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Български дарителски форум обединява големи благотворителни фондации и социално 

отговорни компании в България, които отделят ресурси за благотворителност  

и така променят средата, в която живеем. 
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Новини за общността на БДФ 

 

 

Мтел с отличие за отговорна компания 

в. Труд | 11.02.2017  

Мтел получи сребърния знак "Отговорна компания - отговорни служители". Отличието е 

учредено през 2014 г. от фондация BCause, Българската асоциация за управление на хора и 

Българското дружество за връзки с обществеността. Годишната награда за дарителство от 

работното място се дава за положените усилия на служителите в благотворителни 

инициативи, организирани от телекома през 2016 г. 

 

Кои са носителите на годишните награди "Отговорна компания отговорни служители" 

Призовете отличават работодателите, които насърчават дарителството и доброволчеството 

сред служителите си 
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в. Капитал Daily | 13.02.2017  

Българската телекомуникационна компания (БТК), доставчикът на софтуерни услуги и 

платформи за електронна търговия eCommera, софтуерното дружество "САП лабс България", 

електроцентралата "КонтурГлобал Марица-изток 3" и кредитните институции Инвестбанк и 

"Сити България" бяха отличени със златния годишен знак "Отговорна компания - отговорни 

служители". Наградите, които са учредени от Българското дружество за връзки с 

обществеността (БДВО), Българската асоциация за управление на хора (БАУХ) и фондация 

BCause, бяха връчени за трета година на специална церемония през изминалата седмица. 

Призовете отличават работодателите, които насърчават ангажирането на служителите си с 

дарителски и доброволчески инициативи, като развиват програми в тези области. Наградите 

се връчват в четири степени - знак, бронз, сребро и злато, посочват от организаторите. 

Екипът на "САП лабс България" получи и специална награда за усилията си в посока 

развиването на дарителството от работното място по креативен и ефективен начин. 

Изпълнителният вицепрезидент на американската компания ContourGlobal и изпълнителен 

директор на дъщерната й българска ТЕЦ "КонтурГлобал Марица-изток 3" Гари Левсли 

получи персонално отличие за личната си ангажираност към каузите на дарителството и 

доброволчеството. 

Със сребърно отличие бяха наградени медодобивният комбинат "Аурубис България", 

бутилиращото предприятие "Кока-Кола ХБК България" и мобилният оператор "Мобилтел". 

Бронзов приз получиха фармацевтичната компания "Актавис", системният интегратор "Атос 

Ай Ти солушънс енд сървисис", софтуерните дружества "ОмегаСофт" и "Софтуер груп БГ", 

"Софийска вода" и мобилният оператор "Теленор". С годишен знак бяха отличени 

дъщерното дружество на световния производител на леки закуски Mondelez "Монделийз 

България", фармацевтичният дистрибутор "Фьоникс фарма", агенцията за имоти "Адрес" и 

работещите в Българското национално радио. 

Организаторите посочват, че през 2016 г. хората, които работят в компаниите, носещи 

отличието "Отговорна компания - отговорни служители", са дарили по ведомост 572 472 лв. 

Общият брой на дарителите, които са предоставяли част от заплатите си за 

благотворителност през всеки месец на изминалата година, е 3156 души. Над 2500 

доброволци пък са дарили над 15 300 часа труд през 2016 г. 

 

КонтурГлобал Марица Изток 3 бе удостоена със златен знак 

в. Старозагорски Новини | 14.02.2017  

На церемония в София на 9 февруари, 19 компании получиха годишен знак "Отговорна 

компания - отговорни служители", който е в четири категории - знак, бронз, сребро и злато. 

Златен знак за 2016 година бе присъден на 5 компании, сред които "КонтурГлобал 

Марица Изток 3". 

Персонално отличие получи и Гари Левсли, изпълнителен вицепрезидент на КонтурГлобал 

за Източна Европа, за лична ангажираност към каузите на дарителството и 

доброволчеството. 
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Служителите на VIVACOM отличени със Златен знак за щедростта си 

standartnews.com | 10.02.2017 

За втора поредна година VIVACOM получи най-високия приз за ангажираност на 

служителите „Златен знак за дарителство от работното място". Годишният знак е отличие на 

Наградите „Отговорна компания – отговорни служители" и се присъжда от фондация 

„bCause" в партньорство с Българска асоциация за управление на хора и Българско 

дружество за връзки с обществеността. Наградите отличават тези компании, които 

целенасочено ангажират служителите си към обществено значими каузи и при които 

доброволчеството е неразделна част от политиката за корпоративна социална отговорност. 

Цифрите, определили призовото място за VIVACOM, са 900 часа доброволен труд за 

миналата година и над 310 хиляди лева, дарени от служителите на компанията. Над 2500 от 

тях, което е близо 40% от персонала, отделят всеки месец директно от заплатата си за 

дарение. Зад тези числа стоят щедрост, всеотдайност и отговорност на хората във VIVACOM, 

както и ангажираност на ръководството й към обществото. 

VIVACOM провежда целогодишна кампания за постоянно дарителство „VIVA Help" от 

средата на май 2015 г. Вътрешнофирмената инициатива набира средства в помощ на 

служители със сериозни заболявания. Ежегодната програма за доброволен труд „VIVACOM 

Cares" също привлича стотици служители, които посвещават свободното си време на 

социални каузи, изискващи работна ръка - почистване на паркове, градини и еко пътеки, 

освежаване на интериора в социални домове, ремонтиране на детски площадки, участие в 

благотворителни базари с ръчно изработени сувенири или кулинарни изкушения. 

Отличието "Отговорна компания - отговорни служители" има четири категории – знак, 

бронз, сребро и злато, които се определят по измерими критерии - обем участващи 

служители като % от общия екип, действащите механизми в компанията за насърчаване и 

развиване на програмите за регулярно дарителство и възможностите, които работодателят 

дава за даряване на труд на служителите в работно време. Тази година за наградата се 

състезаваха над 15 компании. 

Наградите бяха обявени късно снощи – 9 февруари 2017 г., на официална церемония в 

присъствието на мениджъри и служители от отличените компании. 

 

Карлово е домакин на благотворителната изложба „Истинското лице на насилието“ 

www.focus-radio.net | 14.02.2017  

Карлово. Сдружение „Младежки и граждански инициативи в Розовата долина“ и Община 

Карлово са домакини на благотворителната изложба „Истинското лице на насилието“. Това 

съобщиха за Радио „Фокус“ Пловдив от общината. Изложбата е подготвена с подкрепата на 

Българския фонд за жените. Изложбата е подредена в зала „Васил Караиванов“ на Община 

Карлово и включва 19 визии от 13 илюстратори, участвали в конкурса на фонда за 

изобразяване лицето на насилието. Автори на творбите са Атанаска Аролска, Ваня Стайкова, 

Дакстер Аролски, Десислава Игнатова, Йоана Павлова, Кристин Димитрова, Марио Иванов, 

Мартина Кирилова, Миглена Бончева-Иванова, Момчил Захариев, Моника Янева, Ралица 

Димитрова и Стефан Чинов. Изложбата ще остане в Карлово до 24 февруари 2017 . 

Изложбата е благотворителна, всеки може да направи дарение, с което да подкрепи 
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програмите на Български фонд за жените за превенция на домашното насилие и в помощ на 

жените и децата, пострадали от него. 

В България има над милион жени, преживели домашно насилие. Всяка една от четири жени 

е жертва на психически, икономически, сексуален и/или физически тормоз зад стените на 

дома си. Противно на разпространеното схващане, насилието не е изолирано и характерно 

за определени региони или социални групи. То присъства навсякъде. Жертвите изпитват 

вина и срам, рядко търсят помощ и им е трудно да признаят какво преживяват пред себе си 

и околните. Не искат да се припознават в насинените лица по плакатите на кампаниите 

срещу насилието над жени, защото ще ги обвинят, че са си го търсели или са си го 

заслужили. Цветана ТОНЧЕВА 

 

Дяконията през обектива на Денислав Стойчев  

www.vlastta.com | Автор: АНГЕЛ ИВАНОВ• | 15.02.2017  

Плакатът на входа ме посреща с голяма снимка на възрастен мъж, който е сложил 

протектори на ръцете си и понася удара с боксова ръкавица на мургаво момче. В самата 

зала намирам любопитен фотографски диптих: горното изображение, вече в рамка като част 

от изложбата, а под него – друг фотос, показващ същия мъж този път не с протектор, а с 

кадилница във вдигнатата ръка от солея на храма. Тук отец Андон Шавулев е със 

свещенически одежди, а не както горе – с фланелка и анцуг, докато тренира безплатно 

бедни деца в благоевградския боксов клуб. Това е визуалният разказ “Православното 

добротворство” на младия фотограф Денислав Стойчев (24), един от трите отличени проекта 

в ежегодния конкурс “Благотворителността през обектива” на Български дарителски форум 

и фондация BCause. В другите две помещения на галерия “Synthesis” са още “Кучешко 

сърце” на Денис Бучел, който документира дейността на “Animal Rescue Sofia” и “Начисто” 

на Мирослава Мирчева с поглед към живота на наркозависимите във фондация “Бетел”. 

Малко по-късно излизам пред галерията, за да се срещна с Денислав. Качваме се в кафето 

на втория етаж. “Дай да седнем някъде, където има гледка.”, бърза да ми каже той, докато 

се оглеждам за места. “Професионалист през цялото времe…”, казвам си и след малко вече 

сме до един от прозорците, който умело е кадрирал дъждовния пейзаж навън – улицата, 

хората, автомобилите, сивите сгради и небе. Интересна ми е мотивацията му да регистрира 

фотографски тъкмо православната благотворителност. “Чувствам се лично обиден. Писнало 

ми е да слушам в медиите, че Църквата не помага на нуждаещите се и не утешава 

страдащите. Не исках да демонстрирам какъв майстор-фотограф съм и в каква стилистика 

работя, а на разбираем визуален език да покажа на обществото разнообразните социални 

дейности на духовенството и миряните по енориите из страната.” Така, през лятото на 

миналата година, в жежките месеци юли и август, обикаля из България и снима на различни 

места: София, Варна, Добрич, Ямбол, Благоевград и село Брезе, Девинско. Питам го за 

любимото му място и история по кръстопътищата на вярата, които е обходил. Веднага 

заговаря за социалния приют към храма “Св. Троица” в Добрич – триетажна сграда, 

построена с дарения от миряните под ръководството на предстоятеля отец Стоян, починал 

през 2014 г. Там живеят сираци, млади семейства без дом и възрастни хора. Един от тях е 

91-годишният Мартин Калистратов, който е бил оперен певец в Германия, голям любител на 
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изкуството и до днес. В миналото щедър меценат на културни и религиозни дейности във 

Варна, Добрич и региона. Дарител и на този социален дом. Когато остарява и заболява от 

деменция, е приет в него като потвърждение на златното евангелско правило: “Както искате 

да постъпват с вас човеците, тъй и вие постъпвайте с тях” (Лука 6:31) “Цялата му стая беше в 

книги, списания, изрезки и ксерокопия на изкуствоведски теми – спомня си Денислав, а аз се 

сещам, че една от снимките изобразява точно тази атмосфера – светъл човек със светли очи, 

беше щастлив от вниманието, което му оказах, което пък направи и мен щастлив.” В 

момента предстоятел на храма е отец Емануил. Всъщност той е бил един от строителите на 

социалния дом, по това време мюсюлманин, каквито в Добричко има много. Докато работи 

и строи, често говори с отец Стоян и вижда колко много млади бездетни семейства идват 

при него. Той също няма дете и моли отец Стоян да му прочете молитва. Впоследствие в 

него настъпва промяна, покръства се, става дякон, а по-късно и свещеник. Тогава му се 

ражда дете. Днес ръководи строежа на още един социален дом в близко село. Денислав е 

впечатлен и от Православния център за духовно обгрижване на наркозависими към 

църквата “Св. княз Борис Енравота” във варненския квартал “Аспарухово“. Там е отец Георги 

Фотакиев, който още от края на 90-те години се е специализирал в тази мисия. Тогава една 

майка води при него сина си наркоман и свещеникът с правилна комуникация успява да го 

въведе във вярата и му помага да се излекува. “Отец Георги е много общителен човек. Като 

го видиш, можеш да си кажеш “В расо е, ама по-скоро е рокер или хипар…“ Всъщност, не. 

Да, кара мотор, но в проповедите и в беседите с мен не каза нищо извън канона. Всичко 

прави от една наистина рядко срещана любов към хората. Кара им се понякога, но иска да 

се спасят, иска те да са праведни. Прави го с огромен хъс и голяма самокритика. Постоянно 

говори за своите недостатъци, за да покаже всъщност колко много другите имат, без да го 

осъзнават.“ В центъра Денислав се среща с момчетата (и едно момиче), страдащи от 

наркотична и алкохолна зависимост. Те имат различни лекции с отец Георги и с други 

свещеници. Имат и кръжок по изработване на сувенирни икони – режат дърво, минават с 

шкурка, лепят отгоре отпечатани изображения, гравират ги, лакират ги, състаряват дървото и 

ги продават в канаскията на църквата. “Отидох със своите предубеждения, че едва ли не там 

са някакви пълни отрепки. Ами не! Нормални, чисти, добре облечени млади хора от добри 

семейства. Повярвали. И отново самокритични по примера на отец Георги. Те не само искат 

да се поправят и да променят начина си на живот, осъзнавайки колко ще е трудно, но си 

дават и ясна сметка, че са слаби и не обвиняват другите, а само себе си за положението, в 

което се намират. В разговор с тях става ясно, че са проумели своето падение и сега са 

готови да се борят.“ Връщаме се и към тренировъчния сюжет от ринга, избран за нещо като 

емблема на изложбата. Отец Андон Шавулев е бивш боксьор. Получил е някаква контузия и 

е преустановил активната си кариера. Днес тренира в клуба сираци и деца от социално 

слаби семейства. “Не ги събира просто фиктивно, колкото да не правят глупости. Имат си 

купи и медали, но преди всичко е техен духовен настойник. Той вярва в смисъла на бокса. 

Не го има за насилие. Казва, че в него има взаимност. Пак по неговите думи, когато си в 

нокаут на земята, тогава си най-слаб, най-смирен, в Божиите ръце си. По този начин боксът е 

едно постоянно очистване.“ Неизбежно стигаме и до въпроса за Дилемата пред твореца. 

Когато Христос ни казва “лявата ръка да не знае какво прави дясната“ (Мат. 6:3), 
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фотографският обектив прави така, че публиката да разбира за православната 

благотворителност. Събеседникът ми въздъхва: “Да, бях изправен пред този казус, но 

разсъдих в себе си – не съм показвал нещо, което лично аз да съм издирил и да не е 

обявено. Снимах социални кухни и социални домове – видимата страна на дяконията. 

Хората имат нужда от добри примери. Да видят, че е възможно, че и други го правят.“. 

Съгласявам се с него. Обществеността трябва да знае, че съществува такава събитийност и 

формати, които позволяват по-широко съучастие. Често пъти хората искат, но не знаят как да 

допринесат в добротворството. Затова и този проект е ценен – защото допълнително 

осветява вече заявени публично пътища за благотворителност. Но какво даде това пътуване 

и този необичаен фотографски проект за личния път във вярата на Денислав? “Даде ми 

много. Честно казано, тръгнах с известен страх какво ще намеря по местата. Страхувах се да 

не се върна разочарован и дори обезверен. Не се притеснявах, че проектът ще се провали. 

Все щях да направя някакви впечатляващи снимки, които да развълнуват хората, но другото 

беше по-важно …“ – Страхуваше се, че вярата ни няма плодове, нали… – намесвам се аз, 

защото също имам този страх. “Точно! И все пак, Слава Богу, по пътя срещнах изключителни 

хора, които с примера си ми вдъхнаха огромна вяра. Да, обществото знае за Дядо Добри, 

знае за отец Иван от Нови Хан, но някак ги разглежда като отделни случаи, а не като цялата 

Църква. Аз обаче видях и почувствах пълнотата. Ето, вярващи от цяла Варна ходят всяка 

неделя на Литургията в Аспарухово, само за да бъдат част от тази енория. Хубав августовски 

ден, другите са на плажа и пият бири или кафе, а те са в храма с искрено желание, защото 

знаят, че това е Пътят. Аз не съм виждал църква с толкова млади хора. Като бях там, имаше 

около 10 баби и 100 млади жени и мъже с деца. Постят, изповядват се и се причастяват. 

Православни християни, щастливи от благодарността си към Бога. Не ми се тръгваше оттам.“ 

Време е обаче и ние да си тръгваме от кафето на галерията. Оттичаме се на шумния тротоар, 

както очевидно вече се е оттекъл и дъждът. На раздяла казвам “СБогом“ на Денислав с 

приятелско очакване да продължи да документира художествено живота на Църквата. А пък 

ние ще гледаме фотографиите му и ще се радваме. Можете да посетите изложбата 

“Благотворителността през обектива“ до 12 февруари (неделя) в галерия “Synthesis” 

(ФотоСинтезис Арт Център) на бул. “В. Левски“ 57. След това тя ще обиколи още културни 

пространства на столицата и страната. 

 

Общи новини 

 

Деца дариха 1120 лв. на черквата в Момчиловци 

в. 24 часа | Валентин ХАДЖИЕВ | 11.02.2017  

Деца дариха 1120 лв. на църквата "Св.св. Константин и Елена" в смолянското село 

Момчиловци. Парите са от участието им в ритуала по спасяване на кръста в родното им 

село. 

Всички 16 ученици, които скочили във водите на шадраван в селото да уловят разпятието, 

обиколили чия. - както е по традиция, къщите за здраве и благословение. Хората им давали 
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почерпка и пари. Децата решили да преведат всички събрани пари по дарителска сметка, 

създадена за ремонт на храма. 

Църквата, която е на 180 години, се нуждае от ремонт на иконостаса и стенописите. За това 

са снимка: авторът нужни около 60 хил. лв. 

"Жестът на децата трогна всички. Те са на възраст от 14 до 17 г. Събраните пари от 

коледуването - 700 лв., пък дариха на дете с аутизъм. Включват се в почти всички начинания 

на кметството, когато е нужна помощ", каза кметицата на Момчиловци Сийка Суркова. 

 

Благотворителна инициатива в подкрепа на "Карин дом" 

www.bnr.bg | 12.02.2017  

Инициатива „Доброто в снимки” стартира днес и утре в подкрепа на децата от Карин дом 

във Варна. Организаторите от неформалната група "Проджекторите“ предлагат изработката 

на фотоси и ще услужат с много забавни аксесоари, с които да изглеждате още по-приказно 

и неотразимо на снимките. Идеята е да зарадвате любим човек с „движеща се“ книжка с 

Ваши артистични снимки или я направете заедно с него по случай празника на влюбените. С 

всяка една закупена книжка се подкрепя каузата на Карин дом да предоставя качествена 

терапия на децата със специални потребности. Снимките и самите книжки ще бъдат заснети 

и изработени на момента веднага от търговските центрове във Варна от 15 до 20 часа днес и 

утре между 16 и 20 часа. 

 

Виенският бал събра 6410 лева 

в. Дума | Альона НЕЙКОВА | 13.02.2017  

Посланикът на Австрия у нас Роланд Хаузер поздрави гостите на 17-ия Виенски бал в София 

на български, после за кратко мина на английски, а накрая приветства събралите се на 

немски. Кметът на столицата ни също бе патрон на събитието и подчерта благотворителния 

му характер. Приходите от тазгодишното тържество в размер на 6410 лв. ще бъдат дарени 

на 13 дома за сираци от семеен тип и фондация "Конкордия". Светското събитие, провело се 

на 11 февруари в Кралската зала на "София хотел Балкан" (бившия "Шератон"), бе уважено и 

от председателя на Общинския съвет на Виена Томас Райндл, който очерта 4 области за 

задълбочаване на отношенията със София -култура, политика, журналистика и спорт. 

Председателката на Сдружение "Виенски клуб" Мария Нейкова пожела на гостите 

прекрасна бална вечер, чието начало бе дадено от дебютантите, подбрани от столични 

елитни гимназии. Балет "Вая" с хореограф Ваня Рошкова изпълни валс "Виенско кафене" от 

Роберт Щолц. Ценители на изисканата атмосфера имаха възможност да се насладят на 

изпълненията на специален оркестър, дирижиран от маестро Найден Тодоров. Прозвуча 

"Полонеза на ветрилото" от Карл Михаел Цирер и "На хубавия син Дунав" от Йохан Щраус-

син. "Рич бенд" с ръководител Христо Кралев и солистката Соня Мембреньо внесоха 

разнообразие с популярни ритми за танци. Благодарение на дуо от Виена звуча хойриге 

музика. Продуцент и режисьор на проявата бе проф. Румен Нейков. Оперната певица 

Калина Жекова и австрийският хореограф Даниел Гилберс бяха водещи на тазгодишния бал. 

От традиционната томбола, за която се продаваха билети в три цвята - розов, син и зелен, 

късметлиите спечелиха козметични комплекти, копринени шалчета, предмети и бижута с 
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кристали "Сваровски", хладилник, два самолетни билета до австрийската столица и др.За 

кулинарните изненади на гостите отново се погрижи виенският майстор-готвач Готфрид 

Ганстерер. Присъстващите се насладиха на козе сирене с агнешки език, сервирано с орехи и 

маруля, био телешко с винен сос, кнедли от бяло брашно, украсени с жълта и червена 

пиперка, поръсени с билки, а за десерт - млечен терин с боровинка, обогатен с портокалов 

сос. Ценители дегустираха още различни вина и гулаш. 

 

Няма кой да ги види! Волейболистите на Миньор Перник събраха без публика 1321,80 лв. 

помощ за болния Жорко 

www.zapernik.com | 13.02.2017  

СподелянияСподели Волейболистите на Миньор Перник правят чудеса от храброст, но няма 

кой да ги види. Въпреки това събраха 1321,80 лв. помощ за болния Жорко 

Мъжкият отбор на Миньор (Перник) прави чудеса от храброст в последните седмици, но за 

съжаление малцина от местните фенове са свидетели на тях. Защото, просто в залата няма… 

публика. 

Поради продължаващия ремонт на голямата зала „Борис Гюдеров“, чието реализиране 

зависи от общината и няма яснота кога ще приключи, волейболистите на Перник са 

принудени да тренират и играят в по-малката зала „Кракра“. Добри условия, топла зала, но 

без място за зрители. 

Така, много малко видяха победата на Миньор над Черно море, сериозното опълчване 

срещу ЦСКА и малцина станаха свидетели на петгеймовата битка с Левски. Възходяща линия 

на тима, която, за съжаление на местните, няма кой да подкрепи, по независещи от клуба 

причини. И ако по време на мача с Черно море извън „Кракра“ останаха около 200 човека, 

то за мача с ЦСКА студуваха далеч по-малко, а за Левски почти нямаше хора останали навън. 

Така един отбор, който от този сезон започна да пълни зала „Борис Гюдеров“ и на мач 

идваха не по-малко от 300-400 души, сега е в различно положение. В последните седмици 

запалянковците малко по-малко се отдръпват и тимът рискува да остане без публика. След 

тригодишни усилия, Миньор най-накрая има шанс за участие в плейофите, но всичко може и 

да е напразно. Защото отбор без фенове е половин отбор! 

На двубоя с Левски, който бе с благотворителна кауза, феновете събраха 1321,80 лв. за 

лечение на болно дете от Перник. А какво ли щеше да стане, ако зала „Борис Гюдеров“ бе 

отворена и в нея бяха в пъти повече? 

 

Специалисти от "Медлайн" преглеждат безплатно по селата в "Родопи" 

www.marica.bg | Благотворителната акция се провежда с помощта на Ортодоксалния орден 

на Хоспиталиерите на Свети Йоан и ще продължи две седмици | 13.02.2017 | 07:06 

С безплатни прегледи в с. Белащица стартира днес двуседмичната благотворителна 

кампания на Ортодоксалния орден на Хоспиталиерите на Свети Йоан в селищата на община 

Родопи. Близо час преди началото възрастни хора чакаха в пенсионерския клуб за 

консултации, за да споделят своите проблеми с кардиолога д-р Мария Димитрова и с 

ендокринолога д-р Александър Ботушанов от верига болници „Медлайн-Централ Хоспитал“ 

в Пловдив и да получат помощ от тях. Благодарим на кмета на община Родопи Пламен 
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Спасов и на д-р Невен Енчев, председател на ордена, за грижите, които полагат, защото в 

тоя студ всяко ходене до града за нас се превръща в огромен проблем, коментираха 

пенсионери. На 15 февруари акцията ще продължи с прегледи в с. Ягодово. Оборудваната с 

най-съвременна апаратура линейка ще посети след това Крумово /16 февруари/, Брестник 

/17 февруари/, Цалапица /20 февруари/, Кадиево /21 февруари/, Оризари /22 февруари/, 

Храбрино /23 февруари/, Устина /24 февруари/, Брестовица /27 февруари/ и Браниполе /28 

февруари/. Прегледите ще се извършат в пенсионерските клубове и в кметствата по 

населените места, в специално подготвени за целта помещения. Близо 24 хиляди души ще 

имат възможност безплатно да се консултират с кардиолог и ендокринолог. Прегледите 

включват още измерване на кръвно налягане, кръвна захар, кардиограма. При нужда 

пациенти ще бъдат насочвани за допълнителни диагностични действия и хоспитализация. 

Кметът Спасов припомни, че инициативата започна преди 4 години по предложение на 

пловдивския предприемач д-р Енчев. Целта е да се помогне на жителите на общината да 

спестят време и средства, необходими за посещение при личния лекар, като им се осигури 

качествено медицинско обслужване в достъпна среда. Уверен съм в професионализма на 

лекарите специалисти и очаквам хората да останат доволни, заяви той./Марица.бг 

 

Мартеници в подкрепа на деца без родители 

в. Народно дело, Варна | 14.02.2017  

Широка обществена подкрепа в знак на солидарност към децата без родители от Варна 

получи Фондация "Св. св. Константин и Елена" в тазгодишната благотворителна инициатива 

за изработката на мартеници за празника Баба Марта. През целия януари ученици от 

творчески школи и работилници, родители, учители, деца със специални нужди, хора с 

увреждания и доброволци отделяха от времето си, за да се включат в направата на червено-

белите български символи за здраве, мир, късмет и щастие. Резултатите от доброволния 

труд на малки и големи са изработените с много внимание и желание над 3 хиляди 

мартеници - не само традиционни модели, но и уникати, превърнали се през годините като 

запазена марка в благотворителния каталог за 1 март, който Фондацията подготвя в 

подкрепа на деца, младежи и девойки в неравностойно положение. Кампанията е насочена 

към всички, които желаят не само да доставят радост за празника Баба Марта на своите 

близки, приятели или бизнес партньори, но и искат чрез жеста си на внимание да направят 

нещо повече от подарък, 

подкрепяйки и деца в нужда. Всяка от мартениците в благотворителния каталог на 

Фондацията е специална, защото е изработена с много любов и търпение и ще дари радост 

и усмивки на деца лишени от родителска грижа. Каталогът предлага избор между 45 

модела, повечето от които са изработени от естествени материали - вълна, памук, кокос, 

дървени и стъклени синци и мъниста. Със специални благодарности за изцяло доброволния 

труд към центъра за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреден слух към 

Съюза на глухите в България, децата от школата по етнография и занаяти "Творилница" към 

Общински детски комплекс - Варна, учениците със специални образователни потребности от 

помощното училище с интернат "Св. св. Кирил и Методий" в с. Кривня и техните 

преподаватели, общинския съветник Марица Гърдева и доброволците, дарили материали, 
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време и труд в подкрепа на деца в неравностойно положение. За повече информация 

относно кампанията свържете се с Фондация "Св. св. Константин и Елена". 

 

Млада майка търси 38 000 евро срещу тежко заболяване 

в. Монитор | Ели КРУМОВА | 14.02.2017  

Млада пловдивчанка се бори с коварно заболяване, което може да я остави инвалид за цял 

живот. Женя Стоенчева е само на 34 години и е майка на прекрасна дъщеря, за която иска 

да продължи да се грижи пълноценно. На Женя обаче е поставена тежката диагноза кисти в 

гръбначния стълб, които компресират нервните структури. Това е причината тя да не може 

вече да стои права. Ако е седнала, успява да се задържи в това положение едва около 15 

минути. 

Есрективно лечение за това в България няма. Възможностите пред нея са или операция в 

чужбина, или живот със силни болки в инвалидна количка, казват нейните приятели от 

цЪейсбук групата https://www.facebook.com/ helpzhenya/?pnref=story. 

Диагнозата на Женя е потвърдена от д-р Франк Файгенбаум, клиника AIMIS Кипър, 

представителство за Европа на Американски институт за минимална инванзивна гръбначна 

хирургия. За извършване на операцията са необходими 37 900 евро. Комисията за лечение в 

чужбина отказа финансиране на операцията. Сумата за операцията е непосилна за 

семейството. 

Колегите на съпруга й Христо Стоенчев се ангажираха с администриране на кампанията за 

набиране на средства и вярват, че ще успеят да помогнат за събиране 

1] на сумата, за да може Женя да се оперира, да се движи и живее отново нормално. 

На името на Женя Стоенчева е открита дарителска сметка: 

Банка ДСК IBAN: 

BG86STSA93000G24092469 BIC: STSABGSF Титуляр: Женя Ангелова Стоенчева 

Смс с текст DMS JENYA на 17777 Превод чрез PayPal jeniastoen4eva@abv.bg 

ЕТЕМ с участие в първата сграда от морски контейнери е София 

Строителство Имоти | 14.02.2017  

ЕТЕМ се присъедини към благотворителния проект на фондация "Домус" и архитектурните 

студия "ПАМ Консулт" и "Контрастер", осигурявайки материали за изграждането на първата 

по рода си сграда, направена от морски контейнери. Предназначението й е да служи за 

ученическо общежитие към 153-то специализирано спортно училище "Неофит Рилски" в кв. 

"Надежда" в София. 

Приносът на ЕТЕМ е предоставянето на петкамерна PVC профилна система Q72 от клас "А" с 

алуминиева капачка. Системата е висококачествена и надеждна и е с отличителни 

характеристики на топлопреминаване и звукоизолация. Стабилизаторите на калциево-

цинкова основа, използвани в производството на профилите, правят системата безвредна за 

околната среда, подобряват стабилността на външния слой на профила и гарантират пълен 

процес на рециклиране. Предлага се в разнообразни дървесни имитации, RAL цветове, 

както и в комбинация с алуминиеви капачки. 

mailto:jeniastoen4eva@abv.bg
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"Горди сме, че сме част от този уникален и иновативен проект, който ще се превърне в дом 

за шампиони", заявиха от компанията и допълниха, че с радост ще продължат да подкрепят 

подобни благородни начинания. 

По думите на проектанта на сградата арх. Румен Първанов, за изграждането на 

общежитието са използвани 12 цветни морски контейнера, от които са направени 8 

апартамента. Проектът е реализиран и съгласно изискванията за достъпна среда за хора с 

увреждания, като единият от апартаментите е изцяло предназначен за хора с увреждания. 

Изграждането на сгради от морски контейнери е иновация за България, а идеята се ражда от 

неравномерния търговски баланс между Китай и Европа. Голяма част от контейнерите, 

които идват от Китай, седят с години на депо в пристанищата, тъй като излиза по-скъпо да се 

върнат обратно. 

Жилищата, създадени от огромните цветни кутии, не отстъпват по нищо от стандартно 

построените. Изключително енергийно ефективни са, изграждат се бързо, не се влияят от 

атмосферните условия и са на ниска цена. Според специалистите търсенето на сгради от 

контейнери ще се увеличава, защото, освен евтини, те са мобилни и устойчиви на земетръс. 

Фактическите реализатори на проекта - водещата проектантска компания "ПАМ Консулт", 

планират изграждането по същата технология на детски градини, домове за възрастни хора, 

нискотарифни хотели, бунгала, базари, офис сгради и др. 

 

Христо Григоров, БЧК: Когато сме обединени, сме много по-силни, по-ефективни и по-близо 

до хората, които имат нужда 

www.focus-news.net | 14.02.2017  

София. Нашата философия винаги е била - когато сме обединени, сме много по-силни, по-

ефективни и по-близо до хората, които имат нужда. Това каза председателят на БЧК акад. 

Христо Григоров след подписването на Меморандум за сътрудничество и партньорство с 

Националните обединени велики ложи на България, предаде репортер на Агенция „Фокус“. 

„Считам, че специално за България това споразумение ще изиграе своята положителна роля. 

Обмяната на опита, който имат те и имаме ние, ще доведе до добър резултат“, посочи той. 

„Ръката, която ще протегнем на хората, ще бъде здрава и ще даде възможност да изправим 

хората на крака много по-бързо“, заяви Христо Григоров. По думите му в света хората, които 

имат нужда от помощ, са милиони. „Сключи се споразумение между две уважавани 

световни структури, чиято крайна цел е да помага на хората“, обясни председателят на БЧК. 

От своя страна Великият Майстор проф. Пламен Матеев заяви: „Искаме да дадем на 

обществото повече светлина и информираност с какво точно се занимават Националните 

обединени велики ложи на България, тъй като видяхме изказвания на депутати, които си 

служеха с малко по-особен речетатив, което говори, че знания трябва да бъдат 

предоставяни“. Той допълни, че организацията се е включила в Българската Коледа и сега се 

включва към БЧК с дарение за потърпевшите от взрива в Хитрино със сума от 30 хил. лева. 

Той припомни, че през 1883 година ложа „Братство“ е спомогнала за обединяване на 

различните български сдружения в Български Червен кръст. Великият оратор Димитър 

Урдев обясни, че споразумението с БЧК е подписано с идеята за институционализиране на 

отношенията. „В годините всеки един от нас в стремежа си да бъде полезен на обществото, 
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освен чрез опита си, и чрез духовно развитие, сме се включвали в различни инициативи в 

лично качество, както на БЧК, така и на Българската Коледа“, обясни той. „По никакъв начин 

няма да афишираме тези наши по-нататъшни действия, защото считаме, че това е лична 

постъпка, когато помагаш на някой, изпаднал в нужда, и не трябва да се прави, каквато и да 

е политика или кампания“, каза още Димитър Урдев. Биляна ИВАНОВА 

 

Певци дариха детски игри на библиотека в Стара Загора 

www.kmeta.bg | 14.02.2017 | 07:03 

Закупуването им се осъществи след поредния благотворителен концерт „С музиката на 

Моцарт“ 

Оперни артисти, приятели на Регионална библиотека „Захарий Княжески” в Стара Загора 

връчиха днес дарение на Детския отдел. Шест нови настолни игри, игри за креативност и 

познаване, развиващи въображението ще зарадват малките посетители. 

Закупуването им се осъществи след поредния благотворителен концерт „С музиката на 

Моцарт“, организиран от Полина Влахова и приятели, на който бяха събрани сто 

четиридесет и три лева. 

Концертът се състоя на 25 януари 2017 г. в залата на библиотеката. Старозагорци се 

насладиха на прекрасните изпълнения на оперните артисти: Ивайло Джуров, Емилия 

Джурова, Иван Кабамитов, Денис Иванов, Светлана Иванова, Нели Нечева, Дайана 

Георгиева. Те изпълниха арии, дуети и терцети от любими опери на Моцарт с акомпанимент 

на рояла от Полина Влахова и Владимир Стефанов. 

„Благодарим за благородния жест и съпричастността към желанието ни да превърнем 

Детския отдел на библиотеката в още по-привлекателно място за нашите деца”, 

коментираха от библиотеката. 

 

TimeHeroes започна проект за безплатни рекламни кампании на НПО 

в. Капитал Daily | 15.02.2017  

Платформата за доброволчество в България TimeHeroes представи новия си проект BOOST, 

чрез който цели да помогне на три неправителствени организации да получат безплатен 

професионален рекламен видеоклип, както и обучение и консултации с рекламни и 

маркетингови специалисти как да подобрят представянето си в общественото пространство. 

По този начин повече хора биха могли да разберат за техните добри каузи. В проекта BOOST, 

който се осъществява с подкрепата на фондация "Америка за България", могат да участват 

неправителствени организации от всички социални сфери и от всички райони на България. 

За целта трябва да попълнят формуляра за кандидатстване в сайта на инициативата не по 

късно от 15 февруари. В нея организациите трябва да опишат мисията и фокуса на дейността 

си, да разкажат за някои свои проекти и инициативи, както и работили ли са върху 

комуникационни кампании до момента. След подбор и интервюта с финалистите през март 

ще бъдат избрани три неправителствени организации. "За да може да набира външна 

подкрепа за дейностите си, за една гражданска организация е много важно да може добре 

да комуникира какво прави и каква е ползата за обществото от нея. Колкото по-интересна, 
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ангажираща и ефективна в комуникациите си е една НПО, толкова повече доброволци и 

съмишленици ще намира", пишат от TimeHeroes. 

Безплатното промоционално видео на трите избрани граждански организации ще бъде 

осъществено от рекламната агенция DDB Sofia, а обучението и консултациите ще се 

проведат от специалисти в сферата на маркетинга и комуникациите. Отделно платформата 

boost.timeheroes. org ще се превърне в източник на информационни материали, насочени 

към комуникационните умения и стратегии на неправителствените организации. 

 

Кауза със сърце стартира дарителска кампания LOVE FOR HUMANS 

сп. GRAZIA | 15.02.2017  

През февруари BENETTON търси добри сърце и умове, за да се включат в дарителска 

кампания за семейства в нужда, като дарят своя дамска, мъжка или детска дреха Benetton & 

Sisley от 1 до 14.02. във всички магазини на Benetton в София, Mall Plovdiv, Burgas Plaza и Mall 

Galleria Бургас. Партньор в дарителската кампания е благотворителната организация Holiday 

Heroes, която ще изпрати събраните дрехи към социално слаби семейства, възрастни хора, 

самотни майки и хора с увреждания. По време на кампанията дарителите участват в 

томбола за над 100 награди и Голямата награда на Benetton - 1000 лв. (ваучер). Срещу всяка 

дарена дреха получавате талон за участие в томболата. Така се увеличава шансът да 

спечелите. Печелившите ще бъде изтеглени на 16.02.2017 г. от 11:00 ч в магазин Benetton - 

Mall of Sofia, и ще бъдат обявени на Facebook страницата - Benetton Sofia, Bulgaria fan page и 

Facebook страницата на Holiday Heroes. В периода 1-14 февруари с всяка покупка, направена 

с талон "Love for Humans", Benetton дарява 1 лев за каузата на Holiday Heroes. 

 

Лайънс клубът в Разград дари таблети на Центъра за социална рехабилитация и интеграция 

www.bta.bg | 15.02.2017  

Лайънс клубът в Разград дари таблети на Центъра за социална рехабилитация и интеграция 

Разград, 15 февруари /Садет Кърова, БТА/ 

Лайънс клубът в Разград дари пет таблета на Центъра за социална рехабилитация и 

интеграция "Емилиян". Дарението е връчено днес в залата на общинската администрация на 

директора на институцията Милкана Михайлова от секретаря на местния клуб Ивайло 

Кирилов, съобщиха от общината. 

Михайлова е благодарила за дарението, като е пояснила, че таблетите ще са част от 

работата на колектива с децата. Тя е подарила на представителите на клуба изработено от 

потребителите на Центъра сърце в знак на благодарност. 

На събитието е присъствал и кметът Валентин Василев, който е подчертал, че общинската 

администрация е отворена към съвместна работа с клубове като "Лайънс клуб" и ще помага 

при бъдещи съвместни инициативи. 

 

Десетки огнени фенери полетяха в небето над Панагюрище 

www.telekabeltv.bg | 15.02.2017  

Благотворителната акция на Ротаракт клуб-Панагюрище и Интеракт клуб премина под 

мотото „Огън от любов“. Събраните от инициативата 400 лв. ще бъдат дарени за 
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закупуването на рехабилитиращ стол за дома за възрастни хора с увреждания в 

средногорския град. Със своята необичайна красота и капчица вълшебство, която има във 

всеки летящ фенер, те си спечелват популярност по целия свят. Милиони хора, на различна 

възраст, в разни части на планетата всекидневно пускат в небето хиляди небесни светулки, а 

с тях и своите най-заветни желания. Казват, че желанието, пуснато в небето, непременно се 

сбъдва. С надеждата да се реализира и тяхната благородна идея, членовете на Ротаракт 

клуб-Панагюрище и Интеракт клуб-Панагюрище организираха снощи акция със светещи 

фенери. Тя премина под мотото „Огън от любов“ и в нея се включиха хора на различна 

възраст. Всеки съпричастен с благородната кауза имаше възможност да си закупи 

еднометров светещ фенер на цена от 10 лв. А след това десетки огнени фенери бяха 

запалени и пуснати, за да озарят небето над площад „20 април“ в Панагюрище. Събраните 

400 лв. от благотворителната кампания младите ротарианци ще прибавят към сумата от 800 

лева, които са събрани от предишната им благотворителна инициатива – турнир по тенис на 

маса. Целта им е набиране на достатъчно средства за закупуването на рехабилитиращ стол 

за Дома за възрастни хора с увреждания в града. В знак на благодарност, посещаващите 

дома "Св. Св. Козма и Дамян", бяха изработили и дариха на младите ротарианци хартиени 

бели лебеди. 

 

Най-добрите вина на "Златен грозд" в Мелник 

www.economynews.bg | 15.02.2017  

За шеста поредна година община Сандански и Сдружение "За Мелник" събраха 

производители и ценители на мелнишкото вино на фестивала "Златен грозд", съобщи 

пресцентърът на общината. Гости от цяла България успяха да се докоснат до магията на 

местното винопроизводство, да се насладят на атмосферата, музиката, танците и веселието 

на двудневния фестивал в Мелник, който обединява местните хора в каузата за съхранение 

на духа и богатството на региона, се посочва в съобщението. Кметът на община Сандански 

Кирил Котев е открил фестивала с пожеланието тази традиция да не секва. Винарски изби и 

производители от региона са предложили за дегустация своята продукция и са се включили 

в конкурса за най-добро вино. В категорията за домашно вино "Букет" победител е Георги 

Георгиев от Мелник, а в категорията за вино "Широка мелнишка лоза" първото място е заел 

Борислав Ангов, също от Мелник. Отличена е и продукция на винарските изби. Конкурсните 

вина е оценявала комисия от енолози с председател Коста Костов. През втория фестивален 

ден е било обявено и най-доброто вино според посетителите на "Златен грозд", които са 

имали възможност да участват и в томбола. Гостите на Мелник са присъдили приза за най-

добро вино на Васил Чакъров от с. Виногради, община Сандански. Тази година Фестивалът е 

имал и благотворителна кауза - набиране на средства за подпомагане на младеж от село 

Дамяница, който се нуждае от лечение. 

 

Веско Ешкенази подкрепи благотворителния бал за наградите на фондация "Св.Иван 

Рилски" - Плевен 

www.bta.bg | 16.02.2017  
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Плевен - благотворителност - Веско Ешкенази Веско Ешкенази подкрепи благотворителния 

бал за наградите на фондация "Св.Иван Рилски" - Плевен Плевен, 16 февруари /Малин 

Решовски, БТА/ Световно известният български музикант Веско Ешкенази ще бъде лице на 

тазгодишните награди на плевенската фондация "Свети Иван Рилски". Това съобщи в 

пресклуба на БТА в Плевен д-р Елиза Георгиева - учредител на фондацията и управител на 

болницата "Свети Панталеймон" в областния град. Тя посочи, че благотворителният бал, 

където ще бъдат обявени и връчени наградите, ще бъде с участието на знаменития цигулар 

на 7 март в столицата. Доброто в българското здравеопазване трябва да се показва и 

награждава, това е нашата кауза за организирането на наградите, посочи д-р Георгиева. За 

петгодишния период чрез мобилен зъболекарски кабинет на фондацията са изработени и 

дарени 960 зъбни протези на социално слаби възрастни хора в малките населени места на 

Плевеннска област, допълни тя. Върнахме усмивката на тези хора, дадохме им възможност 

отново да се хранят нормално, за да не задълбочават здравни проблеми, коментира д-р 

Георгиева. По думите й втората благотворителна кауза, която реализират успешно, е 

подкрепата на жени, пострадали от рак на гърдата. За периода са извършени седем 

реконструктивни операции на жени - предстои осма, като имплантите са безплатни. 

Успешно работи и създадената, единствена в Плевен, група за взаимопомощ за тези жени, в 

която се включват обикновено около 20 засегнати от карцинома на млечната жлеза. С тях 

работи психологът Даниела Кермова.  

 

За трети път Фондация "Иван Рилски" връчва Годишните си награди 

www.dariknews.bg | 16.02.2017  

960 дарени зъбни протези и 7 осъществени и финансово подпомогнати реконструктивни 

операции за поставяне на имплант жени с карцином на гърдата, както и множество 

организирани благотворителни събития, е кратката равносметка на дейността на Фондация 

„Иван Рилски“, създадена през февруари 2012-та година. Това сподели на среща с медиите в 

пресофиса на БТА в Плевен управителят на фондацията и неин създател, д-р Елиза 

Георгиева. Тя съобщи, че през месец март тази година ще бъдат организирани третите 

Годишни награди на фондация „Иван Рилски“. Събитието ще се състои в хотел „Маринела“ в 

София на 7 март като лице на събитието този път ще бъде известният в цял свят цигулар 

Веско Пантелеев – Ешкенази. На благотворителния базар, който ще съпровожда събитието 

ще бъдат показани творби на възпитаници на плевенското Основно училище „Петър Берон“, 

, както и на Вяра Савова – създател и художествен ръководител на Школата по керамика към 

Център за работа с децата в Плевен. Д-р Елиза Георгиева също ще се включи в базара със 

свои фотографии, представящи пейзажи, лица и цветя, заснети по време на различни 

пътувания в страната и чужбина. 

Годишните награди ще бъдат разпределени в категориите: образна диагностика, онкология, 

хирургия, дентална медицина, здравна журналистика, благотворителност, психология, 

пациентска организация, както и категорията Приятел на фондацията. Специално за 

провеждането на наградите плевенският скулптор и живописец Венцислав Василев е дарил 

изработена от него пластика „Благотворение“. До сега носители на наградата Приятели на 

фондацията са били певицата Силвия Кацарова и традиционната водеща на събитията, Гери 
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Дончева. Сред наградените в различните категории са имената на кмета на София Йорданка 

Фандъкова, проф. Иван Черноземски, проф. Байчев, а за пациентска организация е бил 

отличен Центърът за защита на правата в здравеопазването на д-р Стойчо Кацаров. 

"Доброто трябва да се показва и награждава. Имаме прекрасни лекари, медицината в 

България е на много високо ниво и затова трябва да показваме и отличаваме доброто в тази 

област“, каза д-р Елиза Георгиева. Д-р Георгиева каза още, че след затопляне на времето, 

Мобилният стоматологичен кабинет ще възобнови работата си. 

 

Млади перничани дариха над 200 книги на гимназията в Димитровград (Сърбия) 

www.mirogled.com | 17.02.2017  

Над 200 книги на български език бяха дарени на Царибродската гимназия „Св.св. Кирил и 

Методий“ от името на общинския съветник Валентин Петков и с участието на млади 

перничани. Младежите връчиха дарението си на директора на гимназията Снежана 

Симеонова. Сред книгите се открояваха заглавия на Валери Петров, Блага Димитрова, 

Никола Вапцаров, Григор Пърличев, Николай Хайтов, Вера Мутафчиева, Елин Пелин и много 

други. Директорът на гимназията г-жа Симеонова благодари на младежите, че за втори път в 

рамките на няколко месеца млади българи даряват ценна за библиотеката на училището 

литература. Тя добави, че благодарение на тези дарения броя на книгите на български език 

в училищната библиотеката се е увеличил до 9000, а интереса на учениците към българската 

литература става все по-голям. Младежите използваха повода за посещението си да 

поговорят с г-жа Симеонова за проблемите на училището, въпреки които то продължава да 

се разраства и все повече деца изучават предметите от задължителната програма на 

български език. След това те се поклониха и положиха цветя на паметника на Васил Левски в 

центъра на града. 

 

И ловците помагат на Маги 

www.dariknews.bg | 13.02.2017  

Благотворителна кампания в подкрепа на болната от левкемия тригодишна Маги проведоха 

на годишната си ловна вечеринка разградските ловци. На събирането на членовете на 

Ловно-рибарско сдружение „Сокол“-Разград в събота вечерта бе отчетена дейността на 

сдружението през 2016 г., заслужено признание получиха най-добрите ловци и дружинки. 

Грамоти получиха: дружинката в Ясеновец - за най-активна дружинка в дарителската 

дейност на сдружението; дружинката в Мортагоново – за най-активна дружинка в ловно-

рибарските мероприятия; дружинката в Голям извор – за най-много убити диви прасета; 

дружинката в Сейдол – за дружинка с най-много убит вреден дивеч; Бончо Голошиев от 

дружинката в Благоево, Мустафа Мухаремов от Веселина, Младен Донев от 11-та дружинка 

в Разград, Иван Колев от дружинката в Сейдол и Петър Петров от Сеново – за ловна 

всеотдайност и дълголетие, всички те са ловци от 50 години. Специална награда получи и 

най-дългогодишният ловец в Лудогорието. 89-годишния Кольо Дончев заверява ловен билет 

от 67 години – припомни председателят на Контролната комисия на НЛРС-СЛРБ инж. Георги 

Тошев, който заедно с управителя на фирма „Сокол-БЛРС” инж. Борислав Бечев, директорът 

на ДРС“Черни Лом“-Попово инж. Григор Гогов и кметът на Разград д-р Валентин Василев бе 
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гост на вечеринката. Луксозен ловен алманах „Ловът в България“ бе наградата за бай Кольо. 

През 2016 г. в Лудогорието има 30% ръст на отстреляните диви свине – съобщи в отчета си 

председателят на ловно-рибарското сдружение Пенчо Пенчев. Отстреляните прасета са 

общо 214, рекордьор е дружинката от село Голям извор с председател Румен Дончев с 20 

отстреляни животни, тя е първенец и по най-много отстреляни диви свине за един излет – 6. 

На второ място е дружинката от село Костанденец с 13 свине, а третото място си поделят 

дружинките от Цар Калоян, Самуил и Сеново с по 10 отстреляни прасета. По най-много 

отстреляни пъдпъдъци пък на първо място е дружинката от Гецово, следвана от тези в 

Пороище и Недоклан. Общо 380 са груповите ловни излети в Разградско през 2016 г., като в 

нито един от тях няма регистрирани инциденти. През миналата година в сдружението са 

разселени над 3000 броя фазани и яребици, както и 200 броя полудиви патици. За 

успешното им размножаване и адаптиране в ловните полета на сдружението, голямо 

значение има борбата с вредния дивеч – считат ловците. През миналата година 

отстреляният вреден дивеч е 962 броя чакали, лисици и скитащи кучета. Отличията и отчетът 

бяха последвани от кръшни танци и томбола с оригинални награди, сред които: две 

отстреляни прасета, фазани, петкилограмов фазан, бутилки вино и други. Между тегленето 

на томболата бяха обявени и двете добри каузи, за които ловците бяха призовани да 

помогнат. Едната е реновирането на стрелбището на сдружението в Гецово, проектът на 

стойност 70 000 лева бе представен от специалистът по лова в сдружението Людмил Лилов. 

За тази кауза ловците събраха 2200 лева. Инициативата в подкрепа на тригодишната Маги, 

която е болна от левкемия, представи председателят на сдружение „Да бъдем хора“ Полина 

Иванова. В кутията за дарения за Маги между 100 и 190 лв. пуснаха от името на колегите си 

председателите на почти всички присъстващи дружинки, като тон даде Николай Ангелов от 

дружинката в Желязковец. Събраната сума е 2000 лв., като в речта си след обявяване на 

преброените пари кметът д-р Валентин Василев заяви, че ще я закръгли на 2500 лева. 

 

Дарителски жестове обновяват болницата в Силистрa 

www.kvorum-silistra.info | 16.02.2017  

Поради липсата на средства за капиталови разходи през последните няколко години МБАЛ 

АД Силистра разчита на дарители, които да ремонтират стаите за пациенти и да подобрят 

условията за пребиваване. Също частни лица с в основата на организирани кампании за 

закупуване на специализирана апаратура. Семейството на Тодор Тодоров е сред основните 

дарители на здравното заведение. Досега земеделският производител е финансирал 

ремонта на 9 болнични стаи в различни отделения на най-голямото болнично звено в област 

Силистра. По груби сметки от 6 до 8 хиляди лева излиза обновяването на една от тях. 

Въпреки това, Тодоров не пести средства, дори напротив, опитват се да наложи стереотип, 

така че всички да са еднакви. "Така го чувствам, така го правя: това е моят и на семейството 

ми дар за обществото. Времената са такива, че все по-трудно става изкарването на пари, а 

бизнесът, който ги има - ги стиска за черни дни - докато не се наложи да станат или 

пациенти или някой близък да посети болницата - тогава вече виждат какви са условията 

там. Хората бягат масово към Варна, София - където са големите болници, а всъщност всички 

спешни случаи ги поема болницата в Силистра - затова трябва да създадем едни нормални 
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условия за лекуване", каза Тодор Тодоров. Едно от първите ремонтирани помещения са в 

Неврологично отделение. "Ремонтът, който беше извършен в две от болничните стаи 

включваше измазване на стените, окачен таван, изграждане на собствен санитарен възел - 

като това помага за уюта и комфорта на пациентите които лежат в нашето отделение", 

сподели завеждащият отделението д-р Павлин Павлов. От ръководството на болницата не 

скриха, че на този етап даренията са единственият начин да се подобряват условията за 

работа и за пребиваване на лекари и пациенти. "Това наистина е жест, който ние оценяваме 

изключително високо, защото това е във времена, в които не можем да се справим сами. Не 

са ни достатъчни средствата, не сме имали такава финансова подкрепа от министерството 

на здравеопазването в последните няколко години", каза пред журналисти директорът на 

МБАЛ Силистра д-р Даниела Костадинова. Добрата новина е, че Тодор Тодоров има вече и 

своите последователи. Скоро, благодарение на бизнесмени от Силистра и Дулово, ще бъде 

изцяло обновено отделението по вътрешни болести. Стаите вече са ремонтирани, а в 

момента се модернизира интензивния сектор. Дарителски акции са и тези, благодарение на 

които лечебното заведение получи от Франция 235 легла, и успя да закупи много друга 

техника. Преди време с помощта на Ротари клуб Силистра и партньори бе извършен ремонт 

в помещения на отделението със завеждащ д-р Стоян Киров. Отново с ротарианска лепта бе 

покупката за близо 3 000 лева на уреди за Неонатологично отделение с ръководител д-р 

Румяна Манева. 

 

Интернатът в Драгоданово получи дарение 

www.dariknews.bg | 17.02.2017  

10 компютри получи Социално-педагогическия интернат в село Драгоданово. Дарението е 

направено от Българския учебен център в Чикаго и Асоциация от Париж, съобщи за Дарик 

директорът на интерната Стефан Иванов. Компютърният кабинет е вече оборудван и 

учениците се учат на разумна употреба на компютрите и получават възможност да прилагат 

модерни работни средства. „За съжаление в тези технологични времена има деца, които не 

са запознати с технологиите. Радостното, че точно тези деца, които са в конфликт със закона 

ще имат възможността да се ограмотят. Доброто ражда добро”, коментира Иванов. Към 

дарението учениците получиха и дрехи, раници и други предметни подаръци. В момента в 

интерната в Драгоданово са настанени 26 ученика от цялата страна. 

 

Вярваме в доброто: Пенсионери стават доброволци в благотворителни каузи 

www.btvnovinite.bg | 17.02.2017  

Инициатива на платформата "Тайм Хироус" 

Добрите хора нямат възраст. Инициатива на платформата "Тайм Хироус" помага на 

пенсионери да бъдат доброволци в благородни каузи и да се чувстват полезни. 5-годишният 

Филип има заболяване, което му пречи да ходи с лекота. Затова вече три години той работи 

със специалистите в Центъра за деца с проблеми в развитието в Студентски град. 

Центърът го има заради усилията на дарители и десетки доброволци. Един от тях е 63-

годишният Христо Петров. За хората като него, които се пенсионират, но искат да се чувстват 
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полезни, е телефонът на доброволеца - 0700 800 82. Инициатива на платформата "Тайм 

Хироус". 

Това са хора, които имат много опит, професионална история, умение и знания, които могат 

да бъдат супер полезни, каза ръководителят на проекта Ния Кирякова. Тя обясни, че, когато 

човек се обади на телефона на доброволеца, насреща има оператор, който ще му разкаже 

за всички активни в момента инициативи, в които той може да се включи. За 5-годишния 

Филип всеки ден, прекаран в центъра, роден от усилията на хора с добри сърца, означава 

десетки нови, по-уверени крачки. 

„Доброто движи света според мен, и само заради доброто той още не си е тръгнал”, сигурен 

е доброволецът Христо Петров. 


