фридкин към Брус Дейвидсън и Джон МакНийли, двамата съдиректори по голфа в 
клуба Congaree, било да намерят някое прекрасно място, достъпно откъм източното крайбрежие. 
След като проучили редица възможни локации, те се спрели на имота в окръг Джаспър, идеален с 
песъчливата си почва за голф игрище, както и с тишината и спокойствието на околните гори, а също и 
с усещането за историческо минало. Местоположението и релефът извикват представи за едни от 
най-добрите голф игрища в страната, особено за Pine Valley в Ню Джърси и Pinehurst в Северна 
Каролина. Когато Фазио за първи път посетил имота от 3200 акра, осеян с блатен бор, мочурища и 
гористи речни долини, бил направо смаян. "Тук сте направо в десетката", казал той. 
"По-хубаво не можеше да бъде. Игрището, проектирано от Том Фазио, бе най-доброто, което 
можехме да си представим. За нас обаче то е един процес, който ще продължава вечно и ще изисква 
непрекъснати подобрения - обяснява Фридкин, който притежава също така и девствения Diamond 
Creek Golf Club в планините на Северна Каролина. - Създаването му беше невероятно постижение, но 
тук става въпрос за динамичен процес, което всъщност му е и най-хубавото." 
Няма специални пътеки за количките, тъй като Congaree е само пешеходно място. Става въпрос за 
нещо, което се простира извън окосените части между дупките, а посланиците и гостите биват 
насърчавани да ходят, може би рамо до рамо с духовете, обитаващи това историческо място. 
Основната сграда на клуба е разположена в края на дълга километър и половина чакълеста алея за 
автомобили. Тя прекосява едно пространство с древни дъбове, от чиито клони нежно помахват 
гирлянди от испански мъх. 
Сегашната сграда била издигната наново, след като първата изгоряла при настъплението на армията 
на генерал Уилям Шърман на юг по време на Гражданската война. Има и една къща за гости, както и 
новопостроена, боядисана в бяло лоджия, в която се помещават ресторант, бар и много уютна 
покрита задна веранда с изглед към забележителното голф игрище. Запазени и възстановени са и 
други исторически сгради - от уютните къщички за гости до двустайното училище, снабдено с 
камбанария и камбана. Всеки път, когато дете от Конгари е в училището, посланиците на игрището 
разбират това, защото камбаната започва да бие. 
 

Вдовицата на Топлев дари пари за болно дете 
в. Марица, Пловдив | 02.09.2017 | Стр. 4 
Съпругата на починалия от рак пожарникар от Пловдив Тодор Топлев дари 12 000 лева за лечението 
на болно момче от Хасково. 
Славка Топлева е превела част от останалите неизползвани пари, събрани за лечението на съпруга й 
Тодор Топлев. 
Той загуби битката с левкемията преди седмици. Тогава съпругата му обяви, че ще изпълни 
желанието му - да дари останалата сума от събраните за лечението на съпруга й пари на други 
нуждаещи се. 
12 000 лева отиват при 11-годишния Дани от Хасково, който страда от мускулна дистрофия тип 
Дюшен. 
Момчето се нуждае от лечение в чужбина, което струва 32 000 долара. Остатъкът от сумата близките 
се надяват да съберат на благотворителния концерт в града на 16 септември. 
 
 

Тръмп дава милион от джоба си за пострадалите от "Харви" 
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в. Монитор | 02.09.2017 | Стр. 52, 53 
Американският президент Доналд Тръмп обеща да направи лично дарение от 1 милион долара за 
пострадалите от наводненията на бурята "Харви", съобщи Белият дом. Според съобщенията на 
говорителката на Белия дом Сара Сандърс даренията ще се разпределят персонално за хора в Тексас 
и Луизиана. Това са двата щата, засегнати от "Харви". 
В същото време стана ясно, че Белият дом се готви да поиска от Конгреса първоначален пакет от 5,9 
милиарда долара за възстановяване на засегнатите от урагана "Харви* райони, съобщи АП. 
Предложението на Тръмп, което е било обсъдено в Белия дом с ключови представители на 
Републиканската партия, ще е само част от иелия пакет които може да се конкурира по размер с този 
от 2005 г. за подпомагане на жертвите на урагана Катрина, който бе за над 100 милиарда долара. 
"Харви" засега се очертава като най-скъпото природно бедствие в историята на САЩ. Губернаторът 
на Тексас Грег Абът заяви още в сряда, че очаква от федералното правителство помощ от много 
повече от 100 милиарда долара само за спешните нужди за ликвидиране на последствията от 
бурята. 
Високопоставен представител на администрацията каза, че планът ще бъде изпратен впетък в 
Конгреса, чиито камари вероятно ще гласуват следващата седмица. 
Броят на загиналите в резултат на бурята Харви в САЩ достигна най-малко 47, предаде Ройтерс, като 
се позова на властите. Всички жертви са в южния щат Тексас. 19 човека остават в неизвестност. 
Над 1,7 милиона човека в Тексас, района на Мексиканския залив, напуснаха домовете си. 
Около 779 000 тексасци бяха евакуирани принудително, а 980 000 сами потърсиха подслон на други 
места. 
Около 100 000 домове са пострадали от тропическата буря, съобщи президентският съветник по 
вътрешната сигурност Том Босърт, цитиран от световните агенции. Около 7000 пациенти на здравни 
заведения бяха евакуирани от тексаския град Бомонт, където бе спряно водоснабдяването заради 
наводнени помпени станции. Харви достигна до сушата в Тексас преди седмица като ураган от 
четвърта категория и причини тежки наводнения в големи части на Хюстън и други райони в щата. 
Това е най-мощният ураган в САЩ за последните 12 години - от 2005 г., когато ураганът от 
максималната (пета) категория "Катрина" удари крайбрежието на щата Луизиана и практически 
унищожи Ню Орлиънс. 
 

Милиардер ще дари 36 млн. долара за пострадалите от урагана в САЩ 
www.news.bnt.bg | 02.09.2017 | 10:11 
Дел и съпругата му Сюзън обявиха създаването на фондация „Възстановяване на Тексас“ заедно с 
губернатора на щата Грег Абът. Семейство Дел вече дари 17 млн. долара за стартиране на 
фондацията. Целта е да се съберат повече от 100 млн. долара за незабавни действия по 
отстраняване на последиците от бедствието, както и за по-дългосрочно възстановяване и 
възстановяване. „Това бедствие е лично за всеки, който има корени в Тексас“, казват Майкъл и 
Сюзън Дел в изявление. „И двамата сме родени и отгледани в Тексас, а улицата, на която Майкъл 
израсна в Хюстън, сега е под водата.“ 
 

Нека помогнем на Ками да се пребори за своето здраве!  
 
www.petel.bg | 02.09.2017 | 10:03 
Камелия Ставрева  е на 38 години от Бургас и се нуждае от спешна операция на коленните стави, за 
да запази способността си да ходи нормално. За целта младата жена и нейните близки са 
инициирали благотворителна кампания, с която да наберат необходимата сума.  Вече са проведени 
консултации с германски лекари от клиника „Атос” в Хайделберг. Медиците са обяснили, че 
интервенцията само за единия крак ще струва 15 000 евро. Операцията е назначена за 21 септември, 
а семейството няма възможност да поеме всички разходи.   Към момента в дарителстака сметка на 
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Камелия има 20 000 лева от необходимите 30 000 лева   за първата операцията. Средствата трябва да 
се преведат към болничното заведение в началото на септември.     В края на 2014 г. на Камелия е 
направена операция на лявото коляно по повод двукратна луксация на капачето. След 
интервенцията обаче, въпреки интензивната рехабилитация, жената не успява да раздвижи крака си. 
Тя започва да губи баланс между двата крака, не може да пази равновесие, усеща пукане и 
скърцане.   Половин година по-късно състоянието й се влошава драстично. Започва да чувства 
слабост и в другото коляно, усукване в кръста и разлика в ротацията на тазобедрените стави. От 
направената електромиография на долни крайници и ядрено магнитния резонанс на гръбначния 
стълб се вижда, че има неврологични увреждания и дискова херния.   Българските невролози и 
неврохирурзи не стигат до единно мнение и комплексен план за лечение, затова единствената 
надежда на Камелия е да замине за лечение в Германия. Клиниката там обаче не работи с формуляр 
S2 и по тази причина НЗОК не може да заплати лечението.   Всеки, който иска да помогне на 
Камелия, може да го направи чрез:* Превод по Дарителската сметка в лева – Райфайзенбанк IBAN: 
BG08 RZBB 9155 1007 5832 57  BIC: RZBBBGSF титуляр: Камелия Атанасова Ставрева.    Както и чрез 
изпращане на SMS с текст на латиница DMS KAMELIA на номер 17777. Цената на 1 sms e 1 лв. за 
абонати на Telenor, Mtel и Vivacom-За повече информация dmsbg.com   Превод чрез Paypal – 
help.kamelia@gmail.com   За повече информация може да посетите фейсбук странецата  на Камелия:  
https://www.facebook.com/HelpKamelia/?ref=aymt_homepage_panel  
  Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са, от 
Света, България и Варна! Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния 
редактор! За реклама  http://petel.bg/advertising-rates.html Бъдете с нас навсякъде и през вашия 
мобилен телефон! 
 

Семейство Тръмп сервира храна в приют за хора, останали без подслон заради Харви 
www.dariknews.bg | 03.09.2017 | 08:48 
Президентът на САЩ Доналд Тръмп, придружен от съпругата си Мелания, пристигна в Хюстън, за да 
се срещне с пострадали от урагана Харви, който опустоши града и големи райони от щата Тексас, 
предадоха световните агенции. Двамата помогнаха за сервирането на храната в най-големия приют 
в Хюстън за хора, принудени да напуснат домовете си заради бурята. Доналд и Мелания Тръмп 
прегърнаха, целунаха и си поиграха с деца в обекта с площ 65 000 квадратни метра. Доналд и 
Мелания Тръмп се срещнаха с пострадали от урагана Харви (СНИМКИ) Това е второто посещение на 
президента на САЩ в пометения от Харви Тексас. Тръмп поиска от Конгреса да отпусне 
първоначално 7,85 милиарда долара за възстановителните работи. Очаква се преговорите във 
Вашингтон за бюджета да бъдат трудни, отбелязва Ройтерс. Това е първото природно бедствие в 
Съединените щати, откакто президентът встъпи в длъжност през януари. Тръмп увери репортерите в 
приюта, че неговата администрация ще предостави бързо финансова помощ на опустошените от 
бурята райони. "Ще подпишем много документи, за да получим парите", каза той. ВИЖТЕ СНИМКИ 
ОТ БЕДСТВИЕТО В ТЕКСАС Тръмп изглеждаше спокоен, докато се снимаше с доброволци и си 
говореше с хора, настанени в приюта, заедно с губернатора на Тексас, републиканеца Грег Абът. 
Мелания, с навити ръкави на синята си блуза, прегърна една жена и си побъбри с дете. "Това бе 
нещо чудесно", коментира Доналд Тръмп срещите си с деца. 
"Благодаря ви, господине", се чуваше от приюта, докато президентът помагаше за сервирането на 
храната. Посещението може да има политически оттенък за Тръмп, който бе разкритикуван, че при 
първата си визата в района, във вторник, не е показал повече съчувствие към пострадалите, 
отбелязва Ройтерс. Агенцията посочва, че според проучване, което тя е извършила заедно с 
института Ипсос, 59 процента от американците не одобряват работата на своя президент. По-късно 
днес президентът на САЩ ще посети Лейк Чарлз в Луизиана - другия американски щат, който 
пострада от Харви. 
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Звездата от НБА Джеймс Хардън ще дари 1 милион долара на Хюстън за пострадалите от 
урагана Харви 
www.bta.bg | 03.09.2017 | 08:36 
Начало / Спортни новини / Хюстън, 3 септември (БТА). Звездата от Националната баскетболна 
асоциация Джеймс Хардън заяви, че ще дари 1 милион долара на град Хюстън за пострадалите от 
урагана Харви. Хардън, който е пойнт гард на местия отбор Рокитс, е роден в Лос Анджелис, а след 
това е учил в университет в Аризона, но смята Хюстън за свой дом. Президентът на СА... За да 
прочетете целия текст на тази новина, трябва да сте абонирани за новините на БТА. 
 
 

Brother отбелязва успеха на инициативата си за защита на околната среда 
www.mikamagazine.com | 03.09.2017 | 14:21 
снимка: ПР През тази година благотворителната инициатива Cool Earth, подкрепяна от Brother, 
празнува 10-тия си рожден ден. Японската компания работи с организацията от 2009-а г. и по този 
начин помага за промяната и спасяването на живота на хората, живеещи в застрашените дъждовни 
гори. Всичко това се случва благодарение на клиентите на Brother. Един от най-значимите успехи е 
свързан с предотвратяване на разрушаването на дъждовните гори в областите на Перу с най-много 
местно население. Семействата от селото Ashaninka, които живеят под прага на бедността, са 
изправени пред трудно решение – да приемат договора за продажба на прилежащата гора или да я 
запазят. Вождът на селото, Цезар Бустаманте, се свързва с Cool Earth за помощ. Започвайки с 
Ashaninka, подкрепата на благотворителната организация се разпростира върху още 16 съседни 
населени места, създавайки Ashaninka Partnership – защитен щит, който прави съседните 1.4 
милиона акра от дъждовни гори недостъпни за секачи. Това партньорство променя живота на селата 
чрез редица комунални инициативи, които подобряват здравето и благосъстоянието на живеещите 
там хора. Развитие на здравни услуги  През 2009 г. селяните живеят на повече от 20 часа път от най-
близката болница. Тази отдалеченост означава, че здравословните проблеми са една от най-
големите заплахи за обществото. Животът на хората е под постоянен риск, а смъртността при 
новородените е два пъти по-висока от средното за страната – повече от една трета от семействата са 
губили дете. През последните осем години, отварянето на нови медицински постове означава, че 
72% от населението се намира на максимум един час път от медицински грижи, което е значителен 
подобрение в сравнение с предишната стойност от 31%. Снабдяването с мрежи за комари помага за 
намаляването на случаите на малария с 60%, а каптирането на два природни извора дава на 74 
семейства достъп до чиста и безопасна вода. Над 70% от членовете на обществото са доволни от 
достъпа до медицински услуги, осигурен в резултат от промените. Увеличаване на поминъка чрез 
отглеждане на кафе и какао Партньорството позволява на селяните да създават свой собствен 
поминък, гарантирайки доход за обществото и бъдещите поколения. Специалисти консултанти и 
техници са наети да подобрят култивирането на какао и кафе. Това е подкрепено със създаването на 
асоциация на какао производителите, която предлага микро кредити на девет села и слънчеви 
сушилни за какао и ферментация на три села. Благодарение на инвестицията, 2.4 тона какао и 
половин тон кафе са изнесени за Великобритания, което повишава доходите с 40%. Образоване на 
бъдещето За да генерира дългосрочен ефект от партньорството, Cool Earth се фокусира върху 
следващото поколение. От 2009 г., 77% от децата посещават по-добри училища в три нови сгради и 
една, ремонтирана след наводнение. По-големите също се възползват от финансиране на по-висока 
степен на образование за трима студенти и обучение за екипи за наблюдение на горите. Инвестиция 
в обществото Тъй като наводненията са постоянен и разрушителен проблем, партньорството 
подкрепя над 2960 пострадали. Това става чрез снабдяване с инструменти за аварийни ситуации и 
финансови помощи на семействата на жертвите и преместването им извън рисковото село Parijaro. 
Жителите на Camantavishi са получило подслон чрез изграждането на 11 нови къщи и осигуряването 
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на електричество от соларни панели. Спасяване на дървета За последните осем години Brother 
имаше честта да играе неразделна роля в Ashaninka Partnership, но това е заслуга и на всички 
европейски клиенти, които са използвали програмата за безплатно връщане и рециклиране. 
Благодарение на нашата схема, за всеки осем касети с мастило или четири тонер касети, едно дърво 
става защитено. Усилията на Brother успяват да запазят 4.3 милиона дървета и защитават 7400 акра 
от застрашени дъждовни гори в Пери и Папуа Нова Гвинея. В резултат на това са отделени 2.1 
милиона тона по-малко CO2, който затопля атмосферата. 
 
 

Нов уред за деца с увреждания в център "Милосърдие"  
www.dunavmost.bg | 03.09.2017 | 14:21 
Ново съоръжение за рехабилитация на деца с детска церебрална парализа закупи „Каритас“ Русе за 
център „Милосърдие“. Средствата за него бяха събрани по време на благотворителен концерт на 2 
юни. Новият уред ще подпомогне работата на кинезитерапевта с децата с физически затруднения и 
ще ускори процеса на прохождане. 
 
 

Певицата Пинк дари 500 000 долара за пострадалите от урагана Харви, Джъстин Бийбър 
предостави 25 000 долара 
www.bta.bg | 03.09.2017 | 16:18 
Начало / Забава и знание / Лийдс, 3 септември /БТА/ Певицата Пинк е дарила 500 000 долара за 
пострадалите от урагана Харви, съобщи Контактмюзик. Дарението е направено с цел да подпомогне 
Червения кръст във възстановителната дейност след природното бедствие, причинило човешки 
жертви и сериозни щети в Хюстън, Тексас. От организацията са благодарили на 37-годишн... За да 
прочетете целия текст на тази новина, трябва да сте абонирани за новините на БТА. 
 

11-годишно с рядко заболяване има нужда от помощ, за да продължи борбата си за живот 
www.24chasa.bg | 04.09.2017 | 08:50 
Майка на 11-годишния Бобчо вече години наред се бори да чуе думата „мамо”. Момчето страда от 
полимикрогирия – рядко и почти неизследвано заболяване, което води до детска церебрална 
парализа и епилепсия, предава Би Ти Ви. В България всички възможности за лечението му са 
изчерпани, но дават надежда за него в болница в Турция. Майката Полина Божилова не спира да 
търси варианти и стига до Турция, където дават надежда за сина й. Той вече е минал един курс на 
лечение с преливане на стволови клетки. За него са събрани 38 000 долара от добри хора. След 
терапията всички забелязват промяната. Можете да помогнете на Бобчо с есемес с текст DMS 
BOJIDAR na 17 777. Дарителска сметка на детето: IBAN BG81UNCR70001521373481. 
 
 

Хасково: 1 671 лева бяха събрани на "Рок фест Хасково 2017" за лечението на четири деца 
www.focus-news.net | 04.09.2017 | 12:23 
Хасково. 1 671 лева бяха събрани на "Рок фест Хасково 2017" за лечението на четири деца от 
Хасково. Това съобщиха от пресцентъра на Община Хасково. Средствата са дарени от посетителите 
на феста в три кутии. В първия ден на феста, сумата за всяка закупена бира бе дарение за децата. 145 
лева от събраните са от продажбата на дискове на участващите групи във форума. Днес в Общината в 
присъствието на зам.-кмета Милена Трендафилова бяха отворени кутиите и преброени събраните 
пари. Средствата ще бъдат разпределени по равно между 17-годишната Николета Корондилева, 3-
годишната Иванина Иванова, 4-годишния Кристиян Милчев и Дани на 11 години. Николета 
Корондилева на 17 години. Диагоза Сарком на Юинг, претърпяла множество операции, продължава 
терапията.Средства може да дарите и по сметката на майката Росица Вълкова Ленкова Пощенска 
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банка BG66BPBI 7926 106 4334 801 BIC: BPBIBGSF Иванина Иванова на 3 години. Диагнозата е тумор в 
мозъка, оперирана е успешно, но терапията продължава средства могат да се внесат по сметката на 
баща й Иван Демирев Иванов-Банка: ЦКБ IBAN: BG14CECB979040C1845200BIC: CECBBGSF Кристиян 
Милчев на 4 години. Диагнозата е прогресивна мускулна дистрофия тип Дюшен. За лечението му в 
Турция са необходими 32 000 долара. Сметка за набиране на средства -BIC UNCRBGSF IBAN 
BG65UNCR70001522974851 Титуляр: Кристиян Милчев Дани на 11 години. Диагнозата е прогресивна 
мускулна дистрофия тип Дюшен, нуждае се от средства за лечение в клиника в Турция. Средства се 
събират в сметката на майка му Милена Димитрова Бялкова- Иванова ЦКБ АД Клон Хасково IBAN: 
BG59 CECB 9790 40D4 7095 00 BIC: CECBBGSF. 
 

Ферма-приют за пострадали животни се нуждае от пари за преместване  
www.novini.dir.bg | БНР | 04.09.2017 | 11:56 
„Приятели на четири крака” е първата у нас ферма-приют за животни, пострадали от човешко 
насилие и безразличие... „Приятели на четири крака” е първата у нас ферма-приют за животни, 
пострадали от човешко насилие и безразличие. Те живеят там, без да бъдат разделяни на домашни, 
селскостопански и екзотични. Фермата се намира във варненското село Орешак. Създадена е от 
двама души, които се грижат за всички нейни обитатели - коне, магарета, кози, прасета, кучета, 
котки, агънцa, кокошки и други животни.От подкрепа - физическа и финансова, фермата сега се 
нуждае повече отвсякога, защото се мести от Варненско във Великотърновско. Преместването 
трябва да се случи най-късно до средата на октомври, за да изпревари зимата. От около две години 
Юлиян Тодоров е активен доброволец във фермата-приют. В предаването “Преди всички“ той 
сподели, че с животните се комуникира изключително лесно:Пристигайки във фермата човек просто 
се потапя в една приказка. Преживяването е напълно невероятно. За мен е гордост да съм част от 
всичко това и да помагам по какъвто начин мога. Смятам, че за всеки един е невероятно 
преживяване да изкара поне един ден там, да види какво е отношението на животните спрямо 
хората и да промени и собственото си отношение спрямо тях.Може би най-важният урок, който 
научих е, че тези животни ме разбират по същия начин, по който аз ги разбирам. Имат много повече 
емоции и мисли, отколкото ние смятаме и им придаваме. Смятам, че е изключително полезно всеки, 
който има желание, д асе докосне до този друг свят.По повод инициираната от фермата дарителска 
кампания Тодоров подчерта, че тя се налага, тъй като приходите на фермата са много ограничени.За 
мен тази ферма вече стана като втори дом, въпреки че нямам възможността прекалено често да я 
посещавам. Всеки път, когато ми се отваря възможност, смятам да ходя до Търново, казва Юлиян и 
вярва, че ще се намерят желаещи да помогнат преместването да се осъществи.Цялото интервю чуйте 
в звуковия файл. 
 
 

Със средства от дарения бе ремонтирана камбанарията на църквата "Св. Димитър" в 
стралджанското село Александрово 
www.bta.bg | 04.09.2017 | 13:20 
Начало / Българска община 
BOBSTH 12:53:31 04-09-2017 IS1252BO.003 Стралджа - камбанария - ремонт Със средства от дарения 
бе ремонтирана камбанарията на църквата "Св. Димитър" в стралджанското село Александрово 
Ямбол, 4 септември /Владимир Шишков, БТА/ Със средства от дарения бе извършен основен ремонт 
на камбанарията на църквата "Св. Димитър" в стралджанското село Александрово, съобщиха от 
пресцентъра на общината. Сградата е измазана отвън, кубето на камбанарията е възстановено, 
поставен е нов дървен под, а старите улучи са заменени с нови. Църковното настоятелство 
възнамерява да започне нова дарителска кампания за събиране на средства за ремонт и на сградата 
на храма. /ИС/. 
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Над 70 доброволци стават “високопланински чистачи“ за седмица 
www.novini.dir.bg | Dnevnik.bg | 04.09.2017 | 13:20 
Над 70 доброволци от цялата страна се включат в традиционното почистване на защитени 
територии, организирано от сдружение "За Земята".Доброволческата акция започва от този 
понеделник в национален парк "Централен Балкан" и природен парк "Българка" и ще продължи 
цяла седмица –в периода 04 – 10 септември.Посланието на кампанията "Боклукът в раницата" цели 
да мотивира не само към почистване на вече изхвърлени... Над 70 доброволци от цялата страна се 
включат в традиционното почистване на защитени територии, организирано от сдружение “За 
Земята“. 
Доброволческата акция започва от този понеделник в национален парк “Централен Балкан“ и 
природен парк “Българка“ и ще продължи цяла седмица –в периода 04 – 10 септември. 
 
 

Граждани дариха над 350 кг. гранули на кучешкия приют, храната за животните пак не 
достига 
www.shum.bg | 04.09.2017 | 13:16 
Над 350 кг. гранули дариха граждани на общинския приют за бездомни животни в Шумен. 
Причината е недостигът на храната за животните, заради препълването на кучкарника. “Приютът е с 
капацитет от 400 кучета, а ние обикновено имаме около 430-450 животни. Поради това, храната, 
която се купува от общинския бюджет не достига. Хората продължават да изхвърлят малки кученца, 
като много често оставят по няколко в кашон пред вратата на приюта. Ние, разбира се, ги прибираме 
и ваксинираме. По този начин обаче капацитетът на приюта се надвишава и храната не достига”,  
каза за ШУМ.БГ управителят на приюта Дария Георгиева. Тя допълни, че само тази година шуменци 
са стоварили пред вратите кучкарника около стотина малки кученца.  Общината отделя годишно за 
храна за животните 72 хил. лв., което се оказва недостатъчно. Поради това приютът стартира това 
лято поредната дарителска акция за храна за животните. Благодарение на нея са събрани 35 чувала 
от по 10 кг. и още 10 торби от по 3 кг. с гранули, както и 38 консерви с котешка храна. Акцията обаче 
продължава, тъй като храната все още не достига. “Ще сме благодарни, ако хората се отзоват и 
донесат храна. Освен това продължаваме да призоваваме гражданите да кастрират животните си, за 
да не се раждат малки кученца”, каза Георгиева. Тя напомни за акцията по кастриране на домашни 
животни, която е безплатна и се финансира от немския партньор на приюта. Кампанията стартира 
преди година, като през пролетта и есента средно се кастрират 25 кучета и котки месечно.  
“Разчитаме на отговорност от страна на стопаните на домашните животни, защото ако  кастрират 
любимците си, ще помогнат за това да се намали популацията на бездомните животни в Шумен”, 
каза Георгиева. Тя добави, че всеки, който желае да кастрира домашното си животно или да дари 
храна, може да получи допълнителна информация на телефон 0897 93 93 46. Приютът се стопанисва 
от фондация „Дана”. По-голямата част от издръжката му се поема от германската организация 
„Bernd-Stephan-Tierschutz-Stiftung”, която тази година има ангажимента да осигури 108 000 лв.  
ШУМ.БГ 
 

200 доброволци почистваха Кършияка през уикенда  
www.podtepeto.com | 04.09.2017 | 14:23 
Доброволците преобразиха детските площадки и старите пейки в района и засадиха цветя и билки 
Събитията по повод избирането на Пловдив за Европейска столица на културата продължават на 5-и 
септември  с пикник и вело маратон Повече от 200 доброволци и граждани се включиха в 
почистването на алеята на бул. Марица през изминалия уикенд като част от проявите по случай 
третата годишнина от  избирането на Пловдив за Европейска столица на културата през 2019 г. 
Екипът на „Пловдив 2019“ искрено благодари на всички ентусиазирани доброволци и граждани, 
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които се отзоваха и дариха от свободното си време и енергия в почистването и реновирането на 
крайречното пространство. През уикенда заедно преобразихме детските площадки и старите пейки 
в района, засадихме цветя и билки, спомагащи за прогонването на комарите по реката. 
Инициативата започна с презентация на Природонаучен музей Пловдив за проекта ”Натура 2000” и 
едни от най-често срещаните и емблематични растителни и животински видове по река Марица. В 
дейностите по облагородяването на района се включиха още кметът инж. Ральо Ралев и екипът на 
район „Северен“, отдел Екология и ОП „Паркове и градини“, жители на квартал Кършияка заедно с  
доброволците от партньорските организации на фондация „Пловдив 2019“ – Национален алианц за 
работа с доброволци, Младежки център Пловдив, децата от  Арменско физкултурно дружество 
„Хоменътмен“. По инициатива на фондация „Пловдив 2019“ в дните след почистването доброволци 
ще раздават торбички на собствениците, които разхождат домашните си любимци в района, за да ги 
насърчат да пазят чиста крайречната алея на Марица.   На 5-ти септември от 17:00 до 22:00 часа на 
същото място продължават събитията по повод избирането на Пловдив за Европейска столица на 
културата  с пикник, подходящ за всички възрасти и със специално подготвени за деца занимания и 
изненади - игри на открито, еко работилници, сладолед, захарен памук и хвърчила край реката. 
Всеки е добре дошъл с одеяло, настолни игри, федербал, домашна храна, напитки и усмивки! 
Специална вело карта, подготвена по проект на "Пловдив 2019", ще води всички желаещи да се 
включат във вело маратон през най-важните точки от програмата на Европейската столица на 
културата и ще указва как да бъде използван зеления маршрут с велосипед. Първи с картата и малка 
изненада към нея ще може да се сдобиете на пикника край реката на 5-ти септември.  Основни 
спирки по маршрута са водещите проекти в програмата на Пловдив Европейска столица на културата 
2019, знакови архитектурни и културни забележителности, както и новите Pop-Up работилници за 
велосипеди, създадени от Destructive Creation. Картата ще се разпространява безплатно и ще може 
да бъде намерена в туристическите центрове в града. 
 
 

Екозащитници искат от Брюксел да спре промени в наши закони 
www.inews.bg | 04.09.2017 | 15:50 
Управляващите искат да ограничат достъпа до правосъдие за граждани и неправителствени 
организации с последните промените в Административнопроцесуалния кодекс и Закона за опазване 
на околната среда. Около това мнение се обедини коалиция от 14 неправителствени организации, 
които изпратиха писмо до трима комисари от Европейската комисия — Кармену Вела, еврокомисар 
за околната среда, морските въпроси и риболова, Корина Керту, комисар за регионално развитие и 
Вера Йоурова, комисар за правосъдието и потребителите. С него те ги информират, че според тях 
властите в България правят опити да нанесат тежък удар върху правата на собствените си граждани. 
Спорните законопроекти са предложени от група народни представители от ГЕРБ на 1 юни 2017 и за 
по-малко от месец бяха гласувани и приети на първо и второ четене. Промените в 
Административнопроцесуалния кодекс (АПК) предвиждат драстично повишаване на таксите и 
разходите за водене на административни дела — увеличаването на таксата по касационно 
обжалване и отмяна на влезли в сила решения за гражданите е 18 пъти (т.е. от 5 лв. на 90 лв.), за 
неправителствените организации – 90 пъти (от 5 лв. на 450 лв.), а за търговските дружества – 9 пъти 
(от 50 лв. на 450 лв.). В някои случаи таксите могат да достигнат 9000 лв. Докато предложените 
промени в Закона за опазване на околната среда (ЗООС) въвеждат сериозни ограничения при 
обжалване на оценки на въздействието върху околната среда (ОВОС) на "обекти с национално 
значение". Терминът включва проекти от енергийната и транспортната стратегии на България и 
показва кои са мегаструктурите, които управляващите искат да бъдат приети безкритично от 
гражданското общество — АЕЦ "Белене", АМ "Струма” през Кресненското дефиле, Националното 
хранилище за радиоактивни отпадъци, газопроводите "Южен поток" и "Набуко", АЕЦ "Козлодуй", 
ТЕЦ-ове, казват от екоорганизациите. 
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От там допълват, че законопроектите бяха сериозно критикувани от правозащитници и 
неправителствени организации, защото са в остър разрез с принципите на правовата държава. Тези 
промени в законодателството противоречат на нормативната уредба на България, правото на 
Европейския съюз и редица международните актове. Липсват данни законопроектът за промяна в 
закона за опазване на околната среда да е бил подложен на обществено обсъждане, което събужда 
съмнения в прозрачността при взимане на решения, касаещи правата на гражданите. След призив на 
неправителствените организации, президентът Радев наложи вето на закона. Разглеждането му от 
парламента се очаква да се състои след 1 септември, когато започва новата пармалентарна сесия. 
"Достъпът до правосъдие е от изключителна важност, за да могат граждани и организации да 
гарантират опазването на околната среда и да оказват обществен контрол върху разходването на 
публични средства. След като у нас се правят опити тези права да бъдат ограничени, целта вероятно 
е безконтролно източване и смятаме, че е необходимо да информираме европейските институции и 
да потърсим тяхната спешна реакция.”, коментира Ивайло Хлебаров от сдружение "За Земята”. 
Неправителствените организации, подкрепили писмата до Европейската комисия, са: СНЦ Зелени 
Балкани, СНЦ Зелени Балкани – Стара Загора, Български дарителски форум. Национална мрежа за 
децата, Български център за нестопанско право, Фондация "ЕкоОбщност”, WWF България, 
Сдружение за изследователски практики, Асоциация на парковете в България, Български институт за 
правни инициативи, Българско дружество по фиотоценология 2001, Обществен център за околна 
среда и устойчиво развитие, Екологично сдружение "За Земята”, "Грийнпийс”-България. 
 

Доброволци чистят Централен Балкан и ПП "Българка"  
www.bnr.bg | 04.09.2017 | 15:33 
Туристите изхвърлят все по-малко боклуци в планината. Такива са наблюденията на еко 
сдружението „За Земята“, които за 19-а поредна година организират почистване на природните 
паркове. От днес до края на седмицата доброволци ще чистят местности в Националния парк 
Централен Балкан и в Природния парк Българка. Началото е от местността Узана, преминава през 
хижа Мазалат и завършва на хижа Триглав в Стара планина. В доброволческата инициатива до 10 
септември за участие са се записали около 60 души от цялата страна - каза за Радио София Кристиян 
Найденов от екологичното сдружение. Посланието на кампанията - Боклукът в раницата, цели да 
мотивира не само към почистване на вече изхвърлени сред природата отпадъци, но и да събуди по-
отговорно отношение към планината и природата. От 1999 г. до сега в кампанията са се включили 
над хиляда доброволци, които са допринесли за почистването на близо 90 тона отпадъци, допълват 
от  „За Земята“. Чуйте подробности по темата. 
 
 

Начева деветдневна благотворителна кампания за социално слаби ученици  
www.dgpazar.eu | 04.09.2017 | 15:28 
Деветдневна благотворителна кампания в подкрепа на ученици от социално слаби семейства 
подема от днес, 4 септември, димитровградската фондация „Подари усмивка“. Инициативата е 
продължение на миналогодишни инициативи, протичащи под мотото „Треска за училище“. 
Замисълът е дни преди началото на първия училищен звънец набрани да бъдат учебни помагала за 
деца в риск.    До 12 септември, включително, инициаторите на кампанията ще приемат закупени 
учебни помагала в офиса на фондацията, намиращ се на първия етаж на бул. „Раковски“ 16, бивш 
„ДетМаг“. Това може да става всеки делничен ден във времевия интервал от 16:30 до 18:30 ч.    
„Всеки може да предостави раници, тетрадки, блокчета, моливи, химикали, линийки, пергели, 
боички, скицници, пластелин и други пособия, както и да дари парични средства“, приканват от 
„Подари усмивка“. Оттам поясняват, че целта е за поредна година да се окаже помощ на деца, 
заплашени от отпадане от училище поради невъзможност на родителите им да обезпечат финансово 
тяхното учение. По аналогичен начин в годините назад от „Подари усмивка“ подпомогнаха на 
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десетки социално слаби семейства и самотни родители.   Снимка © Архив www.DGPAZAR.eu Всички 
права запазени! 
 
 

Стани доброволец – бъди част от първото Българско председателство 
www.vestnikstroitel.bg | Автор: Свилена Гражданска  | | 04.09.2017 | 15:25 
Министерството за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 набира доброволци, които да 
участват в организирането и провеждането на събитията по време на първото Българско 
председателство. 
Доброволците за Председателството първи ще установят контакт с пристигащите гости и 
международни делегации. Те ще имат ключова роля за формирането на първите впечатления за 
България като домакин. В рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 се 
предвижда да се проведат над 200 срещи на различни нива. 
За тяхната добра организация Министерството за Българското председателство на Съвета на ЕС ще 
разчита и на няколко основни групи от доброволци: 
– Доброволци, придружаващи делегациите на високо ниво 
– Доброволци, обслужващи информационните бюра 
– Доброволци, подпомагащи дейността на пресцентъра на Председателството 
Всеки, който желае да допринесе за успеха на Българското председателство на Съвета на ЕС, може 
да кандидатства най-късно до 10 октомври 2017г. 
 
 

Сами Кедира купи и раздаде 1200 билета за деца за мача довечера Германия- Норвегия  
www.bta.bg | 04.09.2017 | 17:48 
Начало / Спортни новини / Щутгарт, 4 септември (БТА). Полузащитникът на Германия Сами Кедира е 
купил 1200 билета за мача днес от Световните квалификации среущ Норвегия. Мачът ще се играе в 
родния му град Щутгарт, а билетите ще бъдат раздадени с благотворителни цели. Билетите ще бъдат 
разпределени за деца в неравностойно положение, които нямат родители или живе... За да 
прочетете целия текст на тази новина, трябва да сте абонирани за новините на БТА. 
 
 

Домове за възрастни край Ловеч получиха от Германия дарение 
www.novini.dir.bg | БНР | 04.09.2017 | 17:46 
Голямо дарение от дрехи, обувки, одеяла лекарства и помощни средства за инвалиди получиха от 
Германия домовете за възрастни с... Голямо дарение от дрехи, обувки, одеяла лекарства и помощни 
средства за инвалиди получиха от Германия домовете за възрастни с физически увреждания и за 
стари хора край Ловеч.Дарението е предоставено от “Християнската спасителна организация“ от 
немския град Кемниц.Помощта е закупена със средства, събрани от частни лица, фирми и от дарения 
в църквите. Отворена е и специална дарителска сметка за набиране на средства за закупуване на 
специален автомобил за инвалиди за нуждите на домовете край Ловеч. По нея вече са набрани 2700 
евро, а акцията ще продължи до достигане на необходимата сума за автомобила. 
 
 

Благотворителен базар за деца в нужда в "Капана" 
www.plovdiv24.bg | 04.09.2017 | 17:45 
Източник: Plovdiv24.bg На 6-и септември от 11,30 до 18,30 ч. в квартал "Капана" в едно от най-
посещаваните и уютни заведения "Котка и мишка" ще се състои благотворителен базар под надслов 
"Ела, купи и на децата в нужда помогни!". Няколко сред най-добрите родни марки и бутици ще се 
включат в събитието, а чаровните млади актьори Тодор Дърлянов, Радина Думанян и Патриция 
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Пъндева ще подкрепят каузата. Базарът ще бъде едно от първите събития, които ще раздвижат 
Капана тази есен. Идеята на организаторите е да се поканят артисти, които в тесен кръг да изложат 
своята продукция, като всеки един от тях дари част от печалбата на Комплекс за социални услуги 
"Олга Скобелева".  Със спечелените пари ще се закупят храна, учебни помагала и пособия за новата 
учебна година. Освен гореспоменатите участници в базара ще се включат и много други хора и 
приятели, които също ще подпомогнат каузата, дарявайки част от събраните средства.   Посетителите 
ще могат да видят продукцията на: Boutiqe Bellagio ; Nio nio couture ; Deep delicate urban couture ; T.G. 
Handmade art ; Kloshar bags ; G stance и Emez art. Освен това по време на базара за тонуса на 
участниците и посетителите Ани "Антибиотика" ще презентира своя чай "Обичай себе си". 
 
 

 Дарителска акция в Кресна за пострадалите от пожара  
www.enovina.bg | 04.09.2017 | 17:40 
В Кресна стартира национална кампания за възстановяване на екологичните щети от големия пожар, 
бушувал 6 дни над дефилето. С решение на Общинския съвет днес бе създаден Обществен съвет, в 
който бяха избрани кметът на града Николай Георгиев, кметските наместници на селата, засегнати от 
огнения инцидент, както и по един представител от групите в местния парламент. Съветът има 
функциите да координира работата по преодоляването на щетите. На телефони 0893 015892, 0893 
015893 и 0893 015894 / от 08.00 - 17.00 часа / всички български и чуждестранни граждани и 
институции могат да получат конкретна информация за нуждите на пострадалите и нанесените щети 
като се включат с парични средста, предметни дарения или доброволен труд. Община Кресна се 
обръща с гореща молба за човешка съпричастност и съдействие към всички български физически и 
юридически лица, като ги моли да даряват парични средства, строителни материали и вътрешно 
обзавеждане за изгорелите къщи и селскостопанските постройки в засегнатите села. Създадена е 
организация и могат да бъдат приемани и помощи в хранителни продукти и консерви за изхранване 
на пострадалите от пожара. С благодарност ще бъдат приемани и вещи от първа необходимост - 
одеала, чаршафи, завивки, топли дрехи и обувки. "Пожарът нанесе огроми щети на природата и 
остави без паша и възможности за събиране на сено за изхранване на животните в засегнатите села 
през зимата. В тази връзка, в общината е създадена организация за складиране на дарения - 
концентрирани и груби фуржи, сено и слама за изхранване на селскостопанските животни в 
засегнатите от пожара села", коментира кметът на Кресна николай Георгиев. Георгиев се обръща с 
лична молба към своите колеги - кметове от цялата страна, да изразят солидарност и да подкрепят 
община Кресна в този критичен момент. "Най-важният урок за хората е да разберат, че те сами 
предопределят бъдещето си, чрез постъпките, извършени в миналото и настоящето", заяви Николай 
Георгиев. Банковата сметка, на която могат да се превеждат парични средства в подкрепа на 
пострадалите от пожара и преодоляването на щетите е: ОБЩИНА КРЕСНА Интернешънъл Асет Банк 
АД - клон Благоевград IBAN BG08IABG74588401242700 BIC IABGBGSF КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ: 445100 
ОСНОВАНИЕ: ПОЖАР В СЕЛАТА ОЩАВА, СТАРА КРЕСНА И ВЛАХИ. 
 
 

Доброволци и огнеборци спасиха гората над Куклен 
www.24chasa.bg | 04.09.2017 | 20:53 
Овладян е големият пожар край Куклен, който избухна в неделя вечерта. Огънят е пламнал в близост 
до манастира „Свети Козма и Дамян” около 23 часа. Мобилизирани били седем пожарни 
автомобила, както и доброволци. Пожарът бе обхванал част от иглолистната гора и тревни площи. В 
гасенето на пожара се включиха и жители на Куклен, Брестник и Гълъбово, както и кмета на Община 
Куклен Мария Белчева и заместникът й Христо Божинов. В ръчното гасене участваха още горски 
служители и жандармерия, информираха от пресцентъра на общината. „Благодарни сме за бързата 
намеса на пожарникарите, за помощта на гражданите, горските служители и жандармерията, защото 

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


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

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

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

С подкрепата на фондация „Америка за България”  

21 

 

пожарът беше в труднодостъпна местност, а силният вятър го разпространяваше на нови места”, 
заяви кметът Мария Белчева. Пожарът е застрашавал и къщите в близкото село Брестник, но е 
овладян навреме. Доброволците са гасили пламъците до сутринта. Спасени са над 20 декара 
иглолистна гора. От пожарната предполагат, че причина за пожара е изхвърлена незагасена цигара и 
напомнят, че паленето на огън на открито е забранено, тъй като е предпоставка за пожари. 
 

БИЛ ГЕЙТС  
сп. Мениджър | Мина ЛАЛЕВА | 05.09.2017 | Стр. 136 
отделя за благотворителност нови 4,6 млрд. долара, след като продаде 64 милиона от книжата на 
"Майкрософт". Най-вероятно щедрият филантроп е Влял средствата 6 собствената си фондация "Бил 
и Мелинда Гейтс", предполагат световните медии. Нейната дейност е концентрирана Върху 
намаляване на неравенствата по света, подобряване на здравеопазването и облекчаване на 
крайната бедност. 
Моля, Вижте специалното интервЬ с Мелинда Гейтс, което публикуваме в броя. 
 
 

Дарителска кампания "Коледа по никое време"  
сп. Икономика | 05.09.2017 | Стр. 135 
Фондация "За Нашите Деца" е българска неправителствена организация, която 25 години подкрепя 
най-уязвимите български деца и техните семейства. С международния си опит и качествена 
експертиза, за първи път организацията прилага на национално ниво подкрепата за родители с цел 
предотвратяването на изоставянето на деца, приемната грижа и създава първите общински екипи от 
социални работници в закрилата на детето. 
Екипът на фондацията неотлъчно следва своята мисия всяко дете да прекара първите и най-важни 
години от своя живот в семейна среда, а не в изолацията на социалните домове. Над 10 000 са 
децата и семействата, подкрепени от фондация "За Нашите Деца", само за първите 6 месеца на 2017 
година броят им е над 1000. 
Благодарение на успешното партньорство с бизнеса и гражданите за подкрепа на най-уязвимите 
деца в България, фондацията разполага с добре балансиран ресурс. Тя се утвърди като стабилен 
партньор на потребителите на услуги, на институциите, които формират и изпълняват политиките за 
закрила на децата, на дарителите си, повечето от които са от корпоративния сектор. 
Една много малка част от ресурса, който организацията инвестира в подкрепата на децата и 
семействата в нужда и за предотвратяване на раздялата на децата от семействата, идва от 
индивидуални дарители. Според Световния дарителски индекс едва 13% от българите са дарявали 
през 2015 г. 
В масовите представи дарителството е сезонно явление - обичайно по Коледа, по-малко - по 
Великден. Твърде рядко през останалата част от годината хората усещат необходимост да помогнат. 
В най-летния месец август, когато всички се наслаждават на топлите, дълги дни и мислят за почивки 
и забавления, фондация "За Нашите Деца" започва кампанията "Коледа по никое време". Защо днес 
и защо "Коледа по никое време"? Защото екипът на фондацията вярва, че всеки ден може да е ден 
на положителна промяна, че децата в риск се нуждаят от подкрепа сега и не могат да чакат до 
Коледа. Кампанията е част от програмата за индивидуално дарителство Re.Дарител, която дава 
възможност на всеки да подкрепи най-чистата и светла кауза - щастието на нашите деца. 
Кампанията "Коледа по никое време" подкрепят 10 успели и известни личности: Ана Пападополу, 
Благой Цицелков, Георги Тошев, Захари Бахаров, Йоана Буковска, Йоанна Драгнева, Калин Вельов, 
Магдалена Малеева, Орлин Павлов, Сесил Каратанчева. 
Присъединете се към общността RE: Дарител, като посетите страницата в сайта на фондация "За 
Нашите Деца" Рче:Дарител, изберете опцията "Стани Яе.Дарител", сумата, която да дарявате 
ежемесечно, и попълнете формата за контакт. 
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Станете Ке:Дарител и нека заедно преобразим света, в който живеем! 
 

Мениджмънт на доброто: Възможностите на благотворителността 
Как професионално се управлява доброто в Карин дом - частния център за деца със специални 
нужди във Варна 
в. Сега | Виолина Николова | 05.09.2017 | Стр. 13 
Преповтаряната през годините сентенция гласи, че за нивото на развитие на едно общество може да 
се съди по неговото отношение към уязвимите. В българската действителност обаче тази роля на 
"обществото" е иззета от държавата, а в същото време протестите на родители на деца със 
специални нужди не секват. Унизителни, дори за гледане, репортажи за родители с плакати и празни 
инвалидни колички показват чести случаи на административни парадокси в стил "параграф 22", 
отчаяние от трудната достъпност до услугите и чисто човешки страх за бъдещето, в което техните 
деца ще се окажат единствено на грижите на същата тази държава. 
От другата страна, за данъкоплатеца остава не само чукането на дърво и дърпането на ухо, но и 
емпатията, в която всяка година се генерират големи суми по DMS кампании, лични кампании на 
родители и участия във всякакви инициативи, някои от които дори под егидата на държавни глави и 
излъчвани по националната телевизия. 
Дали система, посветена на грижата за хората със специални нужди, фунционираща единствено на 
база свободния пазар, доброволното желание за дарение, доброволчеството и личния пример е 
възможна или подобна хипотеза, е абсолютна утопия - това е спор, който пали дебати от години. 
В България вече 21 години функционира място, което макар и не напълно лишено от държавна 
подкрепа (17% от финансирането е субсидирано от държавата) е много близко до този модел, в 
който доброто бива професионално управлявано, развивано, умножавано и в крайна сметка, 
работещо. И ако изобщо можем да говорим за мениджмънт на философска категория, каквато е 
доброто, Карин дом във Варна е място, което си струва да ни занимае в тази посока. 
Това е център, който вече 21 години предоставя терапия и подкрепа за деца със специални 
потребности (термин, който Карин дом въвежда в България за първи път с желание да спре тяхната 
класификация като необучаеми) и техните семейства. Началото му е дадено от Иван Станчов през 
1994 г. с една напълно лична история, както може би започва всичко, което си струва усилието. 
Кой е Иван Станчов? 
Иван Станчов е ярък пример за филантроп и дарител от новата българска история. Роден е на 1 
април 1929 г. в София. През 1943 г. семейството му е принудено да емигрира. Завършва 
Университета Джорджтаун във Вашингтон. След политическите и икономически промени през 1990 
г. се завръща в България за пръв път след 47 години. През 1991 г. е назначен за посланик на България 
във Великобритания и за първи български посланик в Ирландия. Макар вече на 88 години, той 
остава неуморен пътешественик, дипломат и градинар. Владее 8 езика. Неговото име носи и 
българското училище към посолството на България в Лондон, като това го прави единственото 
училище, носещо името на жив възрожденец. Причината е, че когато през 1991 г. Станчов заема 
поста на посланик, заварва училището закрито поради липса на средства от държавата. Той решава, 
че ще го възроди със собствени средства и известно време то е изцяло на негова издръжка. В 
българското училище в Лондон се обучават 240 деца на възраст от 4 до 18 години. 
Коя е Карин? 
Карин е братовчедка на Иван Станчов. Карин страда от церебрална парализа по рождение 
(спастична детска диплегия, известна като болест на Литъл). Надарена със силна воля и решителност, 
в продължение на шест години в Америка, Карин е подложена на безброй клинични тестове. В 
допълнение, три години по-късно стартира терапия по наскоро разработения метод на Бобат, която 
води до общо, макар и бавно подобрение. Всъщност Карин е първият пациент на г-жа Бобат в 
Лондон. Паралелно с терапията тя е отлична ученичка и взима изпитите си с много добри оценки. 
Карин е любознателно дете, винаги готова за приключения - излети, пътувания, и обикаля света 
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заедно със своето семейство, което я подкрепя през целия й живот. През 1994 г. Иван Станчов успява 
да убеди семейството си да предостави наследствената къща в Морската градина на Варна, където 
основава фондация "Карин дом". Идеята му е да създаде нов модел за услуги за деца със специални 
нужди, за да може изоставянето на тези деца в домове да бъде прекратено. Събира малък екип от 
специалисти от Варна и кани професионалисти от Англия, които да обучат българските си колеги на 
най-съвременните световно признати терапевтични методи. 
Благодарение на харизматичната си личност и силната лична мотивация г-н Станчов привлича 
дарители и съмишленици, които да подкрепят каузата. Така се създава първият у нас център за деца 
със специални нужди, следващ добрите европейски практики и носещ името на едно специално 
дете и една състрадателна жена - Карин Десислава Феодора Бернадет Мария Гепен Станчов, родена 
в Лондон на 14 май 1935 г. и починала на 55 години. 
Какво прави Карин дом специален? 
Причините са неизброими, но една от основните е моделът за управление на дейност, която може 
да бъде определена най-точно като социална, чрез инструменти, типични по-скоро за бизнес 
организация. Екипът на Карин дом се стреми терапията, посещенията на специалисти по домовете и 
изобщо цялата основна дейност, ориентирана към децата със специални нужди и техните семейства, 
да е безплатна. Но следва и логичният въпрос "Кой плаща цената?". 
17% от дейността се финансира от държавата, голяма част се осигурява чрез участие в проекти, 
кандидатстване по фондове. Този механизъм е достъпен за всички социални институции, 
включително и държавните, но в Карин дом подготовката на документи, работата по проекти и 
реализирането им е поверена на професионален екип, който се занимава с маркетинг и набиране на 
средства. Това професионално организирано звено отговаря от намирането на подходящи 
процедури за финансиране от фондове до привличането на корпоративни партньори или лични 
дарители. 
Именно даренията, представляващи 32% от бюджета, са една от основните и най-сложни задачи. 
Така например горивото за автобуса, който превозва децата до центъра, от години е поето от 
компания за горива, а автомобилът на мобилните екипи от програма "Ранна интервенция" е 
осигурен от частна логистична фирма със специално намаление от автомобилна компания. 
На дарители се разчита за финансова подкрепа за логопедични сесии, терапия с психолог и 
физиотерапевт. Групите за предучилищна подготовка и обучение, както и едноседмичната 
интензивна терапия, която Карин дом предлага на деца от страната, също разчитат на дарителите. 
Това, което можем да определим като запазената марка на Карин дом в тяхното управление на 
доброто, е създаването на стойност. 
Екипът използва всички налични ресурси, за 
да се самофинансира 
чрез създаване на възможности посредством допълнителни услуги. 
Частна детска занималня "Монтесори" е с капацитет до 15 деца. Наличната база и експертизата, 
получена от обученията на педагозите, бива оползотворена и монетизирана в полза на основната 
дейност. 
Музей "Посланици на доброто" - Тази година в Карин дом беше открит музей, посветен на историята 
на благотворителността и филантропията в България. Срещу вход - дарение, гид от Карин дом 
развежда групите из експозицията. 
Услуги за майки и деца - През седмицата родители могат да се включат и в Библиотека на играчката 
и група за игра, водена от специалист на Карин дом и включваща различни занимания за най-
малките. 
Даровете на земята - Дори градината е потенциален източник на средства, като в нея се сее 
лавандула, която после се продава срещу дарение от доброволци по време на базари. През 
почивните дни градината се дава под наем за сватби и детски рождени дни. 
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Забавление с кауза - Перлата в короната на Карин дом, що се отнася до дейности свързани със 
самофинансирането, е организирането на ежегодния благотворителен фестивал "Усмихни се" , който 
всеки септември събира граждани и гости на Варна на целодневен фестивал с пикник, барбекю, 
бира, ресторанти, детски кът, открита сцена, фермерски и занаятчийски базар, цирк, езда, фехтовка и 
безброй други забавления. 
Какво е постигнато? 
За 21 години Карин дом изгражда първата в България площадка за деца със специални нужди, 1835 
деца и техните семейства минават през центъра за този период, обособяват място за родителски 
клуб, обзавеждат 13 стаи за терапия на деца, изграждат първата в България Библиотека на 
играчките, обучават 4500 нови специалисти от България и света, въвеждат програма "Ранна 
интервенция" и провеждат 4 конференции за проблемите на децата със специални нужди. 
Карин дом остава един от примерите за това, че наетият професионалист често си върши работата 
по-ефективно от държавния служител, че доброто не е категория, пред която всеки трябва 
автоматично да прояви емпатия и алтруизъм, а е нещо, за което следва да се работи чрез 
информиране, въвличане - създавайки както рационални, така и емоционални стимули. Карин дом 
започва от една напълно лична история, но придобива мащабите на професионално работеща 
организация. За това няма нужда от директива, нито от чакане по гишета - достатъчни са малко вяра 
и много усилия...и може би малко повече воля за това доброто да не бъде монополизирано, а 
просто добре управлявано.  
 

Община Кресна стартира дарителска кампания в помощ на пострадалите от колосалния 
пожар 
www.trud.bg | 05.09.2017 | 10:28 
Община Кресна стартира национална кампания за възстановяване на колосалните щетите от пожара, 
възникнал на 24 август на територията на общината. С решение на Общинския съвет е създаден 
обществен съвет, в който влизат кмета на община Кресна, Николай Георгиев, кметските наместници 
на пострадалите от пожара села и по един представител на всяка от групите в общинския съвет, 
който да координира работата по преодоляването на щетите, съобщиха от местната администрация. 
На телефони 0893 015892, 0893 015893 и 0893 015894 /от 08.00 – 17.00 часа/ всички граждани и 
институции могат да получат конкретна информация за нуждите на пострадалите и нанесените щети, 
като се включат с парични средства, предметни дарения или доброволен труд. Община Кресна се 
обръща с гореща молба за човешка съпричастност и съдействие към всички български физически и 
юридически лица, като ги моли да даряват парични средства, строителни материали и вътрешно 
обзавеждане за изгорелите къщи и селскостопанските постройки в засегнатите села. Създадена е 
организация и могат да бъдат приемани и помощи в хранителни продукти и консерви за изхранване 
на пострадалите от пожара. С благодарност ще бъдат приемани и вещи от първа необходимост 
(одеала, чаршафи, завивки, топли дрехи и обувки). Пожарът нанесе огроми щети на природата и 
остави без паша и възможности за събиране на сено за изхранване на животните в засегнатите села 
през зимата. В тази връзка, в общината е създадена организация за складиране на дарения – 
концентрирани и груби фуржи, сено и слама за изхранване на селскостопанските животни в 
засегнатите от пожара села. Николай Георгиев се обръща с лична молба към своите колеги кметове 
от цялата страна да изразят солидарност и да подкрепят община Кресна в този критичен момент: 
„Най-важният урок за хората е да разберат, че те сами предопределят бъдещето си, чрез постъпките, 
извършени в миналото и настоящето“. Банковата сметка, на която могат да се превеждат парични 
средства в подкрепа на пострадалите от пожара и преодоляването на щетите, е: ОБЩИНА КРЕСНА  
Интернешънъл Асет Банк АД – клон Благоевград IBAN BG08IABG74588401242700 BIC IABGBGSF КОД 
ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ: 445100 ОСНОВАНИЕ: ПОЖАР В СЕЛАТА ОЩАВА, СТАРА КРЕСНА И ВЛАХИ. 
 

Дариха лекарства за 10 000 лв. на бежанския център в Харманли  
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www.zdrave.net | 05.09.2017 | 11:28 
Бежанският център в Харманли получи дарение под формата на лекарства на стойност 10 000 лв., 
медицинска и организационна помощ. Медикаментите и останалите средства са дарени от 
фондация „Ориент България“ в рамките на тримесечно споразумение за сътрудничество с 
Държавната агенция за бежанците (ДАБ). От фондацията посочват, че основните групи лекарства, 
които са дарени, са анлгетици, спазмолитици, антипиретици, антибиотици, противоязвени, 
повлияващи кашлицата, антиалергични, кардиологични и други медикаменти. Дарени са и 
превързочни консумативи и репеленти. Всяко лекарство е предоставяно срещу медицински 
документ, издаден от оторозирано лице, съгласно Закона за лекарствата в хуманната медицина, 
действащото законодателство и разпоредбите на ДАБ. От началото на юни в Харманли работиха 
представители на фондацията - медицинско лице, преводач от арабски, социолог и сътрудник. 
„Тримесечната ни мисия в Харманли приключи успешно и по-важното - полезно. Освен 
необходимите лекарства и консумативи успяхме да окажем на място медицинска и организационна 
помощ“, посочи Азхар Аломар-Златкова, представляваща организацията. През миналата година 
фондацията направи дарения на обща стойност 15 000 лв. Със събраните средства бяха закупени 
медикаменти, дезинфектанти, ръкавици, репеленти и др. Фондация „Ориент България“ е 
неправителствена организация, която предоставя медицински, социални, образователни и други 
хуманитарни услуги на уязвими групи на територията на България и чужбина. Основната й мисия е 
да оказва спешна медицинска помощ на уязвимите лица, без те да бъдат дискриминирани, посочиха 
от там. 
 

Мианмар оглави отново Световния дарителски индекс 
www.novini.dir.bg | БНР | 05.09.2017 | 11:25 
В днешния Международен ден на благотворителността Мианмар оглави за четвърта поредна година 
Световния дарителски индекс... В днешния Международен ден на благотворителността Мианмар 
оглави за четвърта поредна година Световния дарителски индекс. Индексът се публикува всяка 
година от базираната във Великобритания международна благотворителна организация “Чаритис 
ейд фаундейшън“, предадоха ТАСС и Ройтерс. Девет от всеки десет интервюирани жители на 
Мианма са казали, че са дарили пари пред последния месец. На второ и трето място в индекса са 
Индонезия и Кения. На дъното е Йемен - най-бедната страна в Близкия изток, която при това е 
обхваната от гражданска война. Класацията обхваща 139 страни, в които живее 95 процента от 
населението на Земята. В България 19 на сто от населението участва в благотворителни кампании, 
което е намаление спрямо миналогодишния доклад. 
 
 

Нова апаратура за детската клиника в "Св. Марина" 
www.dariknews.bg | 05.09.2017 | 12:01 
Модул за продължителна инсулинова терапия на деца вече е на разположение на специалистите от 
Първа клиника на УМБАЛ  „Св. Марина“ – Варна. Средствата за закупуването му бяха предоставени 
от инициаторите на благотворителната инициатива „Дари времето си на 5 km run“. Тя протече в 
началото на месец юни, когато доброволци от София, Варна, Пловдив и Бургас бягаха 
благотворително, обединени от каузата да помогнат.  Новата медицинска апаратура ще помага в 
лечението на децата в интензивно отделение, като ще осигури прецизно дозиране на инсулина при 
различни състояния на пациентите, с по-малко участие във всеки един момент от лекарите. Тя 
позволява следене на кръвни показатели, кръвна глюкоза, възможност за комуникация между 
отделните части на системата. Само част от апаратурата струва повече от 14 000 лв. Началникът на 
Първа детска клиника с ДОИЛНН проф. д-р Виолета Йотова и екипът на болницата изразиха своята 
благодарност към всички хора, които отделиха от времето си и се включиха в благородната 
инициатива. 
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Бляскава церемония за доброволците на фестивала “Любовта е лудост“  
www.novini.dir.bg | Varna24.bg | 05.09.2017 | 11:55 
Късно снощи екипът на МФФ“Любовта е лудост“ проведе финална церемония на червената пътека, 
този път за доброволците от фестивала. Всички младежи, които бяха неотменна част от юбилейното 
издание преминаха тържествено през подиума на славата и получиха своите сертификати за 
доброволчество и за проведен стаж в рамките на кинофорума. Ентусиазирани и мотивирани, те 
проведоха своята светска вечер сами, влизайки в ролята на сценаристи, режисьори, водещи и 
филмови звезди. Така заедно си пожелаха фестивалът “Любовта е лудост“ да бъде техен път 
занапред и в един прекрасен ден всички те да се срещнат отново като филмови продуценти или 
актьори на това място, по този червен килим и в един още по-щастлив за тях момент. 
 

Над 150 организации и граждани подкрепиха становище във връзка с доброволчеството  
www.ngobg.info | 05.09.2017 | 12:35 
През изминалия месец ви информирахме за внесените предложения за промени в Закона за 
младежта, които предвиждат уредба на „младежкото“ доброволчество. Инициираното от Български 
център за нестопанско право, Национален Алианс за работа с доброволци и Фондация Лале 
становище бе подкрепено от над 150 лица – сдружения, фондации, читалища, училища, детски 
градини, библиотеки, компании и граждани. Позицията, която всички изразяваме е против 
частичната уредба на доброволчеството в секторен закон, какъвто е Законът за младежта, и за 
цялостна регламентация на доброволчеството в отделен нормативен акт. Предложеният с 
измененията в Закона за младежта подход („на парче“) би довел до неестествено обособяване на 
доброволчеството като младежка дейност и фокусиране на усилия и ресурси само по отношение 
упражняването му от една група граждани – на възраст между 15 и 29 години. Подобна специална 
уредба, която не се предхожда от обща принципна регламентация на доброволчеството, би довела 
до непоследователност и противоречиви практики, вместо до реализация потенциала на 
доброволния труд. Целта на последния е да стимулира и развива свързаността между различните 
обществени групи, социалната солидарност и солидарността между поколенията. Тази цел именно 
следва да бъде поставена пред нормативната уредба на доброволчеството. Днес становището бе 
изпратено до комисиите, към които е разпределен за разглеждане Законопроектът за изменение и 
допълнение на Закона за младежта. В него можете да видите подробна аргументация на 
застъпената позиция по предложените промени, както и всички подкрепили становището. 
 

Добрата новина: Варненски пожарникар и неговата съпруга направиха нещо много 
благородно  
www.news.plovdiv24.bg | 05.09.2017 | 12:16 
Източник: Plovdiv24.bg Те са Йоана и Илиян, които съвсем скоро сключиха граждански брак и 
създадоха семейство Шишманови. Илиян е пожарникар в 01 РСПБЗН-Варна. Семейство Шишманови 
и гостите на сватбеното им тържество набраха средства, които ще бъдат предоставени на СФСМВР. 
Средствата ще бъдат предоставени на деца на пострадали и загинали служители в МВР.  Сумата, 
която семейство Шишманови предоставят в подкрепа на кампанията "С обич за децата, в памет на 
бащите-герои", е в размер на 4000 лева и ще бъде разпределена съгласно тяхната воля като 
дарители, съобщиха във Фейсбук от Синдикалната федерация на служителите на МВР. Изказваме 
искрената си благодарност за това, че в този светъл за семейство Шишманови и близките им ден, 
намериха начин да дарят надежда и да подкрепят децата на загиналите и пострадалите служители в 
МВР. 
 

Българите - сред последните в света по дарителство 
www.nova.bg | 05.09.2017 | 16:30 
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Българите - сред последните в света по дарителство и щедрост. Страната ни заема 127-мо място от 
общо 139 държави по целия свят. Това показва Световният дарителски индекс за 2017 г. ЗА 10 
ГОДИНИ: Над 7 милиона лева събрани с DMS Щедростта на населението е измерена в три аспекта - 
колко души са подали ръка на непознат през последната година или са дарили пари или време за 
някоя благотворителна кауза. България е на предпоследно място по показателя "Доброволчество", 
сочат данните. Уорън Бъфет дал 3,17 милиарда долара на пет фондации А първата позиция през 
последните няколко години неизменно държи Мианмар. Въпреки ниския стандарт на живот, 
местната форма на будизъм предполага особена щедрост към бедните и нуждаещите се. На 
работното си място жените са по-щедри от мъжете. 
 
 

Над 600 места с организирани акции в рамките на „Да изчистим България заедно”  
www.dariknews.bg | 06.09.2017 | 08:36 
Ясни са местата, на които ще чистим в рамките на седмото издание на кампанията „Да изчистим 
България заедно” на 16 септември. Всички 28 областни администрации и 265 общини се включват в 
кампанията, за да осигурят гладкото протичане на най-мащабната доброволческа инициатива у нас. 
Над 600 места са посочени от регионалните инспекторати по опазване на околната среда и водите, 
горските дружества и общините. Списъкът продължава да расте. Паркове, горски зони, плажове и 
райони около водоизточници  са най-нуждаещите се от почистване обекти. „Натовареният 
туристически сезон и небрежното отношение на туристите към околната среда могат да нанесат 
сериозна вреда на природата, която толкова много обичаме, ако останат затрупани под снега. 
Именно затова тази година денят на голямото почистване е през септември,” коментира Мария 
Лазарова, мениджър на кампанията. Стотици хиляди доброволци се очаква да се включат в първото 
есенно издание на „Да изчистим България заедно”. Всеки желаещ да се включи, може да провери 
най-удобното и близко място на сайта daizchistim.bg. Над 1 350 500 доброволци от цялата страна, 
въоръжени с ръкавици и чували, са чистили България от началото на кампанията досега. Всяка 
година участниците в „Да изчистим България заедно" са сред най-активните доброволци на 
Балканския полуостров и сред първите в света. В рамките „Да изчистим България заедно" от 2012 
година насам  са събрани 82 000 тона отпадъци и са премахнати над 7 300 сметища от лицето на 
България. 
 

Благотворителна разпродажба на "Сиела" в полза на деца 
в. Дума | 07.09.2017 | Стр. 18 
"Планина от намаления за детски приключения" е благотворителна разпродажба, която ще се състои 
на 9 септември от 10.30 до 18.30 ч. на Откритата сцена на Театър "София". Всички желаещи ще могат 
да си купят на символична цена стоки с нарушен търговски вид, които са годни за употреба. От 1 до 
10 лв. ще струват хубава книга, комплекти за рисуване, игри, играчки, музика и още много интересни 
неща. 
Събраната сума ще бъде в подкрепа на Есенния лагер ParaKids, предназначен за деца с увреждания, 
деца в норма и техните семейства. Дейностите включват преход по горски пътеки и запознаване с 
животинския и растителния свят, характерен за местност Узана край Габрово; изкачване на връх 
Исполин; гимнастика, забавни игри и активности на открито, които да поддържат доброто 
настроение. Времетраенето е 3 нощувки (4 дни). Деца: 20(10с увреждания и 10 в норма). 
Сумата, която трябва да се събере, е 3400 лв. Организаторите вярват, че много хора ще се 
присъединят, за да помогнат на двете момичета Даниела и Бояна, които с каузата си ParaKids са 
миналогодишният победител в "Промяната" - най-голямата социално отговорна инициатива на 
"Нова броудкастинг груп" в партньорство с фондация "Reach for Change" България. През юни те 
организираха първия си летен спортен лагер "Морски приключения" и зарадваха 22 деца с детска 
церебрална парализа, с аутизъм, незрящи, както и деца без увреждания. Освен разпродажбата, на 
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Откритата сцена на Театър "София" през целия ден ще има забавления и изненади. В програмата са 
"Направи си мини театър" с актьора Илия Виделинов, детски концерт на "Music Play" и музикално 
ателие, игри с ParaKids, творческа работилничка за деца с "ШиШарка", танци с клуб "Superforma" и 
песни, изпълнени от възпитаници на вокалния педагог Камелия Данкова, научи ДУМА от Светла 
Йовова. 
 

Благотворителна кампания ще помага на майки в риск  
www.novinite.bg | 07.09.2017 | 12:26 
Благотворителна кампания за осигуряване на бебешки пюрета, памперси и пакетирани храни, обяви 
Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Пловдив. Продуктите са за защитеното 
жилище, в което са настанени бременни момичета и майки в риск да изоставят децата си. Според 
социални работници от Пловдив у нас липсва цялостна държавна политика по отношение на 
превенцията на изоставянето на бебета. А освен от психологическа подкрепа, в повечето случаи 
майките се нуждаят и от материална помощ, информира БНТ. В защитеното жилище в момента под 
закрила са четири майки и техните деца, които нямат подкрепа от близки и роднини. Някои от 
момичетата все още са непълнолетни, други са жертва на домашно насилие.Недка Петрова - 
директор на Комплекса за социални услуги за деца и семейства - Пловдив: "В рамките на тази услуга 
бюджетът е предвидил за една двойка майка-дете е на година малко по-малко от 8000 лева. 
Изключително малък е този стандарт, би могло да се направи нещо, за да бъде той по-голям. 
Благодарение на спонсори са осигурени детски колички и дрехи. Има нужда обаче от храни, които 
Комплексът за социални услуги се затруднява да осигури. Недка Петрова - директор на Комплекса за 
социални услуги за деца и семейства-Пловдив: Имаме изключително голяма нужда от бебешки 
храни, бебешка козметика, памперси. Липсата на финансови средства и безизходицата са част от 
проблемите, които са довели някои от майките тук. Като 20-годишното момиче, което ще наречем 
Ася, потърсила помощ в шестия месец на бременността си. Сега социалните работници се опитват да 
осигурят за младата майка и момиченцето ѝ общинско жилище. 
 

 Дарителската инициатива "ПРОтегни ръка“ помогна за лечението на 159 деца от цялата 
страна  
www.banker.bg | 07.09.2017 | 14:33 
В началото на септември 2017 г. Сдружение с нестопанска цел „ПРОтегни ръка“ публикува своя 
годишен отчет за дейността през изминалата 2016 г. Изданието е ежегодно и предоставя 
информация за проведените дарителски събития, предоставените дарения, както и представя някои 
от децата, получили подпомагане. 
„ПРОтегни ръка“ е основана през 2004 г. от служители на ПроКредит Банк и над 13 години е в 
подкрепа на деца с различни увреждания, които живеят в неравностойно социално положение. Сред 
често срещаните заболявания, за които „ПРОтегни ръка“ осигурява средства, са детска церебрална 
парализа, аутизъм, глухота и двигателни увреждания. Сдружението осигурява безвъзмездно 
средства за терапии, медикаменти, операции и помощни уреди, които не се поемат от държавата. 
Инициативата е активна през цялата година и към нея могат да се насочат родители на деца със 
здравословни проблеми или представители на центрове за настаняване от семеен тип за деца без 
родители. Те могат да кандидатстват във всеки офис на банката, предоставяйки документи, 
доказващи медицинското състояние на детето и социалния статус, в което то живее. През 2016 г. 
предоставените дарения са на обща стойност 148 хиляди лева. Средствата спомогнаха за лечението 
на 159 деца от цялата страна. Дарители са както служители на ПроКредит Банк, така и клиенти на 
банката и гости на организираните от „ПРОтегни ръка“ събития. 
Една от водещите инициативи, в подкрепа на благородната кауза, от 2012 г. и до днес е пътуващият 
театър „ПРОтегни ръка“. В него банковите служители се превъплъщават в актьори, които чрез 
постановките си допринасят за развитието на дарителската инициатива. До момента на сцена са 
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представени 3 постановки – „Малкият принц“, „Чудеса, чудесии или чудният свят на приказките“ и 
актуалната в момента „Шумки от вяра по диви пътеки“. Трупата е гостувала в 43 града, представяйки 
постановките пред над 30 хиляди зрители. Пътуващият театър продължава своето турне и през 2017 
г. Всички средства от закупените покани се предоставят за лечението на децата, потърсили 
подкрепата на „ПРОтегни ръка“. 
Също така банкерите организират кулинарни турнири и благотворителни базари в подкрепа на 
„ПРОтегни ръка“. Събраните средства се предоставят изцяло на децата със здравословни проблеми. 
Към края на август т.г. подкрепа за лечението си са получили 87 деца с различни увреждания. 
Годишният отчет за дейността на сдружение „ПРОтегни ръка“ е достъпен на хартиен носител във 
всички офиси на ПроКредит Банк, а в електронен формат може да бъде намерен на уебсайта на 
„ПРОтегни ръка“ – www.protegniraka.bg. 
С отговорност както към дарителите, така и към децата в нужда, „ПРОтегни ръка“ ежемесечно 
предоставя по прозрачен начин информация за използването на дарените средства. 
Сдружение с нестопанска цел „ПРОтегни ръка” е благотворително сдружение на служителите на 
ПроКредит Банк (България) ЕАД, създадено през 2004 г. с цел да подпомага болни деца от социално 
слаби семейства или сираци. В него участие с еднократни или периодични дарения взимат 
служителите на банката, нейните клиенти и други дарители, подкрепящи мисията му. Средствата, 
събрани от дарения се предоставят безвъзмездно и директно за заплащане на медикаменти, 
лекарства или процедури, спомагащи лечението на болните деца. От създаването си към края на 
2016 г. сдружението е отпуснало над 1,4 млн. лева на повече от 1700 деца. 
 

“Младежко презареждане“ с инкубатор на идеи в Кърджали  
www.parvomai.net | 07.09.2017 | 15:28 
Инкубатор за идеи ще дава трибуна за изява на младите хора в Кърджали. Инициативата е на 
областния управител Никола Чанев и бе огласена на проведения днес форум на Сдружение „Омега“, 
с който стартира проектът „Младежко презареждане“ по Програма „Еразъм +“. Целта е да бъде чут 
гласът на младите хора при формиране на политики, които касаят тяхното образование, заетост и 
участие в обществения живот. Младите хора в малките населени места имат ограничен достъп до 
информация и поле за изява, а това намалява шансовете им за развитие. Изоставането стига до 3 
години, сочи статистиката. Гимназисти от цялата област, директори на училища и образователни 
институции, педагози, психолози и представители на неправителствения сектор се включиха в 
работната среща. Областният управител Никола Чанев приветства организаторите, изтъквайки, че 
можем да задържим младите хора по родните си места, само ако им посочим алтернатива, 
насърчим активността им и подкрепим таланта им, независимо от тяхното местоживеене. 
„Младежко презареждане“ ще се реализира в рамките на 3 месеца, а дейностите по него ще 
обхванат подрастващи от 9-ти до 12-ти клас от цялата област. Ще има обучения по 
предприемачество, доброволчество и взаимодействие с публичните институции, организиране на 
събития и дискусии по Закона за младежта, образователни практики, работа в екип, платформи за 
споделяне на опит, младежко овластяване и др. Ключовата цел е активизиране на диалога между 
младите хора и институциите, отговорни за младежките политики и създаване на работещи 
механизми за сътрудничество между тях на областно и общинско ниво. Това съобщиха от 
пресслужбата на областна администрация в Кърджали. 
 
 

 Стара Загора: Библиотека „Искра“ организира дарителска акция „Казанлъчани за Казанлък“ 
www.focus-news.net | 07.09.2017 | 23:21 
Казанлък. В рамките на Европейски дни на наследството Библиотека „Искра“ организира дарителска 
акция „Казанлъчани за Казанлък“. Това каза за Радио „Фокус“ директорът на библиотеката Анна 
Кожухарова. Тя заяви, че през 1924 година три от значимите фонда в библиотеката се създават 
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именно чрез дарителство. В днешно време културният институт може също да се похвали с 
подкрепата на своите потребители, на местната общност. „Много често казанлъчани не обръщат 
внимание на това, че притежават издания от 1944 година миналия век и такива издания отиват за 
претопяване, а ние продължаваме да ги издирваме, да ги колекционираме“, каза Кожухарова. От 
години Библиотека „Искра“ работи в насока съхранение на културното наследство. В рамките на 
Европейските дни на наследството екипът на културния институт иска да припомни за 
възможностите на библиотеката поместени на сайта ѝ, където всеки потребител на интернет може 
да работи с дигиталните ресурси на вестници до 1944 година по проект „Писахме, да се знае“ и за 
съхранението на нематериалното културно наследство по проект „На една земя, под едно небе – при 
изворите на живота“. На страниците на сайта ще могат да се ползват събраните документални 
разкази и фотоматериали, както и други документи по изучаване на сватбения обред на различните 
етноси. В рамките на Европейски дни на културата се провежда и фотоконкурс на библиотеката 
„Красотата и културното наследство на Казанлък през моя поглед“, който тя организира на 
страницата си във Фейсбук. Виртуалният конкурс цели всички, които имат желанието и усета да 
почувстват красотата на Казанлък и неговите културно–исторически и природни забележителности, 
да запечатат това и да го споделят във Фейсбук. 
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