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Новини за членове на БДФ 
 

Фондация „Искам бебе“ се присъедини към общинската програма „Ин витро“ във Велико 
Търново 

www.24chasa.bg | 11.03.2019 | 16:56 
Фондация „Искам бебе“ се присъедини към общинската програма „Ин витро“, чрез която във Велико 
Търново бива насърчавана раждаемостта. Ежегодно общината заделя по 70 000 лева в специален 
фонд, от който се отпускат средства на двойки за медицински процедури и изследвания, свързани с 
изкуственото оплождане. Всяка от тях получава субсидия в размер на 2000 лева, съобщиха от 
пресцентъра на общината. Със същата сума /общо 4000 лева/ фондация „Искам бебе“ реши да 
подкрепи още две двойки, извън кандидатите, подали документи по общинската програма. 
Семействата бяха избрани след томбола, изтеглена пред нотариус Дешка Рачевец. Средствата са 
набрани след различни благотворителни кампании, обясни Вероника Михайлова, координатор на 
местната структура на неправителствената организация. Заместник-кметът на Велико Търново 
Снежана Данева-Иванова коментира, че общината и фондация „Искам бебе“ от години работят заедно 
и дават пример за много добро и ползотворно социално партньорство. Вероника Михайлова добави, 
че старопрестолният град е един от първенците в България по родени бебета след инвитро процедури. 
Директорът на общинската дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ Росица Димитрова 
припомни, че програмата и фонд „Ин Витро“ са създадени през 2011 година, а от 2012 година 
ежегодният размер на средствата е по 70 000 лева. 140 двойки са подпомогнати през годините, а 
родените бебета, чиито родителите са били част от програмата, вече са 55. 

13 СА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В ЧЕТВЪРТОТО ИЗДАНИЕ НА VIVACOM РЕГИОНАЛЕН ГРАНТ 

сп. Журнал за жената | 14.03.2019 | 00:01 
Те ще получат подкрепа на обща стойност 60 000 лв. Освен финалистите, още един проект получава 
специална награда. С Програмата VIVACOM подпомага развитието на регионите в България, като 
предоставя грантово финансиране на граждански организации, читалища, училищни настоятелства и 
настоятелства към детски градини, за да осъществят проекти на местно ниво. Програмата се 
осъществява 8 партньорство с Българския център за нестопанско право. Финалистите за 2018-2019 са: 
Народно читалище "Любен Каравелов 1897", с. Куртобо Конаре, с проекта "Да се опознаем!" 
Сдружение "Закрилници", Монтана, с проекта "Различията ни обединяват" Фондация "ПОдЛЕЗНО", 
София, с проекта "Студентко" 
Фондация "ФАР - с проекта "София - толерантна и многолика!" Сдружение "Еквилибриум", Русе, с 
проекта "Тактилна работилница за равни възможности в общността" Фондация "Проект Северозапад", 
с. Люти брод, общ. Мездра, с проекта "Стартиране на социална кухня за възрастни хора" Сдружение 
"Прегърни ме", София, с проекта "Разбери ме" 
Фондация "Лърн", София, с проекта "Питай смело" 
Сдружение "Обсерватория за идеи 2Д", 
Габрово, с проекта "Звезди градове" Народно читалище "Пробуда -1920", с. Копринка, общ. Казанлък, 
с проекта "По стъпките на траките" Сдружение "ФУУТУРА", София, с проекта "Спортна Благотворителна 
Лига" Сдружение "Морски спортен клуб "Сереко", Царево, с проекта "На гребена на вълната" 
Народно читалище "Отец Паисий-1927", с. Извор, общ. Радомир, за проекта "От сърцето и ръцете на 
баба" 
Подкрепа от VIVACOM получи и проектът на Настоятелство "Детска усмивка" към ЦДГ-14 във Враца - 
"Детска вселена". 
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България се обединява в 'България дарява' от 22 до 31 март 

Всеки може да избере между 115 каузи на организации от цялата страна и да ги подкрепи 
https://offnews.bg/obshtestvo/balgaria-se-obediniava-v-balgaria-dariava-ot-22-do-31-mart-699269.html 
14 март 2019, 10:02 

Челопеченци дариха кувьоз на "Майчин дом" 

www.kmeta.bg | 14.03.2019 | 14:06 
Жители на Челопеч, една от най-малките общини в България, дариха кувьоз за интензивни грижи за 
недоносени бебета на Клиниката по неонатология в "Майчин дом". Средствата за него са събрани по 
инициатива на кмета с дарителска кампания на коледния базар в селото. Местното население, 
наброяващо 1473 жители по данни от последното преброяване, събрало повече от 4 000 лв. с 
благотворителен щанд и кутия за дарения. Останалите средства за закупуването на техниката на 
стойност 14 585 лв. са предоставени от бизнеса в региона (компанията Дънди Прешъс Металс) и от 
бюджета на общината. Кувьозите са животоспасяващи, защото на практика заместват майчината 
утроба. Те предоставят условия за развитие на недоносените, които се нуждаят от специална грижа. 
„Техниката е скъпа, амортизира се, а условията и нуждата често налагат да ползваме кувьозите по-
дълго от препоръчителния срок“, заяви началникът на клиниката по неонатология в Майчин дом проф. 
д-р Боряна Слънчева. По думите й най-старите кувьози в болницата са произведени в началото на 90-
те, а това прави напълно възможно родено днес бебе да ползва кувьоза на своята майка. Кметът на 
община Челопеч инж. Алекси Кесяков получи от изпълнителния директор на „Майчин дом“ проф. д-р 
Иван Костов благодарствена грамота за  подкрепата на челопеченци. Двамата се обединиха, че да се 
прави добро е нещо заразно и то винаги се връща. В знак на благодарност за жеста на общината 
лекарите от болницата ще проведат безплатни гинекологични прегледи на нейните служителки. 
„Майчин дом“ е най-голямата и най-старата специализирана АГ болница у нас, където се проследяват 
и обработват най-сложните медицински случаи от цялата страна. Това е и причината процентът на 
недоносени бебета в болницата да е по-висок от средния за страната. Клиниката по неонатология в 
“Майчин дом” е разположена на три етажа и се състои от физиологично отделение с 65 легла и 
интензивно отделение с 45 легла. Тя е най-голямата за новородени у нас.  

“България дарява“ свързва хора и каузи за промяна към по-добро 

www.mediapool.bg | 14.03.2019 | 16:20 
“България дарява“ е първата по рода си общонационална инициатива, която популяризира и 
насърчава дарителството, свързвайки каузи с хората, които биха ги подкрепили. От 22 до 31 март всеки 
може да избере и подкрепи каузата, в която вярва и към която е съпричастен, като дари за промяната, 
която иска да направи реалност. “България дарява“ дава равен шанс на малки и големи граждански 
организации от цялата страна да представят своя кауза на безплатната платформа bulgariadaviava.bg 
На нея са регистрирани 115 каузи с най-разнообразна насоченост – образование и таланти, деца и 
младежи в риск, възрастни хора, култура и изкуство, градска среда и местно развитие, социална 
подкрепа, спорт, технологии, човешки права, природа и околна среда. На сайта всеки може да избере 
една или повече каузи и да разбере как може да ги подкрепи. Сред образователните каузи са 
кампанията срещу насилието в училище на УНИЦЕФ и каузата “Да подготвим децата за дигиталното 
бъдеще“ на “Телерик Академия“. Сред социалните каузи е тази на фондация “Ида“ за осигуравне на 
палиативни грижи за деца, каквито в България изобщо липсват. В момента организацията 
картографира нуждите и ресурсите за палиативни грижи за деца в страната и организира групи за 
подкрепа и събития за децата и техните семейства. Друга кауза със социална насоченост е проектът 
на фондация "П.У.Л.С.” за създаването на “КЪЩА на МЕЧТИТЕ”, която да приюти деца, млади хора и 
техните родители, които са преживели насилие и са включени в програми по превенция, 
рехабилитация и интеграция. В рамките на кампания "Да сложим край на съвременното робство“ на 
фондация А21 ще стартира първата в България Академия за доброволци, която ще обучава млади хора 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://offnews.bg/obshtestvo/balgaria-se-obediniava-v-balgaria-dariava-ot-22-do-31-mart-699269.html
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https://www.mediapool.bg/bulgaria-daryava-svarzva-hora-i-kauzi-za-promyana-kam-po-dobro-news291005.html
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между 14 и 18 години за противодействие на трафика на хора. В рамките на кампанията ще бъдат 
създадени доброволчески екипи (A-teams) от цялата страна, които да се противопоставят на трафика 
на хора в своите населени места. В платформата “България дарява“ ще откриете и други каузи срещу 
насилието над жени и деца “Купи дом на царския орел“ е една от екокаузите на Българското 
дружество за защита на птицитие. Всички каузи очакват щедростта и съпричастността на много хора 
от цяла България. “Само така можем да покажем, че промяната е възможна и зависи от всички нас“, 
казват организаторите на инициативата. "Няма малка или голяма подкрепа; всеки принос е безценен, 
защото когато се обединят много хора, всяка промяната може да бъде постигната", убедени са от 
“България дарява“. Инициатори на “България дарява“ са 12 организации, които вярват, че всеки от нас 
може да допринесе за по-доброто развитие на нашето общество и средата, в която живеем: Български 
дарителски форум, Български център за нестопанско право, Български фонд за жените, фондация 
„BCause: в помощ на благотворителността“, Българско дружество за защита на птиците, Национална 
мрежа за децата, Център за приобщаващо образование, Международна награда на херцога на 
Единбург–България, фондация “Заслушай се“, “Светът на Мария“, WWF България и УНИЦЕФ. Каузите 
във всички направления са предварително селектирани, като организациите, които ги осъществяват, 
трябва да имат предишен опит, да са регистрирани като граждански сдружения в обществена полза и 
да са предоставили финансови отчети към Министерство на правосъдието, което гарантира 
прозрачността и професионализма им. 

България дарява от 22 до 31 март 

www.jenatadnes.com | 15.03.2019 | 10:23 
С идването на пролетта за първи път у нас стартира инициативата „България дарява“, която обединява 
каузи от цялата страна и различни сфери от живота. От 22 до 31 март, когато цяла България дарява, 
всеки може да избере и подкрепи каузата, в която вярва и към която е съпричастен, като дари за 
промяната, която иска да направи реалност. „България дарява“ е първата по рода си общонационална 
инициатива, която популяризира и насърчава дарителството. Тя дава равен шанс на малки и големи 
граждански организации от цялата страна да представят своя кауза на безплатната платформа 
bulgariadaviava.bg. На нея са регистрирани 115 каузи. Те очакват щедростта и съпричастността на много 
хора от цяла България. Само така можем да покажем, че промяната е възможна и зависи от всички 
нас. На сайта всеки може да избере една или повече каузи и да разбере как може да ги подкрепи. 
Няма малка или голяма подкрепа; всеки принос е безценен, защото когато се обединят много хора, 
всяка промяната може да бъде постигната. В дарителската инициатива са включени каузи, които 
търсят и намират решения, променят човешки съдби и средата, в която живеем, в следните 
направления: образование и талантидеца и младежи в рисквъзрастни хоракултура и изкуствоградска 
среда и местно развитиесоциална подкрепаспорттехнологиичовешки праваприрода и околна 
среда.Каузите във всички тези направления са предварително селектирани, като организациите, които 
ги осъществяват, трябва да имат предишен опит, да са регистрирани като граждански сдружения в 
обществена полза и да са предоставили финансови отчети към Министерство на правосъдието, което 
гарантира прозрачността и професионализма им. Инициатори на „България дарява“ са 12 
организации, които вярват, че всеки от нас може да допринесе за по-доброто развитие на нашето 
общество и средата, в която живеем: Български дарителски форум, Български център за нестопанско 
право, Български фонд за жените, фондация „Бикоуз: в помощ на благотворителността, Българско 
дружество за защита на птиците, Национална мрежа за децата, Център за приобщаващо образование, 
Международна награда на херцога на Единбург–България, фондация „Заслушай се“,   „Светът на 
Мария“, WWF България и УНИЦЕФ. От 22 до 31 март всеки, които влезе на bulgariadariava.bg и дари, 
ще допринесе за превръщането на България в едно по-добро място за живеене. Дарителството е акт 
на съпричастност и желание да промениш света около себе си заедно с хора, които споделят твоите 
ценности и визия за решаването на актуален обществен проблем.  

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.jenatadnes.com/kakvo-novo/balgariya-daryava-ot-22-do-31-mart/
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Стартира първата национална кампания за насърчаване на дарителството ”БЪЛГАРИЯ 
ДАРЯВА!” 

www.frognews.bg | 15.03.2019 | 11:31 
БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА дава възможност на каузи от всички краища на България да достигнат до повече 
хора и да намерят поддръжници чрез онлайн платформата www.bulgariadariava.bg. Предвиждаме 
широка комуникационна кампания, за да популяризираме каузите и мотивираме повече хора да се 
включат с дарение. Тя ще започне в средата на март 2019 г., а същинската дарителска акция е 
предвидена за периода 22 - 31 март 2019 г.   Убедени сме, че прозрачността на онлайн платформата, 
критериите за включване на организации и каузи, както и условието за отчетност на набраните 
средства от кампанията ще повишат доверието към неправителствения сектор. БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА ще 
помогне и за повишаване на уменията на организациите в представянето на техните каузи и 
набирането на средства. Инициативата не е еднократна и се планира да продължи през годините, като 
набира популярност и обществена подкрепа.   -БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА е резултат от съвместните усилия 
на 12 от най- успешните граждански организации  - идеята, зад която застават инициаторите е, че 
всеки може да участва в решаването на важни за него социални проблеми, като дарява за гражданска 
организация, работеща в съответната сфера - целта на кампанията е да срещне каузи от всички краища 
на страната с дарители, които да ги подкрепят   Инициатори:   Български дарителски форум  Български 
център за нестопанско право Български фонд за жените Българско дружество за защита на птиците 
Международна награда на херцога на Единбург-България Национална мрежа за децата Център за 
приобщаващо образование Фондация „Заслушай се“ Фондация „Светът на Мария“ BCause: в помощ 
на благотворителността WWF – Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма 
България УНИЦЕФ България 

„Алтернатива 55” с кауза за развитие на деца аутисти чрез труд 

www.dariknews.bg | 15.03.2019 | 14:40 
Гражданско сдружение „Алтернатива 55” се включва в националната кампания “България дарява” с 
цел социализация и развитие на деца аутисти чрез труд. Идеята на инициативата е ранното насочване 
към избор на подходяща професия на деца до 14 години, страдащи от аутизъм.   “В държавата ни 
хората с увреждания разчитат единствено на социалната помощ. Ние се стремим да подпомогнем 
ранното професионално насочване и обучение на децата със специални нужди, за да могат в зрялата 
си възраст да роботят както обикновените хора”, обясни Анастасия Василева, председател на 
управителния съвет на Сдружение „Алтернатива 55”. Децата със синдром на Asperger са известни с 
това, че имат особеност на мисленето и са търсени в ай ти сектора. Като добър пример Василева 
посочи, че през изминалата година три деца от Центъра за работа с деца със специални нужди 
„Алтернатива”,  успешно са насочени към компютърните технологии с помощта на местна ай-ти 
компания. Тази година децата с по-леката форма на аутизъм ще продължат да се развиват в тази 
насока, допълни още Анастасия Василева. В Центъра специалистите работят с около 35 деца. За тези, 
които нямат толкова добри възможности за развитие в ай ти професията, „Алтернатива 55” предлага 
придобиване на умения от ежедневието, които могат да бъдат превърнати в тяхна професия-готвене, 
шиене, фотография и др. Обучителните програми ще се извършат в специално оборудван кабинет с 
помощта на експерти в различните области, в присъствието на специалисти.   Кампанията “България 
дарява” е първата по рода си общонационална инициатива, която цели да насърчи дарителството като 
даде шанс на граждански организации от цялата страна да участват със своя кауза. В кампанията са 
включени 115 каузи в различни направления като образование и таланти, деца и младежи в 
риск, възрастни хора, култура и изкуство, градска среда и местно развитие, социална 
подкрепа, спорт, технологии, човешки права, природа и околна среда   От 22 до 31 март всеки може 
да избере и подкрепи каузата, в която вярва и към която е съпричастен. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.frognews.bg/novini/startira-parvata-natsionalna-kampaniia-nasarchavane-daritelstvoto-balgariia-dariava.html
https://www.dariknews.bg/regioni/stara-zagora/alternativa-55-s-kauza-za-razvitie-na-deca-autisti-chrez-trud-2153790
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Избери кауза и дари 

www.vesti.bg | 17.03.2019 | 11:43 
З а първи път у нас ще се проведе инициативата „България дарява“, която обединява 115 
общественозначими каузи от цялата страна и различни сфери от живота. От 22 до 31 март, всеки може 
да избере и подкрепи каузата, в която вярва и към която е съпричастен, като дари за промяната, която 
иска да направи реалност. Инициатори на „България дарява“ са 12 организации, които вярват, че всеки 
от нас може да допринесе за по-доброто развитие на нашето общество и средата. Те се обединяват 
около идеята да работят за развитие на дарителската култура и насърчаване на индивидуалното 
дарителство. Тъкмо на „България дарява“ е посветен първият брой на Дарителския бюлетин на БДФ 
за 2019 г. В него ще научите повече подробности за самата инициатива и за начините да се включите 
в нея. На сайта bulgariadaviava.bg всеки може да избере една или повече каузи и да разбере как може 
да ги подкрепи. В дарителската инициатива са включени каузи, които търсят и намират решения, 
променят човешки съдби и средата, в която живеем, в следните направления: образование и таланти, 
деца и младежи в риск, възрастни хора, култура и изкуство, градска среда и местно развитие, социална 
подкрепа, спорт, технологии, човешки права, природа и околна среда. Каузите във всички тези 
направления са предварително селектирани, като организациите, които ги осъществяват, трябва да 
имат предишен опит, да са регистрирани като граждански сдружения в обществена полза и да са 
предоставили финансови отчети към Министерство на правосъдието, което гарантира прозрачността 
и професионализма им. От 22 до 31 март всеки може да се включи в инициативата „България дарява“. 
Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите 
от Google Play и AppStore. За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram. 
Абонирайте се и прочетете първи "Непубликувано" и обзор на деня за 2 мин.@АБОНИРАЙ СЕ 

Започва мащабна кампания за насърчаване на дарителството 

www.segabg.com | 17.03.2019 | 20:18 
Първата по рода си общонационална инициатива за популяризиране и насърчаване на дарителството 
- "България дарява", започва на 22 март, съобщиха организаторите. Тя обединява 115 каузи в редица 
области, а инициатори са 12 неправителствени организации. Инициативата "България дарява" ще се 
проведе от 22 до 31 март, когато всеки ще може да избере и подкрепи кауза, в която вярва и към която 
е съпричастен. Каузите се представени на платформата bulgariadaviava.bg. "Няма малка или голяма 
подкрепа; всеки принос е безценен, защото, когато се обединят много хора, всяка промяна може да 
бъде постигната", смятат организаторите. В дарителската инициатива са включени каузи в редица 
направления - образование и таланти, деца и младежи в риск, възрастни хора, култура и 
изкуство, градска среда и местно развитие, социална подкрепа, спорт, технологии, човешки 
права, природа и околна среда. Те са предварително селектирани, като организациите, които ги 
осъществяват, трябва да имат предишен опит, да са регистрирани като граждански сдружения в 
обществена полза и да са предоставили финансови отчети към Министерството на правосъдието, с 
което да се гарантира прозрачността им. Инициатори са Българският дарителски форум, Българският 
център за нестопанско право, Българският фонд за жените, фондация „BCause: в помощ на 
благотворителността“, Българското дружество за защита на птиците, Националната мрежа за децата, 
Центърът за приобщаващо образование, Международната награда на херцога на Единбург–България, 
фондация „Заслушай се“, „Светът на Мария“, WWF България и УНИЦЕФ. 
 

Общественият дарителски фонд в Бяла Слатина е част от Национална кампания “България 
дарява”, която ще се проведе за първи път.  

Радио БНР Видин, интервю с Наталия Костадинова от Обществения дарителски фонд в Бяла Слатина: 
http://bnr.bg/vidin/post/101092887/snimkata-na-13-mart-2019-godina  

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.vesti.bg/bulgaria/izberi-kauza-i-dari-6093200
https://www.segabg.com/category-bulgaria/zapochva-mashtabna-kampaniya-za-nasurchavane-na-daritelstvoto
http://bnr.bg/vidin/post/101092887/snimkata-na-13-mart-2019-godina
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Над 17 хиляди лева са събрани до момента в Бяла Слатина. С тези средства са обновени дворни 
пространства на училище и детска градина в града. Направена е сцена на открито в село Попица, 
предстои изграждането и на велопарк в Търнава. 
 
 
Общи новини  
 

МБАЛ-Хасково с акция "Жълти стотинки" за закупуване на апаратура в Детско отделение 

www.haskovo.net | 11.03.2019 | 13:25 
МБАЛ-Хасково стартира благотворителна акция „Жълти стотинки” – Деца помагат на деца, съобщиха 
от здравното заведение. Откриването на кампанията ще се проведе утре /12.03.2019 г./ от 12.30 ч. в 
заседателна зала на хасковската болница. Кампанията се провежда вече дванадесета година, като 
всяка година се избира град-столица на акцията. За 2019 година е избрано Детско отделение в „МБАЛ 
- Хасково”, което се нуждаe от закупуване на медицинска апаратура и други консумативи. Пункт за 
събиране на средства ще има в отделението и в администрацията на болницата. Инициативата е 
подкрепена и от областния управител на Хасково Станислав Дечев. В сградата на държавната 
администрация също ще има поставена кутия за набиране на средства. Надсловът ,,Деца помагат на 
деца” е същината на акцията – стотинките идват именно от децата. Всяко дете участва, като в 
специална, направена лично от него касичка, събира монети, с които да помогне на друго дете и да 
върне усмивката на лицето му. Предавайки стотинките, всяко дете прави добро и връща здравето в 
живота на друго дете, негов приятел, посява семе на милосърдие и чистосърдечност. Стойността на 
жълтата монета, малкият жест, това е, което е истинското – чрез него и детето, и възрастните могат да 
сътворят красота, да видят как добрината се разтваря, действа и прави много деца щастливи. Вече 
традиционно в акцията участват цели детски градини и класове от училища. Кампанията стартира през 
2008 г. със събрани 4100 лв. Всяка година събраните средства се увеличават, като през миналата 
година достигнаха 62 876,09 лв. С тях бе закупена апаратура за клиниката по неонатология към УМБАЛ 
“Проф. Д-р Стоян Киркович” в Стара Загора и за Клиниката по Детска хирургия. Акцията „Жълти 
стотинки” – Деца помагат на деца е вдъхновена от едноименната френска кампания на Госпожа 
Бернадет Ширак – „Pieces jaunes“ и се координира от Сдружение „Съзидание 2012”. Информация и 
новини за пунктовете за предаване на събраните стотинки се публикуват във фейсбук страницата й 
Жълти Стотинки и на сайта stotinkite.com. Средства се събират през цялата година. Могат да се 
предават на целогодишните пунктове в градовете, в които има такива, както и по време на големите 
ни акции на 1 юни – Деня на детето и 6 декември – Деня на Свети Николай Чудотворец. Те могат да 
бъдат превеждани по всяко време и директно по сметката на Сдружение „Съзидание 2012” в Банка 
ДСК, IBAN BG50STSA93000014652592, BIC STSABGSF.  

Фондация „Св. Иван Рилски” – Плевен организира Пролетен благотворителен бал 

www.plevenzapleven.bg | 11.03.2019 | 14:25 
Фондация „Св. Иван Рилски” – Плевен ще проведе Пролетен благотворителен бал. Събитието, станало 
вече традиция, ще се състои на 21 март 2019 година в Плевен в ресторант „Ростов“ от 19.00 часа. 
Събраните средства от инициативата на Фондация „Св. Иван Рилски“ – ще се изразходват за 
закупуване и даряване на силиконови импланти на жени с карцином на гърдата, мобилна 
стоматологична помощ в малките населени места и даряване на зъбни протези на социално слаби 
възрастни хора. Водещи на бала ще са чаровната Гери Дончева и Веселин Плачков. Присъстващите ще 
имат възможността да се насладят на таланта на Мариана Попова. Фондацията полага началото на 
благотворителната си дейност през 2012 година и работи за утвърждаване на модерното 
здравеопазване и за подобряването качеството на живот на хората. До момента Фондацията е 
финансирала даряването на около 1100 зъбни протези и единадесет реконструктивни операции на 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.haskovo.net/news/468228/MBAL-Haskovo-s-akciya-ZHalti-stotinki-za-zakupuvane-na-aparatura-v-Detsko-otdelenie
https://www.plevenzapleven.bg/blog/2019/03/11/фондация-св-иван-рилски-плевен-орг-2-211328/
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жени с карцином на гърдата. Към Фондацията съществува и група за взаимопомощ на жени с 
онкологични проблеми. Всеки, който желае да подкрепи каузата на фондацията и да закупи 
дарителски куверт може да се свърже с екипа на тел.: 0879 596 927.  

Стартира международна кампания за защита на мигриращите птици 

www.news.burgas24.bg | 11.03.2019 | 14:25 
Източник: Burgas24.bg BirdLife International и Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) 
стартират кампанията "Великолепните седем - Flight for Survival“.  Кампанията проследява зрелищните 
миграции на седем емблематични вида птици - бял щъркел, царски орел, египетски лешояд, осояд, 
пъдпъдък, гургулица и голямо черноглаво коприварче, и разкрива опасностите, с които те се сблъскват 
по време на своя дълъг път. Стрелба, капани, отрови…Над 25 000 000 мигриращи птици са убивани 
незаконно всяка година. За птиците граници не съществуват - миграционните пътища пресичат страни, 
дори континенти. Затова за опазването им са нужни усилията на институции и организации от цял свят. 
BirdLife International – най-голямата мрежа от природозащитни организации, работи заедно със своите 
партньори по света, сред които е и БДЗП,  за защита на мигриращите видове птици. БДЗП е водещата 
организация в международната кампания при представянето на заплахите за египетския лешояд и 
дейностите по неговото опазване. За да бъде спасена най-бързо изчезващата хищна птица в Европа, 
се създаде най-мащабният проект за опазване на лешояди, правен някога – "Нова надежда за 
египетският лешояд“. В него БДЗП, заедно с още над двайсет организации и институции в 14 страни от 
Европа, Близкия Изток и Африка доказват, че политически граници не съществуват, когато е 
необходимо да се спаси от изчезване един световно застрашен вид. Всеки може да се включи в 
кампанията като разпространи информация за нея и за заплахите за мигриращите птици и като 
направи дарение за опазването на "великолепните седем“ вида на сайта на www.flightforsurvival.org. 
"Великолепните седем“ – “Fight for Survival" е кампания, създадена от BirdLife Европа и Централна 
Азия за повишаване на осведомеността относно незаконното убиване на птици в Италия, Хърватия, 
Кипър, Гърция, Египет, Ливан, Унгария и България, и за  природозащитните дейности за борба с това. 

,,Един процент промяна“ с огромен принос в каузата на Център за социална рехабилитация 
в град Свищов 

www.borbabg.com | 11.03.2019 | 17:03 
Сдружение ,,Един процент промяна“ дари сумата от 6 400 лв. за създаване на кабинет за групова 
работа в ЦСРИ – гр. Свищов. Средствата бяха събрани от дарителска кампания на сдружението през м. 
февруари в гр. София. За втори път младите хора от организацията се обединяват в подкрепа на 
социалната услуга ,,Център за социална рехабилитация и интеграция“ – гр. Свищов. През месец май 
2017 г. Сдружението дари на Центъра хидравлична кушетка и електрическа бягаща пътека, на стойност 
3000 лв. Двете нови придобивки пристигнаха по поръчка от Германия и внесоха голяма промяна в 
ежедневието на потребителите, и екипа на услугата. Благородната февруарска кауза за 2019 г. на 
,,Един процент промяна“ бе насочена отново към ЦСРИ – гр. Свищов, с цел да подпомогне за 
осъществяване на целта им, а именно създаване на кабинет за групова работа. Доброто дело на 
организаторите беше увенчано с успех и завърши със събраната сумата от 6400 лева. „Доброволците 
от организацията ,,Един процент промяна“ освен дарители и партньори в начинанията на ЦСРИ, на 
първо място са наши добри приятели. Горди сме, че имаме възможност да се докоснем и да общуваме 
с толкова чисти, и добронамерени млади хора.“, сподели развълнувано директорът на ЦСРИ – гр. 
Свищов Десислава Йорданова. ,,Сдружението допринесе много за социалната услуга, за нейното 
развитие и подобряване на материалната база. Винаги ще сме признателни на дарителите, които 
ни  подкрепят, защото те влагат много от емоциите си и усилията в стремежа да са максимално 
полезни в съвместно свършената работа. Благодарни сме и на кмета на община Свищов Генчо Генчев, 
и цялото общинско ръководство за безвъзмездната и системна подкрепа, която оказват на Центъра за 
социална рехабилитация и интеграция.“ – каза още тя. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://news.burgas24.bg/854875.html
https://www.borbabg.com/2019/03/11/edin-protsent-promyana-s-ogromen-prinos-v-kauzata-na-tsentr-za-sotsialna-rehabilitatsiya-v-grad-svishhov/
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"Пирогов" получи дарение от електрически легла и проходилки 

www.24chasa.bg | 11.03.2019 | 17:33 
УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" получи голямо дарение благодарение на принцеса Tеофана Аладжова фон 
Саксен, съобщиха от "Пирогов" Електрически болнични легла, проходилки и медициснки помощни 
средства втора употреба ще подпомагат лечебния и болничен престой на пациентите на спешната 
болница. Те пристигат в "Пирогов" като дарение от Германия. Това се случва благодарение на дама с 
голямо сърце, която милее за България и българите - принцеса Теофана фон Саксен. Официално 
дарението прие зам.-изпълнителният директор на "Пирогов" проф. д-р Николай Габровски. Той 
благодари на българите от чужбина, които и да са те и където и да са те, че се сещат за родината си и 
помагат както могат. Колегия на д-р Асен Меджидиев подчерта, че не само като завеждащ 
отделението по УНГ на "Пирогов", но и като председател на Столичната Лекарска на БЛС, поднася 
благодарности за дарението и се надява, че и други болници в София ще могат да се възползват от 
щедростта и да получат нови легла и медицински помощни средства. Tеофана Аладжова фон Саксен 
e саксонска принцеса от български произход. Родена е през 1949 г. в България. Баща ѝ – Петър 
Аладжов е бил директор на Българска търговска банка. Саксонската принцеса с български корени се 
занимава с хуманитарна и благотворителна дейност от няколко десетилетия. Благодарение на 
нейните усилия до момента в България са доставени над 3000 болнични легла и медицински помощни 
средства. 

Доброволци от Велчево помагат безвъзмездно на възрастни хора в селото 

www.borbabg.com | 12.03.2019 | 08:58 
Във великотърновското село Велчево действа успешна мрежа от социални услуги, изградена не от 
институции, а изцяло от доброволци. Жители на малкото населено място предоставят безвъзмездни 
грижи на възрастни, болни и трудноподвижни хора. Функцията им е почти същата като тази на 
назначените от държавата лични асистенти и домашни помощници, разликата е, че ентусиастите от 
Велчево не получават заплащане. „През топлите сезони в селото живеят около 80 души. Преобладава 
възрастното население, което не може само да се справя ежедневно с нуждите си. Затова по-здравите 
баби, които могат да ходят, помагат на тези в затруднено положение“, заяви кметският наместник 
Мустан Юсменов. По думите му доброволците всеки ден навестяват нуждаещите се и изпълняват 
заръките им. Помощта се изразява в пазаруване на хляб и други хранителни продукти, стоки от първа 
необходимост, доставка на фураж за животните, набавяне на лекарства. Юсменов е информирал 
ентусиастките за възможността за включването им в бъдещ проект на Община Велико Търново, 
свързан с осигуряване патронажна грижа на възрастни. Така, докато жените оказват същата подкрепа 
на съселяните си, ще могат да получават и допълнителни средства към пенсиите си. „Обяснил съм им 
всичко, но се притесняват и се оказва, че почти няма желаещи да се включат към социалния проект. 
Казват, че ще продължат да помагат на добра воля“, сподели кметският наместник. Една от жените, 
които получават безвъзмездната подкрепа, е 86-годишната Анка Милева. Бабата претърпяла 
инцидент преди 2 години, вследствие на който си счупила крака. Оттогава за нея се грижи съседката 
й Райна Иванова. 

Кауза събира "дигитални номади" във Враца 

www.kmeta.bg | 12.03.2019 | 09:25 
Кауза за обособяване на физически споделено работно пространство за работещите в ИТ сферата 
стартират от „Враца софтуер общество“. Кампанията за набиране на средства вече върви в две 
платформи – „България дарява“ и „Глобал Гивинг“, съобщиха от сдружението. „През последните 4 
години ИТ общността във Враца натрупа критична маса от хора. В резултат на курсовете ни по 
програмиране 24 души работят като програмисти за 3 компании във Враца. Вярваме, че сме стигнали 
етап, в който е важно да се обособи споделено работно пространство (coworking space) с капацитет 25 
места, което да събере ИТ общността във Враца физически на едно място. Така малките фирми и хора 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.24chasa.bg/novini/article/7341065
https://www.borbabg.com/2019/03/12/dobrovoltsi-ot-velchevo-pomagat-bezvzmezdno-na-vzrastni-hora-v-seloto/
https://www.kmeta.bg/kauza-subira-digitalni-nomadi-vuv-vraca
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на свободна практика по-лесно ще споделят знания и умения и ще създадат креативна работна среда, 
която ще им позволи да се развиват по-бързо и да намират повече клиенти и проекти. Освен това ще 
даде възможност на „дигитални номади“ и малки ИТ екипи да дойдат да работят от Враца за няколко 
дни, да се организират още интересни ИТ събития и така да се обогати екосистемата във Враца“, 
обясниха мотивите зад креативната си идея основателите на „Враца софтуер общество“. Със 
съдействието на Община Враца сдружението разполага с пространство в сградата на бившата детска 
градина срещу Езиковата гимназия. Помещението обаче се нуждае от ремонт, за да може да 
функционира като споделено работно пространство. Работата вече е започнала с помощта на местната 
фирма „Чех Пласт“, която поставила дограма без никаква търговска надценка. Предстои да се 
ремонтират покривът, стените и настилките в помещението. Трябва също оборудване  (офис-техника, 
мултимедия и консумативи), за да се посрещнат нуждите на „дигиталните номади“. Идеята е, ако се 
съберат достатъчно средства да се поставят и плъзгащи врати, които да разделят протстранството и да 
позволяват провеждането на срещи и събития като "Power Week", например. Идейният проект (на 
снимката) предвижда много мобилни елементи в новия интериор на плануваното споделено ИТ 
пространство. По предварителни разчети минималният бюджет, с идеята може да се реализира, е в 
размер на около 40 000 лв. „Надяваме се на съдействие от Ваша страна, за да продължим да 
развиваме дигиталната индустрия във Враца и да го правим в по-големи мащаби“, апелираха още от 
„Враца софтуер“. За каузата им може да се дарява на посочената по-долу сметка. Банкова сметка: 
BG59PRCB92301047557719 PRCBBGSF ПроКредит Банк  

 „Мечта за дете” и „Супер бебе” организират благотворителен бал в Бургас, мотивират 
младите двойки да станат родители 

www.burgasinfo.com | 12.03.2019 | 10:40 
Фондация „Мечта за дете“ и Фондация „Супер БЕБЕ“ организират благотворителен бал в Бургас. Той 
ще се проведе на 28-ми март от 19:00ч. в Гранд хотел „Приморец“. Тържественото събитие бележи 
старта на информационната кампания „Роди дете в България“ за района на Община Бургас. Целта на 
кампанията е да бъдат мотивирани младите двойки навреме да раждат деца, предвид възрастта като 
фактор за безплодието. Водещ на събитието ще бъде Мисис Баба 2019г. - Стефи Стаменова, известна 
като българската Шехерезада. А специален гост и лице на кампанията е младата майка на две деца и 
популярен влогър – Антоанет Пепе. Мотивиращи послания ще отправят нутриционистът Елена 
Терзиева, основател на Програма „Супер БЕБЕ“ и Ивелина Рускова, основател на Фондация „Мечта за 
дете“.  Сред поканените са: кметът  на Община Бургас - Димитър Николова, зам.-кметът  по 
здравеопазването - д-р Лорис Мануелян, д-р Антонио Душепеев и др. „Подготвили сме изненади за 
гостите на събитието, томбола с награди и музикални изпълнения на Бургаски таланти и още нещо. 
Целта на благотворителния бал е да се съберат средства за една бургаска двойка с репродуктивни 
проблеми, която ще бъде подпомогната финансово за ин-витро процедура. Част от цената на куверта 
ще бъде заделена за каузата и на място ще се проведе благотворителен търг с творения на 
изкуството”, заявяват организаторите. Цената на куверта е 75 лв. и включва вечеря с тристепенно 
меню и сума за каузата. За закупуване на куверти и резервации: 08879 16615, 0887 22 6185 Или: 
https://www.facebook.com/events/486617381868446/ „Каним всички радетели на каузата „За повече 
български деца“ да изкараме една позитивна и приятна вечер!”, призовават организаторите. 

700 станаха достойните българи, "24 часа" ще направи карта на доброто 

www.24chasa.bg | 12.03.2019 | 13:33 
700 станаха отличените като "Достойни българи" след 17-тата церемония, която "24 часа" организира. 
На предните 16 наградата бе получена от 650 българи, извършили добри дела и спасили човешки 
животи. За да направи още по-популярни историите на достойните българи, "24 часа" ще създаде 
специална виртуална карта на доброто, която ще бъде публикувана на сайта www.24chasa.bg. Първата 
награда на тазгодишната церемония връчи вицепремиерът Томислав Дончев. Той даде отличието на 
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Кирил Петков - инициатор за създаването на Центъра за приложни изследвания и иновации в 
Софийския университет, в която учат годишно 60 студенти, избрани между 400 кандидати от всички 
университети на страната. Той лично финансира разходите им към Харвард, за да посещават 
програмата най-добрите, без да плащат. За Петков бе и голямата награда – копие на златния ритон от 
Панагюрското съкровище. „Повече от всякога имаме нужда от герои и морални репери. Имаме и обща 
задача да инвестираме в инфраструктурата, в предприятията, в образованието, но преди всичко 
трябва да инвестираме в обществото. Заради това, това което прави Кирил е изключително важно. Той 
създава цел и увереност, а това е по-важно от академичните постижения. Каква е ползата, ако имаме 
дефицит на мечти? Ако сме в дълг към обществото и не расте увереността у нас? Голямата ни задача 
е да формулираме цели и да ги следваме и това може да се случи с примери като този“, каза 
вицепремиерът Томислав Дончев. „Радвам се, че преди три години Харвард отвори един център за 
природни науки и иновации. Оксфорд отвори своя център миналата година. А няколко месеца след 
това своя център отвори и Софийския университет. В последните десет години нямаме патенти в 
биотехнологиите и тази голяма дупка не може да се попълни изведнъж. Горд съм че в нашия център 
лабораторията се управлява от едно момиче на 32 години. Харвард опита да го вземе със заплата 
равна на тригодишната й от СУ. Но тя остана и променя средата.Нямаме оправдание защо не се 
променяме, не променяме и средата си. Трябва да работим във всички области. Вярвам че има много 
други каузи, които могат да променят средата. Например плажовете за природосъобразен туризъм. 
Не може да имаме прекрасно черноморие, а да не можем да опазим три плажа, най-красивите дюни 
на българското черноморие да бъдат запазени“, каза Петков. Гимнастичката Картин Тасева, която 
продаде бухалките си от Световната купа, за да финансира операцията на младия футболист Иван 
Тодоров бе отличена от собственика на „Хювефарма“ Кирил Домусчиев. „За мен е чест да съм тук сред 
Достойните българи. Надявам се да вървим в правилната посока като общество“, каза Катрин, след 
като получи отличието си. „Радвам се, че организаторите ми дадоха да връча наградата точно на 
Катрин. Всички трябва да вземаме пример от нея. Тя е дала своята награда за световен шампион, най-
милото за един спортист, за да помогне на непознат човек. Дано има повече такива примери, защото 
тогава можем да кажем, че сме добро общество“, заяви Кирил Домусчиев. Ученици от 11 клас на 32-
о училище в София пък събраха пари за трансплантация на бъбрбек на своя съученичка. Екипът на 
Сутрешния блок на БНТ пък помогна на Сара Илиева да замине за олимпиада по математика в 
Тайланд. След участието на Сара в предаването сумата беше събрана за часове. От Банкок 
талантливото момиче се завърна със златен медал и влезе в елитния клуб „Отличниците на България“. 
Отличията им бяха връчени от столичния кмет Йорданка Фандъкова. „Благодаря на младите хора, 
защото ме карат да се чувствам горда и да вярвам, че в България, в София доброто е живо и променя 
животи“, обърна се Фандъкова съм отличените за достойни българи деца. Отличничката Сара Илиева 
пък отправи специални благодарности на екипа на БНТ и зрителите на националната телевизия, които 
й помогнаха да спечели златния медал. За две седмици събрахме над 100 хил. лв. Когато гледаме в 
една посока, това е правилната посока и мечтите се сбъдват. Пламен Мирянов, основател на фондация 
„Нашият дом е България“ връчи отличията на Румен Архипов, шофьор на училищен бус, получи 
инфаркт зад волана, но спаси 10 деца, като овладя колата да не се преобърне. Полицаят Румен 
Костадинов пък помогна децата да излязат от буса много бързо. Оля Архипова получи наградата от 
името на починалия си баща. Продуцентктата от Би ти Ви Гена Трайкова пък взе отличието на 
журналистката от телевизия Кристина Газиева. „Тате вчера щеше да навърши 55 години, а остана 
завинаги на 54. Твърдеше, че се чувства като тийнейджър, радваше се на света като непорасло дете. 
Той беше необикновен, намираше как да ни насърчи и подкрепи. Треперя от вълнение. Колкото и да 
го описвам няма да добиете и бегла представа колко стойностен човек беше той. Ако имаше как щеше 
да направи света едно по-добро място за всички. Тате винаги настояваше да търсим прошка, да искаме 
извинение и да благодарим. В тези месеци нашето семейство не събра сили да благодари на полицай 
Румен Костадинов, човекът, който опита да върне тате към живота. Безкрайно благодарим и молим 
за прошка“, каза при получаването на отличието на починалия си баща Оля Архипова. Искрените й 
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думи разреваха препълнената с достойни българи зала. „Ще помагам“, обеща пък простичко полицай 
Румен Костадинов. Иван Симеонов, гимназист, който направи паметник на опълченците и го дари, 
както и абитурентите от 57-о училище, дарили кръв за операция на любимата си учителка бяха 
отличени от министъра на образованието Красимир Вълчев и ректора на СУ проф. Анастас Герджиков. 
Заедно с тях бе отличен и журналистът от Нова телевизия Николай Дойнов. „В образованието има най-
много положителна енергия. Всички отличени ни дават пример колко важно е образованието. Иван 
ни показва творчеството и традициите на едно училище. Примерът на учениците от 57-о училище е 
пример за човечност и обич към учителите, които ни даряват с доброта и знания“, каза при връчването 
на отличията министър Вълчев. „Доколкото зная моята награда е за историческите филми, които 
правим в последните години. Няма житейска ситуация, която да не се е случила в историята. И в това 
размирно време историците могат да са лекари на обществото и да предупреждават за големи 
грешки, които да не правим. Нека ги попитаме“, каза при получаването на наградата Николай Дойнов. 
„Тези хора, които ще видите на сцената, са лично ангажирани. Това че има толкова млади хора 
означава, че следващото поколение е по-достойно от предишното“, поздрави Достойните българи 
проф. Герджиков. Деветокласникът Емрах Стефанов от село Чакали, Еленско, грабна сърцата на 
съселяните си, след като цяла нощ помага на огнеборците при гасене на пожар. Чувайки викове за 
помощ, Емрах първи изскочил от дома си и цяла нощ гасил по домашни чехли. Емрах бе награден от 
Илияна Захариева, директор корпоративни комуникации на А1. „24 часа“ превърна тази инициатива в 
символ на традицията на доброто. За добротата и достойнството няма възраст, просто действаш 
импулсивно и без да търсиш признание. Има достоййни хора, но има и достойни компании. Моля, 
електронните медии, когато една фирма прави добро, застава зад добра кауза, тя не си прави 
реклама, не се страхувайте да ги споменавате“, каза Захариева. „Трябва да правим добро без да 
мислим за награда“, бяха думите на Емрах. Георги Мамалев и Орлин Павлов пък връчиха отличията 
на трима достойни българи. Росица Ленкова от Хасково дари 53 хиляди лева на 3 болни деца, след 
като 18-годишната й дъщеря Николета, за съжаление, загуби битката с рака. 92-годишният българин 
Кирил Маринов, който живее в Германия, дари 1 милион лева на социални домове в Монтана. 
Изградил е две детски площадки, дарил е микробус за кукления театър в града, а в родното си село 
Винище е изградил часовникова кула. Неготово отличие бе получено от племеника му Ангел. 34-
годишният Пламен Иванчев от София помага да се възроди едно село до Павликени - Караисен. Той 
откупува театрална постановка за жителите на селото, възстановява физкултурния салон, организира 
празник с тенис турнир. „Каква ли е рецептата да си добър? Вероятно да имаш голямо сърце и малко 
его. Това, което се случва ни вдъхва надежда, че доброто се предава“, каза след като връчи отличията 
Орлин Павлов. „Прекланяме се пред достойните българи. Във време на пълзяща алчност такива дела 
са светъл лъч. Аз не съм имал щастието да извърша толкова благородно дело, прекланям се пред вас. 
Вие помагате на Земята да се върти“, обърна се към достойните Георги Мамалев. Предавайте любов, 
бе посланието на Росица Ленкова. 83-годишният Стойчо Стойчев е решен да види готов новия храм в 
Каспичан. Покойният му син поискал от него това приживе. Стойчев дари 50 000 лева за строежа на 
храма. Колекционерът Иван Вачков от Златарица пък дари на музея във Велико Търново ценна 
колекция от 182 шевни машини от цял свят и часовници от XIX в. Те бяха отличени от водещата от Нова 
телевизия Ани Салич. Вместо Стойчо Стоев отличието му получи племеницата Цонка Стефанова. 
Полицаите от Кърджали Костадин Симитчиев и Красимир Ангелов помогнаха на бедстващо семейство 
роми с бебе на 28 дни на ръце. Купили им храна, настанили ги в хотел и им дали джобни да се 
приберат в родното си село. Те бяха отличени от генералния директор на БНТ Константин Каменаров. 
Надявам се да има повече хора, които да вървят в правилната посока, призова полицаят от Кърджали. 
Не е никак неприятно да видиш една пълна зала с греещи хора каза, генералният директор на БНТ 
Каменаров. Димитър Димитров, началник на смяна в пожарната в Търговище, предотврати взрив в 
горящ камион, натоварен с 400 газови бутилки. Димитров пътувал за работа, когато станал 
инцидентът. Зададе ли се буря в Черно море около Несебър, капитанът на спасителен катер Емил 
Петров към доброволния отряд в Свети Влас е на първа линия. От 2009 година досега е спасил над 80 
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души, бедстващи в морето Двамата бяха отличени от Силва Зурлева. "Искам да благодаря и най-вече 
на Морска администрация, на Марина влас и на община Несебър. Искам да поздравя на моите колеги, 
които са готови да се отзоват във всеки момент", каза Петров. Последните години са доста трудни, а 
хората, които са сред нас, лично на мен, ми дават сили, каза Зурлева. Ради Неделчев от Белица 
предаде на кмета Радослав Ревански намерена дамска чанта на студентка със значителна сума пари. 
отличието му връчи Господин Йовчев, директор Правни и бизнес отношения и член на борда на 
директорите на Би Ти Ви. Днешното събитие изтръгна толкова много емоции, както усмивки така и 
сълзи. Чувствам се неудобно да говоря сред толкова много достойни българи, каза Йовчев. Не ме е 
срам, че някои хора ни наричат цигани. Аз съм циганин. Нас - почтенните цигани ни дразни, че 
високопоставените хора ни слагат под общ знаменател. Можех да прибера чантичката, но съвестта не 
ми позволи. Искам да кажа на всички хора да бъдем малко по-добри, каза Неделчев. Десислава 
Любенова от фондация „Трейс за хората“ даде отличията на Димитър Христов, Фатме Хюсеин, Иво 
Иванов, Бисер Русимов и Стефан Петров. Машинистът Димитър Христов е пример, че достойните 
постъпки не са само еднократен акт. През ноември той с бърза реакция намали щетите от 
дерайлирането на влак край Кресна заради 50-тонна скала. През 2015 г. бе отличен като Достоен 
българин за това, че спаси живота на близо 100 пътници, след удар на влака в горящ тир. 
Кондукторката Фатме Хюсеин пък спаси с бързата си реакция близо 80 пътници, като ги изведе от 
горящ влак на гара Коньово.) А Иво Иванов, Бисер Русимов и Стефан Петров от Бургас скочиха от мост, 
за да спасят давеща се жена. Нека всички хора сме добри и да помагаме на хората, каза при 
получаването на отличието Фатме Хюсеинова. „Безусловно вярвам в силата на добрия пример. Тези 
хора са светлина, благодаря им“, каза Десислава Любенова. Сафет Халид, който не спа цяла нощ на 18 
март 2018 година, за да спасява премръзнали щъркели, бе отличен от главния редактор на „24 часа“ 
Борислав Зюмбюлев. Добрината на Сафет зарази хората от Дуловско и те масова тръгнаха да спасяват 
още бедстващи птици. Благодаря на организаторите, нека всяка година има повече достойни българи, 
каза от сцената Сафет Халид. Тази история е пример за много естествена човещина. Няма хвърляне в 
морето, няма милионни дарения, но показва как човек може да бъде добър и това да му идва отвътре 
без да е нещо много специално или героично, каза от сцената пък Борислав Зюмбюлев. Доминик 
Хамерс от „Геотехмин“ връчи няколко отличия. Полицаят Стойчо Яковски спаси дете по време на 
демонстрация за празник на полицията през ноември 2018 г. Тогава момченце от Пловдив си глътна 
езика, а Яковски светкавично се намеси и помогна на детето да не се задуши. Делчо Михов, Радослав 
Карбанов и Цветан Ралчев от Оборище спасиха възрастна жена от сигурна смърт. Жената се лутала в 
мразовитата нощ. Кметът Милко Ангелов пък бързо организирал да я заведат в болница и това 
спасило живота й. А ефрейторите Десислав Йорданов, Евгени Георгиев и редник Кристиян Георгиев от 
поделението в Благоевград извадиха от горящата му къща 67-годишния Георги Манолов, който е 
военноинвалид. Юсеин Мадански, пенсиониран миньор от село Чепинци, сам вдигна мост. Вкарал е 
в градежа към 200 тона материали, дал е 10 хиляди лева лични средства и огромния си труд. Той бе 
отличен от изпълнителния директор на Джи Пи Груп Владимир Житенски. Поздравявам всички 
присъстващи и благодаря на организаторите. Моите пожелания са всяка година да се увеличават 
такива хора, с много по-големи успехи от нас, каза Мадански. Благодаря на организаторите, че 
създават традиция. Всичко, което трябваше да се каже- го казаха достойните хора, дълбок поклон пред 
вас, каза Житенски. Фелдшерката Илияна Петрова от Стражица изроди близнаци в линейка на път за 
болницата в Горна Оряховица. Случаят с появата на близнаци в такива условия е първият у нас. Тя бе 
отличена от проф. д-р Венцислав Мутафчийски, началник на Военно медицинска академия. 
Фелдшерката благодари за наградата. Всички посветили се на медицинската професия са призовани 
да лекуват, а вие достойни българи лекувате душата, каза проф. Мутафчийски. Фелдшерът Димитър 
Алексиев и колежката му Димитра Димова от Генерал Тошево спасиха без необходимата апаратура в 
подобни ситуации бебе, родено в шестия месец и тежало 850 грама. Наградата им връчи заместник-
министъра на здравеопазването Бойко Пенков, който отбеляза, че всеки ден достойни българи правят 
малки чудеса. Във времето, когато немалко български лекари заминават за чужбина, младият лекар 
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Шеип Панев, който работи в "Пирогов", лекува безплатно самотни възрастни хора в селата на 
Северозападна България. Той бе отличен от известния неврохирург проф. д-р Николай Габровски - 
национален консултант по неврохирургия, едно от лицата на "Пирогов". Възползвайте се от 
възможността да бъдете спасител за даден човек, призова младият лекар. А проф. Габровски 
отбеляза, че младият му колега не се е поблазнил то известността, а продължава да върши добри 
дела. Антон Хекимян от Би Ти Ви връчи отличията на планински спасители от Дупница и Банско, които 
неколкократно спасяваха човешки животи през изминалата година. Тези награди са за 600 
доброволни спасители от БЧК, които всеки ден рискуват своя живот, благодариха от сцената 
спасителите. Издателят на „24 часа“ Венелина Гочева пък даде отличие на емигранта Шефкет 
Чападжиев, който дари 1 млн. долара на болницата в родния си Мадан.С парите ще бъдат купени нови 
медицински апарати за съвременно лечение. Шефкет Чападжиев нямаше възможност да присъства 
на церемонията, но бе излъчено негово видеообръщение. „Исками се младите специалисти да 
останат в града и да получават поле за изява. Бъдете Достойни Българи, за да направим България по-
добро място за живеене“, заяви Чападжиев. „За 17 години достойните българи станаха 700. Имаме 
идея да направим дигитална карта на доброто и на достойните българи. Така „24 часа“ ще поведе 
битката си с хейтърството“, обяви на финала на церемонията Венелина 
Гочева.                                                                                                                                                                             

Краткият път до бедността: Разказите на трима бездомни 

www.offnews.bg | 12.03.2019 | 14:58 
Преди време ви запознахме с историята на Миа, Елеонор и Йоана от колектива за grassroots и 
социална отговорност "Градски номади", които са се заели да строят къщички за 
бездомните.  Инициативата им "Градски номади" беше посрещната радушно от повечето хора, които 
е възможно вече да са забравили, че дори са чели подобно нещо. Аз обаче не съм. Говорихме си за 
хората, които живеят на улицата, говорихме какво е положението им, как да им се помогне, но не и 
със самите тях. Момичетата от "Градски номади" го правят редовно всъщност, каквато е цялата идея. 
В представите на много от хората до голяма степен бездомният човек е брадат, мръсен, мирише зле 
и пие много, той е мързелив нехранимайко, който си е заслужил съдбата. Никога не съм се замислял за 
хората, на които давам пари по улицата, въпреки че се опитвам да ги преценя. Според познати и 
роднини проявявам чиста наивност, като си давам парите за купуване на алкохол и 
наркотици. "Веднъж един ме молеше за пари за хляб, а после влезе в магазина и си купи ракия", 
казвали са ми, а съм сигурен, че и на всеки друг. Е, може. А може и наистина човекът да е бил гладен 
и да не съм му дал 2 лв., с които после ще си купя желирани бонбони от лиготия, а той ще гладува, 
защото "веднъж един си купи ракия", а пък група митични просяци изкарват хиляди левове от това и 
живеят в палати. Реших да не говоря съвсем наизуст и посетих едно от местата за раздаване на 
безплатна храна на бездомните, за да се срещна и поговоря с тях. Отидох до градинката "Алжир", 
където всеки ден без неделя идва бусче на Фондация "Мисия без граници", за да раздава топла супа 
и хляб на нуждаещите се.  Притесних една възрастна жена, докато яде в парка, и тя ми разказа за 
ходенето си по мъките в борба за справедливост за откраднатия си дом. Всичко разказано се 
свеждаше до това - "все едно в стена се блъскам, накъдето и да се обърна, все стена". "Цялата ни 
съдебна система е такава, абсолютно под нулата. Здравната ни система също, с другите не съм се 
занимавала. Търся една зелена рецепта за диазепам, защото не мога да спя, джипито казва, че няма, 
а кой има, питам - „не знам“. Ходех в Министерството, не знаят, бях в Националната 
здравноосигурителна каса, и там казват, че не знаят. Кой има? Господ да ми даде една зелена рецепта. 
Не мога да заспя, цял ден съм като дъвкана и изплюта, никаква работа не мога да свърша", разказва 
тя и продължава: "Получих 4 инсулта преди години и започнах да търся някой да ме гледа. Имах 
апартаментче в „Толстой“, попаднах на една, която обеща да ме гледа. Взех я вкъщи, където имах стая, 
хол и кухня, аз отидох в стаята да спя, а тя се настани в хола да спи с мъжа си, а той бил любовник – 
след това разбрах, но това е без значение. Отстъпих им хола да спят и започнах да им слугувам...с 4 
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инсулта, като после получих още един. Едвам ходех, а им слугувах, чистех, миех, те ядат и пият и 
оставят цялата маса така. Стана сутринта, всичко изчиствам, а вечерта ядат. Преби ме, взе ми 
документите на апартамента и ме преби, че не искам да ѝ го препиша веднага. Викам, „Чакай бе, ти 
какво ме гледаш, всъщност аз те гледам, дошла си тука в къщата ми да живееш и аз ти слугувам“. 
Всичко мое ползваше, та дори едни чехли не си донесе, моите обувки за чехли ползваше. Преби ме, 
цялата бях в кръв. Сега се водят дела, защото ми взе документите от апартамента. Отидох в Агенцията 
по вписвания, там попаднах пък на други две. Обясних, че апартаментчето е мое и те обещаха да ми 
помогнат с документите. А то какво било – те ми помогнаха да си продам жилището и ми взеха парите. 
Купихме апартамент на името на едната с условието пожизнено да живея в него. Там пък предишният 
циганин не ще да излиза. Собственичката ми каза, „Ти си ползвател, ти ще действаш“, ама как аз ще 
действам, ти си собственик, ти направи нещо, викам ѝ. И тя ме хвана и ме заведе в Брезник в един 
апартамент да живея. Но то там няма ток, няма топла вода, ужас, само врати и прозорци има", споделя 
тя. Жената разказа за ужасния тормоз от страна на ромите, на който е подложена всеки ден. "От 
Брезник дойдох тук, а като няма къде да спя, попаднах в кризисен дом. Оттам ме посъветваха да 
намеря социалните и започнах да действам чрез тях. Районната прокуратура нищо не направи, викат 
ми, че тя ми е осигурила къде да живея. Ама аз искам да съм в София, където ми е осигурено 
пожизнено, а не в Брезник. Сега живея в един приют, в Център за настаняване на бездомни хора. 
Настанят ме за 3 месеца в този дом, после в другия. Циганите бият българите, изнасилват ги, крадат ги 
– това е положението. Ей сега, като излизах, има една, която постоянно ме тормози. Вика ми: „Ще те 
пребия“, отговорих ѝ „Добре бе, кажи защо“ - „Не даваш цигари!“. Ама не давам, защото нямам", 
отчаяна е жената. Старицата обясни, че има средно икономическо образование, но не се оправя с 
интернет, тъй като навремето не е учила английски, ами немски и френски. "Така съм възпитана, 
наивна съм, смятам, че аз като съм добра и почтена, всичките ще са така. Вече разбрах, че не е така, 
на 1000 души един е почтен, всичко друго е абсолютен мошеник, но късно. Трябваше да живея 5 
години сред цигани, за да разбера какво е положението. Не съм глупава, не съм загубена, просто съм 
наивна и вярваща. Тоя запис нищо няма да помогне", заяви тя. Без дом по семейни причини са 
останали и Методи Андреев и Светлин Божилов. Андреев разказа, че има образование по архитектура 
и вътрешен дизайн, но цял живот е работил като професионален сервитьор, "не както тези сегашните", 
защото му се отдавало и печелел добре, но е вършел и други неща, като даде пример със стълбите на 
хотел "Шератон", които той е направил. Сега обаче е на улицата от известно време, след като се развел 
със съпругата си, а синът на хазяите, при които се изнесъл, бил наркоман и го ограбил. Така останал 
без пари и документи той е повече от месец на улицата.  "Всичките ми приятели измряха, няма от кого 
да вземеш едни 20 лв. да ядеш или да си извадиш документи", споделя той, като добавя, че случайно 
разбрал за помощта, която дават в градинката. Преди това не бил ял от няколко дни и откакто е на 
улицата е свалил над 10 килограма. "Който иска да отслабва, нека да гладува", шегува се Симеонов. 
Другият човек, съгласил се да говори с мен, беше Светлин Божилов, който е бездомен от 10 месеца по 
семейни причини, за които не искаше да разказва. "Да Ви кажа, опитвал съм да си намеря работа, но 
е много трудно при мен. Първо, защото годините ми не са малко, второ, защото нямам документите, 
които ми трябват за работа. В момента съм с акт от полицията, нямам лична карта, надявам се да 
намеря 20-а лева от някъде, за да си извадя лична карта, за да мога вече да си потърся работа. По 
професия съм готвач, лицензиран главен готвач. Работих като такъв до последно, докато не затвориха 
заведението и не останах без работа. Загубиха ми и дипломата", заяви той. Според него "в България 
няма социална политика, а общината е далече от тези работи". Голяма част от тези, които се наредиха 
на опашката за храна, изобщо не приличаха на хора без дом, оказа се, че много от тях са висшисти или 
са работили доскоро. Някои нямаха желание да разговаряме, други го правеха с охота, но всички до 
един комуникираха с мен изключително възпитано и интелигентно, бях в шок. Рядко в досега си с 
непознати, че и познати, срещам подобно отношение. "А ти какво очакваше", попита ме Елеонор, 
която ме заведе в "Алжир". Срам ме е да призная какво очаквах. Тогава се сетих, че преди години 
дадох пари на една възрастна жена, за да си купи билет за влака до вкъщи, а момичето, което беше с 
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мен, ѝ каза да си намери работа за няколко часа или да посъбере малко бутилки и да ги върне. Сетих 
се и че веднъж спешно ми трябваха 50 стотинки, тъй като си бях забравил портмонето в нас, но нито 
един от 10-те души, чакащи на спирката, нямаше да ми даде. Сит на гладния не вярва, както има една 
приказка. Някои от бездомните спят нощем в помещения, предоставени им от добри хора, като един 
достолепен и интелигентен господин, за който разбрах, че вечер се прибира да спи в баничарница. На 
друг като Тодор Василев пък общите усилия на "Градски номади" и приятели са намерили работа, за 
да може да се издържа. На трети им даряват дрехи и храна, които няма как по друг начин да намерят 
освен да ровят по кофите. Тогава възприех напълно думите на Миа, Елеонор и Йоана, че има разлика 
между хората без дом, професионалните просяци и пияниците по пейките в градинките, и че не мога 
да кажа: "Това на мен няма да ми се случи", дори след 40 години. А ако ми се случи, дали някой ще 
ми повярва и ще ми помогне? Възможно е и тогава никой да няма 50 стотинки в джоба. Случайно. 

6 града търсят доброволци да им подарят нова печка или климатик 

www.segabg.com | 12.03.2019 | 20:38 
Шест общини ще си поделят 16.6 млн. евро за намаляване на замърсяването от битовото отопление 
на твърдо гориво. Това е първата голяма сума от европейските фондове по тази линия, която би 
следвало да стигне до домакинствата и въобще първата по-забележима програма у нас срещу 
замърсяването на въздуха. Ефектът от нея обаче на този етап изглежда доста спорен. Столичната 
община и още пет общини - Бургас, Велико Търново, Русе, Стара Загора и Монтана, представиха вчера 
официално проекта. От днес всеки жител на София, отопляващ се с дърва или въглища, може да 
подаде заявление в районното си кметство за безплатна смяна на домашната печка със система на 
пелети или газ, монтаж на климатик или за включване към „Топлофикация”, обяви кметът Йорданка 
Фандъкова. Общата стойност на проекта за цялата страна е 16.6 млн. евро, от които 60 на сто са 
еврофинансиране, а 40% ще излизат от бюджета на съответната община. Заявеното намерение е с 
парите да се сменят около 10 000 печки на твърдо гориво, от които 5000 ще са в София. В момента в 
столицата с въглища или дърва се отопляват около 55 000 домакинства, припомни 
Фандъкова. Смяната на старите печки ще става изцяло доброволно и по инициатива на потребителите. 
Столичната община няма да има никакви други изисквания към кандидатите, освен домовете им да 
са законни. Това обаче означава, че извън обсега на програмата ще останат най-замърсяващите точки 
на града като Виетнамските общежития в „Красна поляна” и гетата, в които има много незаконни 
къщи. Освен това на практика кметството очаква хората доброволно да поискат да минат на по-скъп 
начин на отопление - част от тях сега се топлят с отпадъци, дрехи втора употреба и т.н. Кметът на София 
не обясни как ще се избягват злоупотреби с програмата - поясни, че ще се разчита изцяло на 
съзнанието на столичани. Около проекта има още много неизвестни - няма информация как ще 
бъдат избрани фирмите, които ще доставят и монтират климатиците и печките, кой ще снабдява 
общините с пелети и т.н. Най-странна е опцията за включване към "Топлофикация" - не е ясно каква 
роля би имала общината тук и какъв стимул - потребителят. На всички питания Фандъкова и 
заместникът й по екологията Йоана Христова отговаряха, че след старта на кампанията по събиране 
на заявки ще се направи анализ и допълнително ще се реши как да продължи програмата. „На база 
на интереса и подадените заявления ще могат да се определят зоните за въздействие, както и 
целевите групи. Ако има нужда и интересът е много голям, ще се определят и допълнителни 
критерии“, заяви Фандъкова. Информация за другите общини също липсва. Техните кметове почти не 
се изявиха в пресконференцията. Градоначалникът на Велико Търново Даниел Панов каза, че в 
неговата община ще се подменят 500 печки и ще се закупят две нови мониторингови станции. Той не 
поясни кога стартира проектът в неговата община и как градската управа ще кани и мотивира 
гражданите да минат от твърдо на екологично гориво. "При нас през зимата проблем с въздуха има 
само в два квартала в Стария град. Велико Търново е един от градовете с най-чист въздух", коментира 
Панов. На сайтовете на Търново, Русе, Монтана, Бургас и Стара Загора не се забелязват съобщения за 
началото на кампанията. (БЕЗ)ПИЛОТНО На фона на тези грандиозни намерения кметът Фандъкова 
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вчера призна, че пилотният проект за смяна на отоплителни инсталации в Нови Искър, който обхваща 
едва 30 домакинства, върви трудно. Той се отчита като мярка срещу мръсния въздух от 2-3 години, но 
информация какъв ефект е постигнал няма. 

#Trashtag: да събираш боклук за интернет слава 

www.clubz.bg | 12.03.2019 | 21:58 
Рядко се случва хаштаг в социалните мрежи да повлияе на реалния свят. Предизвикателството 
#trashtag обаче е пореден пример именно за това. Години след предизвикателството с кофа ледена 
вода, което целеше да събере пари за амиотрофична латерална склероза, социалните мрежи този път 
родиха далеч по-проста, но полезна идея. Откриваш място с боклук, снимаш го, почистваш и го 
снимаш пак. Слагаш снимката в Instagram, Twitter, Facebook с хаштаг #trashtag и вече си изпълнил 
предизвикателството.  Десетки хиляди се включиха в кампанията през последните седмици. 
Доброволци почистваха паркове, плажове, улици по големите и малките градове. Хаштагът се появи 
и в множество постове, информиращи за вредите от еднократната употреба на пластмасови 
продукти.  Хаштагът все още не е особено популярен у нас. Дари капачки, спаси бебе За сметка на това, 
България си има своя кампания за рециклиране на пластмаса - #КапачкиЗаБъдеще, която досега е 
събрала и рециклирала тонове пластмаса, а със спечелените пари са купени нови кувьози за няколко 
регионални български болници. Кампанията цели да модернизира колкото се може повече родилни 
отделения в страната, тъй като старите кувьози носят сериозни рискове за недоносените деца, които 
трябва да прекарат дни или седмици в тях. "Капачки за бъдеще" пак събра тонове стара пластмаса 
Има общо 259 доброволни пункта на "Капачки за Бъдеще" в 98 население места в страната.  

С бал великотърновски ученици набират средства за деца в нужда 

www.kmeta.bg | 13.03.2019 | 07:26 
Ученици от Велико Търново организират благотворителен бал за деца в нужда. Идеята обединява 
младежи от всички учебни заведения, които са част от градския ученически парламент. За последните 
няколко месеца събитието, организирано от младите хора, е трето подред. Поводът за предстоящия 
бал е празникът на Велико Търново – 22 март. Каузата е набиране на средства за апаратура, 
необходима на Дома за медико-социални грижи за деца в съседното на Велико Търново градче 
Дебелец. Благотворителният бал ще се състои на 14 март от 19,00 ч. в зала „Царевец“ на хотел 
„Премиер“. Специални гости ще бъдат популярните изпълнители Лора Караджова и Мартина Иванова, 
които са били част от групата Ice Cream. На сцената ще се изявят още Гергана Стоянова и Илиян 
Калинов, а за настроението ще се погрижат и от танцов клуб „Боляри“. Поканите за събитието са на 
стойност 20 лева и могат да бъдат закупени от председателя на Градски ученически парламент Савина 
Иванова.  

Кюстендилци с поредна гражданска инициатива, този път почистват „Хисарлъка“ 

www.infomreja.bg | 13.03.2019 | 09:46 
Група кюстендилци отново се заеха с почистването на Кюстендил, като този път кампанията е насочена 
към лесопарк „Хисарлъка“. За целта вече има създадена група в социалните мрежи, която е 
озаглавена „Да почистим Хисарлъка“. Всеки, който реши да се включи в кампанията може да го 
направи на 16-и март от 9 ч., като сборният пункт е в началото на пешеходната алея, над стадион 
Осогово. „А ти? Ти какво остави след себе си? Все искаш нещо, но ..... какво даваш!? Нали Земята е 
твой дом, дом на децата ти! С какво я обзаведе? Промяната трябва да започне от нас! И в този ред на 
мисли - Колко доброволци ще се съберат за почистване на Хисарлъка?“, обявиха организаторите на 
кампанията. Само преди около седмица група дейни кюстендилци почистиха и емблематичната 
чешма по пътя за лесопарк „Хисарлъка“, от където бяха извозени няколко камиона с боклук. 
Благодарение на Росен Димитров вече е възстановено подаването на вода от емблематичната чешма, 
на която се събираха малки и големи години на ред. „От това място приличащо на бунище и обрасло 
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в храсталаци, се получи прекрасно местенце. Много боклуци се изхвърлиха и изчистиха, с общи усилия 
събрахме 3 камиона. А най-много се зарадвахме на чешмата, на която имаме вода. Кампанията ще 
продължи и занапред“, обяви дейната кюстендилка Елица Димитрова. 

Организират благотворителен базар по повод Световния ден на социалната работа 

www.news.burgas24.bg | 13.03.2019 | 11:53 
В петък, от 11:00 часа, в Експо център "Флора" ще бъде открит благотворителен базар по повод 
Световния ден на социалната работа. Той се организира от Община Бургас и ще продължи от 15 до 17 
март. Базарът ще бъде открит с ревю, организирано от Сдружение "Онкоболни и приятели". В него ще 
бъде представена пролетно-лятна колекция от облекла, изработени в социалното предприятие 
"Нарисувай ми усмивка". Дизайнер на облеклата е художничката Надя Пеовска. Сувенири, ръчно 
рисувани шалове и облекла ще може да бъдат закупени от щандовете на изложението. Екипът на 
Центъра за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания към Сдружение "Социален 
център Бургас", с управител Марионела Стоянова, ще поднесе музикален поздрав към посетителите. 
В благотворителния базар ще се включат 20 социални звена на Община Бургас. Техните екипи ще 
предложат на посетителите ръчно изработени сувенири, вещи за дома, стилни бижута от естествени 
материали. Ще бъдат представени и сладки изкушения и традиционни ястия от българската кухня. За 
доброто настроение на всички гости ще се погрижат самите творци от социалните звена, които ще 
изнесат празничен концерт. Ще бъде представена и дейността на Център за обществена подкрепа 
чрез изнесена приемна. Тя ще даде възможност на всеки, който има желание и потребност, да получи 
безплатна еднократна консултация от специалист. През целия ден на разположение ще има забавна 
творческа работилница за деца. Организаторите отправят покана към всички граждани да се включат 
в инициативата и да се запознаят отблизо с дейността на специалистите, ангажирани в пряката работа 
с най-уязвимите хора в обществото. 

Доброволци чистят двора на областната болница 

www.dnesbg.com | 13.03.2019 | 12:41 
Добороволци организират нова акция за почистване във В. Търново. Този път организаторите са 
избрали северния двор на областната болница “Д-р Стефан Черкезов”. Районът от години се е 
превърнал в микросметище за много минувачи. Миналата година от двора бяха събрани 70 чувала с 
боклук, но има все още много отпадъци. Доброволците са предвидили събиране на всички боклуци в 
района на лечебното заведение, окастряне на храстите и дърветата и засаждане на цветя, с което да 
облагородят мястото както за работещите в МОБАЛ, така и за пациентите и техните близки. 
Инициативата се организира от “Доброволно чистене – Велико Търново” и ще се проведе на 17 март 
– неделя, от 12,00 ч. Очаква се към тях да се присъединят ентусиасти от сдружение “ отГОворните”. 
След края на акцията в старата столица почистването ще продължи в района на Детска градина 
“Щастливо детство” в горнооряховския квартал “Пролет”. На място ще бъдат раздадени чували и 
ръкавици за всеки, решил да се включи в почистването. При последната акция на търновската група 
само за час над 110 души успяха да съберат 190 чувала с отпадъци около църквата “Св. св. Петър и 
Павел” в старата част на града.  

Доброволци ще почистват река Арда в Източните Родопи 

www.novini.bg | 13.03.2019 | 12:56 
Доброволци ще се включат в традиционното почистване на река Арда и бреговете й край 
източнородопския град Маджарово, съобщи организаторът на акцията от пет години насам Марин 
Куртев. Кампанията ще започне на 6 април от т. нар. "Зона за отдих" на левия бряг на реката. Куртев 
се надява поне 10 километра по протежението и да станат чисти от боклуци. На по-недостъпните места 
събраните отпадъци ще бъдат извозени с рафтинг лодки. Миналата година времето бе лошо и на 
призива ни откликнаха към 70 души, но през 2017 година дойдоха над 140 ентусиасти, уточни Куртев. 
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По негови думи тенденцията е положителна - със всяка следваща година оставената от изминалия 
сезон смет е по-малко и така доброволците могат да покриват по-голям периметър. Акцията ще 
продължи до 8 април, неделя, а участниците ще си построят и ще нощуват в палатков лагер, 
предвижда програмата. 

Търсят доброволци за каузата "Нуждаеш се от дрехи? Вземи. Желаеш да помогнеш? Остави" 

www.infomreja.bg | 14.03.2019 | 10:08 
Набират доброволци, които да се включат в благотворителната инициатива „Нуждаеш се от дрехи? 
Вземи. Желаеш да помогнеш? Остави", която набира все по-голяма популярност сред дупничани. В 
продължение на месеци хора с добри сърца даряват дрехи на хора в нужда, които се събират в храма 
на града "Свети Георги Победоносец". На централния вход на черквата е поставен щендер с дрехи, 
като всеки нуждаещ се може да избере това, от което има нужда. Който пък иска да помогне, може да 
занесе това, което прецени. „Призоваваме дупничани, които имат малко свободно време, да се 
включат в акцията като доброволци! Все повече хора даряват дрехи, а предвид наближаващия 
пролетен сезон, празници и почивни дни, нуждата от по-често подреждане на щендерите пред 
черквата нараства. Нека заедно да поддържаме чисто и подредено мястото, предоставено любезно 
от Архиерейството, за да бъдем полезни на съгражданите ни в нужда. Убедихме се, че усилията си 
струват!“, обявиха организаторите на благотворителната инициатива в Дупница. 

Зоопарк – Варна кани доброволци да участват в пролетно почистване на атракциона от 2 до 
5 април 

www.focus-radio.net | 14.03.2019 | 10:58 
Зоопарк – Варна кани доброволци да участват в пролетно почистване на атракциона от 2 до 5 април. 
Вратите на зоопарка ще са отворени от 09.00 до 15.00 часа за всички желаещи да помогнат за украсата 
на зоопарка и местообитанията на животните, правенето на играчки за тях и поставянето на интересни 
декорации, които да забавляват местообитателите. Това каза за Радио „Фокус“ – Варна Нора 
Люцканова, уредник „Зооколекция“ в Зоопарк – Варна. „Всички над 15-16 годишна възраст, всеки 
който има желание да се включи и да ни помогне в пролетното почистване, е добре дошъл. В 
зависимост от възрастта ще определим и задачите, като част от задачите са събиране на листа в 
зелените площи около клетките и градинките, обиране на различни клонки и други отпадъци, които 
са се натрупали през зимните месеци“, обясни Нора Люцканова. По думите й, доброволци ще могат 
да участват и в почистването на клетките и местообитанията на част от по-безопасните животни, като 
например зайците или елените. Друга част от заниманията включват боядисването на цветни щайги, 
засаждането на цветя и изработването играчки за животните от подръчни материали. „Също така ще 
се опитаме да изработим с наши подръчни материали интересни аксесоари за животните, примерно 
с канапчета, коркови тапи, цветни капачки от пластмасови бутилки, някакви дрънкулки и висулки, 
които да разнообразят малко ежедневието на нашите животни, да им привлекат вниманието, да ги 
заинтригуват по някакъв начин, за да им е по-интересно и по-красиво и цветно в клетките“, каза още 
уредникът. Тя обясни, че целта на събитието е освен да подготви зоопарка за пролетта, да покаже на 
посетителите какви грижи трябва да полагат служителите там, за да изглежда той във вида, в който те 
го виждат всеки ден.  

Събират хранителни продукти за възрастни и самотни хора 

www.dnesbg.com | 14.03.2019 | 13:01 
Стартира нова кампания за набиране на хранителни продукти за възрастни и самотни хора от В. 
Търново и Г. Оряховица. Инициативата е под надслов “Пасхална радост” и е организирана от фондация 
“Дякония и мисия”. Началото на благотворителната акция бе поставено на 10 март в навечерието на 
Великия пост, като целта е събиране на трайни хранителни продукти, които да бъдат раздадени на 
нуждаещите се за Възкресение Христово. Всеки, който желае, може да се включи като закупи трайни 
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продукти – консерви, пакетирани сладки, вафли, бисквити, сухи супи, чай, трайни пакетирани колбаси. 
Във В. Търново има три пункта за приемане на дарения. Единият е Православен център “Проф. Тотю 
Коев” (11 блок на ВТУ), който е отворен в работните дни от 9,00 до 17,00 ч. Другите два пункта са в 
храмовете “Св. Троица” в кв. “Света гора” и “Възкресение Христово” (парк “Руски гробища”), като 
дарения се приемат след неделната литургия. В Г. Оряховица хранителни продукти могат да бъдат 
оставени в храм “Свети Трисветители” в кв. “Пролет” всеки ден от 8,30 до 12,00 и от 14,00 до 17,00 ч. 
и в Бистро “Вселена” на ул. “Панайот Цвикев” 42. В кампанията се включва и магазин за дрехи в 
Лясковец, намиращ се на улица “Трети март”, където също могат да бъдат оставени хранителни 
продукти. Всеки, който иска може да се свърже с организаторите на 0886 490 003 и 0876 476 427.  

Митрополит Йоан направи много важно дарение на варненска болница 

www.varna24.bg | Източник: Varna24.bg | 14.03.2019 | 14:50 
Негово Високопреосвещенство Варненският и Великопреславски митрополит Йоан дари днес 
инсулинова помпа от най-висок клас и консумативи за 3 месеца на 9-годишния Георги Андреев и 
паричната сума от 11 503, 40 лв. на Клиниката по педиатрия в УМБАЛ "Св. Марина“-Варна за 
изследване на диабетни антитела при поставяне на диагнозата диабет тип 1 (инсулинозависим). "Това 
е наш дълг и няма място за похвали. По-скоро разбирам, че диабетът е състояние, което изисква 
повече грижи и особено ако засегне децата в ранна възраст това е голям проблем и носене на кръст 
от страна на родителите.“, каза Митрополит Йоан по време на връчване на дарението. "Именно тези 
антитела потвърждават необходимостта от инсулиново лечение, което е много важно при диагноза 
на заболяването за засегнатите семейства. Диабетът засяга деца на всякаква възраст - от бебета до 
младежи. Всеки жест за подпомагане на тези семейства е от голямо морално значение. 
Благодарността е към всички, откликнали на призива на митрополита да дарят на неговия празник.“ 
Това заяви проф. д-р Виолета Йотова, началник на направление педиатрия в УМБАЛ "Св. Марина“-
Варна. Георги Андреев е пациент на Центъра за иновативни терапии и авангардни технологии за 
диабет (ЦИТАТ Д) в УМБАЛ "Св. Марина“ във Варна, който бе открит през 2015г. Инфузионните 
инсулинови помпи са иновативна, ефективна и скъпа терапия, която дава възможност на децата с 
диабет да водят нормален начин на живот. Благодарение на тях не е необходимо малките пациенти 
да спазват строг дневен режим и да бъдат подлагани ежедневно на множество убождания. Друго 
голямо предимство на помпената терапия е, че децата могат да се наблюдават от разстояние, което 
намалява престоя им в болница. В центъра за иновативни терапии и авангардни технологии в УМБАЛ 
"Св. Марина“ във Варна се лекуват деца с диабет на възраст от 0 до 18 години от цяла Източна 
България. Общата стойност на дарението, което направи митрополит Йоан, е 17 617,40лв., а 
средствата са събрани по време на 50-годишнината му, когато той е призовал гостите на личния си 
празник да дарят за каузата. 

Поредно училище откри нов компютърен кабинет с дарени конфигурации от Стопанска 
академия 

www.trud.bg | 14.03.2019 | 15:18 
СУ „Христо Ботев” в гр. Славяново, община Плевен е поредното училище, което откри нов компютърен 
кабинет, оборудван с дарение от Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. В продължение на 
дарителската традиция, академичното ръководство взе решение да бъдат подпомагани учебни 
заведения и институции, като им се предоставя безвъзмездно офис техника, която е запазена, но вече 
е морално остаряла за обучение на студентите. Компютърните конфигурации, обаче са подходящи за 
учебния процес в средните училища и за ползване от административни служители. Свищовската 
академия дари на училището в Славяново 15 употребявани компютри, монитори и клавиатури, които 
са подходящи за обучение на ученици, за работа с електронни таблици, текстообработка, презентации 
и Интернет. Новооткритият кабинет ще се използва за обучение на учениците от начален курс при 
провеждане на часовете по Компютърно моделиране. В рамките на националната програма 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.varna24.bg/novini/varna/Mitropolit-Ioan-napravi-mnogo-vazhno-darenie-na-varnenska-bolnica-855632
https://trud.bg/?p=3043808/amp/


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”  

22 

 

„Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното 
образование”, е изградена безжична WiFi мрежа в цялото училище. „Благодарение на ползотворното 
ни партньорство със СА „Д. А. Ценов”, което вече неколкократно даде поле за изява на по-големите 
ни възпитаници, сега вече и малчуганите ще откриват пред себе си нови хоризонти”, подчертаха 
учители от началния курс в СУ „Христо Ботев”, гр. Славяново. С дарени от Стопанска академия 
компютърни конфигурации през есента на 2018 г. в свищовската ПДТГ „Димитър Хадживасилев” бе 
оборудван нов компютърен кабинет за учебна практика. След получени писма от ръководители на 
институции, в които техниката е остаряла или недостатъчна, сред подпомогнатите през последните 
години с дарения на компютърни конфигурации са община Свищов, Дирекция „Социално 
подпомагане”, ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856”, Туристическо дружество „Ал. 
Константинов”, детски градини и организации на хора с увреждания в Свищов, военното 
формирование в гр. Белене.  

2400 лева събра поредната мисия на русенските "Сърца без граници" 

в. Утро, Русе | Нели ПИГУЛЕВА | 15.03.2019 | 00:01 
За около час поредната благотворителна кампания "Сърца без граници" събра 2400 лева. съобщи 
Диана Поптонева от модната агенция "Елит Д моделс". която е главният организатор на такива 
добротворчески ипиниативи. 
В ревюто-спектакъл се включиха три дузини манекени от три поколения - действащи феи на модния 
подиум, деца. които се подготвят за дефилета, и ветерани, запазили изискана осанка и маниери. Те 
показаха тоалети на известни русенски фирми, като гарнираха модната визия с чар и финес. Тяхната 
мисия бе да съберат средства, с които да се купи медицинска апаратура за рехабилитацията на деца 
с тежки увреждания. Този път "Сърца без граници" си поставят задачата да набавят жизнено важните 
кислороден концентратор и ултразвуков стимулатор за дечица с белодробни проблеми в центъра в 
бившия дом "Майка и дете". 
Още в началото на благотворителната вечер Диана 
Поптонева припомни даренията, направени в последните няколко години от "Сърца без граници". 
Благодарение на тях деца и младежи с увреждания разполагат със сензорна зала, ателие за 
трудотерапия, електростимулатори, неонатологичии лампи и друга ценна и скъпа техника и 
апаратура. 

Община Панагюрище набира кандидатури за приемни семейства 

www.pia-news.com | От Мадлена Георгиева - | 15.03.2019 | 08:25 
Да дарим усмивки и надежда на децата в риск, защото те го заслужават. Нека бъдем добри! Стани част 
от нашето голямо семейство по проект „ПРИЕМИ МЕ 2015”Община Панагюрище е доставчик на 
социалната услуга ”Приемна грижа” в рамките на проект ”Приеми ме 2015”. КАКВО Е ПРИЕМНА 
ГРИЖА? Приемната грижа е отглеждане и възпитание на дете в риск в семейна среда. Приемни 
родители могат да бъдат двама съпрузи или отделно лице. Те предоставят възможност на детето да 
се развива в семейна среда за определен период от време.   ЗА  ДА  СТАНЕТЕ 
ПРИЕМЕН  РОДИТЕЛ,  Е  НЕОБХОДИМО: Да имате достатъчно пространство в дома, време и желание 
да се грижите за детето.Да не сте осъждани.Да не сте поставени под запрещение.Да не сте лишени от 
родителски права.Да не сте настойници или попечители, както и приемни семейства отстранени от 
тази дейност поради виновно неизпълнени задължения.Да не са налице болести по чл.61, ал.1 и 
чл.146, ал.1, т.1 и 2 от Закона за здравето.Да нямате проблем с алкохол и наркотици.Кандидатите за 
приемни родители преминават през обучение и социално проучване. Обучителният курс е 
задължителна част от подготовката на бъдещите приемни родители. Екипът по приемна грижа 
използва адаптивна обучителна методика, която включва теоретичен материал, интерактивни методи 
и техники за обучение. По време на обучителния курс паралелно тече и оценка на семейството. 
Оценяването следва да приключи в срок до 4 месеца от подаване на заявлението. Срокът може да 
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бъде удължен еднократно с два месеца по обективни причини, касаещи кандидатите. Областният 
екип по приемна грижа изготвя социален доклад, с който предлага на Комисията по приемна грижа 
кандидатите да бъдат утвърдени и вписани в регистъра за приемни семейства, воден в РДСП – 
Пазарджик.   Приемната грижа може да бъде доброволна и професионална. При доброволната 
приемна грижа приемните семейства полагат грижи за децата безвъзмездно, като получават само 
месечни средства за издръжка на децата;При професионалната приемна грижа семействата и лицата 
приемат грижата за децата като професия. Професионалният приемен родител сключва договор с 
Кмета на община Панагюрище, като получава месечно възнаграждение и месечна издръжка за 
нуждите на детето:за отглеждане на едно дете – 150 % от минималната работна заплата; за 
отглеждане на две деца – 160 % от минималната работна заплата; за отглеждане на повече деца – 170 
% от минималната работна заплата   Приемната грижа е отговорно решение! Приемните родители не 
носят родителските права над детето, настанено в семейството им!   За допълнителна информация: 
Всеки желаещ да кандидатства за приемен родител може да потърси съдействие и информация от 
Областния екип по приемна грижа, адрес: гр. Панагюрище, ул. „Орчо Войвода” № 4 – II – ри етаж в 
сградата на ДГ „Брезичка”. E-mail: panagurishte_priemime@abv.bg 

С пролетен бал започва кампанията „Роди дете в България“ в Бургас 

www.gramofona.com | Автор : Gramofona.com | 15.03.2019 | 15:55 
На 28.03.2019 г. от 19:00 ч., в Гранд Хотел Приморец ще се проведе благотворителен бал, организиран 
от Фондация „Мечта за дете“ и Фондация „Супер БЕБЕ“. Тържественото събитие бележи старта на 
информационната кампания „Роди дете в България“ за района на Община Бургас. Целта на 
кампанията е да бъдат мотивирани младите двойки навреме да раждат деца предвид възрастта като 
фактор за безплодието. Водещ на събитието ще бъде Мисис Баба 2019 г. Стефи Стаменова, известна 
като българската Шехерезада. А специален гост и лице на кампанията е младата майка на две деца и 
популярен влогър – Антоанет Пепе. Мотивиращи послания ще отправят нутриционистът Елена 
Терзиева, основател на Програма „Супер БЕБЕ“ и Ивелина Рускова, основател на Фондация „Мечта за 
дете“.  Целта на събитието е да се съберат средства за една бургаска двойка с репродуктивни 
проблеми, която ще бъде подпомогната финансово за ин-витро процедура. Част от цената на куверта 
ще бъде заделена за каузата и на място ще се проведе благотворителен търг с творения на изкуството. 
На пролетният бал ще присъства кмет на град Бургас ,, който застава силно зад каузата ни Димитътър 
Николов, и зам .кмета по здравеопазване доктор Лорис  Мануелян, ще бъдат още представители на 
клиника СИТИ КЛИНИК. Ще бъде направен търг и изложба на известният бургаски иконописец Тошко 
Вачев, които ще дари една специална икона  направена  в помощ на двойките с репродуктивни 
проблеми , за да сбъднат своята мечта . Ще участва и изключително талантливият художник от град 
Бургас Росен Поптомов, който ще дари една уникална картина в подкрепа на каузата ни! Цената на 
куверта е 75.00 лв. и включва вечеря с 3-степенно меню и сума за каузата. За закупуване на куверти и 
резервации: 08879 16615, 0887 22 6185 

Шуменският Инер Уил Клуб реализира шеста кауза по проекта ”Дарявай, докато четеш” 

www.shum.bg | 15.03.2019 | 20:11 
Фондация „Очи на четири лапи” и нейното училище за кучета водачи получи 3 000 лева по проекта 
”Дарявай, докато четеш” на шуменския Инер Уил Клуб. С предоставената сума се закупи суха храна за 
обучаваните кучета, които ще помогнат на незрящите хора да живеят пълноценно, съобщиха от Клуба. 
Това е шестата кауза, реализирана благодарение на четящите деца и младежи. За нея 86 малки 
читатели са дарили от натрупаните си кредити от решените тестове по книги, които са прочели. 40 от 
тях са от Шумен, а останалите 46 ученици са от Белене, Варна, Белослав, Бургас, Търговище, София, 
Балчик, Разград, Брацигово, Димитровград, Пчелник, Асеновград, Хасково, Добрич, Свищов, Брегово, 
Сливница, Лясковец, Пловдив, Чирпан,  Нови пазар. В сайта www.chetidari.bg в момента са 
представени още три каузи, които предстои да бъдат реализирани:„Осинови книга”- Дарителска 
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програма на Национална библиотека „Св.Св. Кирил и Методий” ; Организиране на Детски „Фестивал 
на баскетбола”- ще се работи по превенция на заседнал начин на живот и обездвижване, справяне с 
агресията; „Дари шанс за живот на новородените деца в тежко състояние” за осигуряване на 
пациентен монитор за Неонатологично отделение в МБАЛ-Шумен. ШУМ.БГ 

„Ротари“ призовава русенци да даряват кръв на 23 март 

www.utroruse.com | 15.03.2019 | 21:18 
Национална кръводарителска кампания под наслов „В кръвта ти е да спасяваш животи“ организират 
Ротари  клуб Русе и Ротаракт клуб Русе. Акцията се провежда съвместно с Българския червен кръст, 
университетска болница „Игнат Канев“ и Студентския съвет към Русенския университет. Желаещите 
да се включат в кампанията могат да дойдат в отделението по трансфузионна хематология в 
болницата на ул.“Независимост“ 2 на 23 март, събота, от 8.30 до 12.30 ч. 

На първа по рода й церемония отличиха млади хора, предизвикали себе си в Наградата на 
херцога на Единбург 

www.regnews.net | 16.03.2019 | 16:56 
Млади хора, предизвикали себе си и с последователност и мъдрост постигнали поставените си цели, 
бяха отличени днес във Велико Търново. В града се проведе първата по рода си регионална 
церемония по връчването на Бронзови отличия на момчета и момичета, участващи в Международната 
награда на херцога на Единбург. Едноименната фондация в България връчи специални значки и 
сертификати на 8 възпитаници на горнооряховската ПГЕЕ „М. В. Ломоносов” и 30 на свищовското СУ 
„Димитър Благоев” като символ на упоритостта и отговорността им към личностното им развитие. 38-
те младежи са част от общо 680 участници, включили се в Международната награда на херцога на 
Единбург през последните 5 години в България. Международната награда на херцога на Единбург е 
водещата младежка програма за личностни постижения в сферата на неформалното образование. 
Ученици и студенти на възраст 14-24 години участват в нея на три нива: Бронз, Сребро и Злато. 
Участниците във всяко ниво си поставят амбициозни цели в направленията Доброволчество, 
Физическа активност и Умения и взимат участие в Приключенско пътуване. Програмата предизвиква 
младите хора да развиват своята самодисциплина при определяне и постигане на цели, формиране 
на лидерски качества и умения за работа в екип, както и да усъвършенстват физическата си активност. 
Значките и сертификатите връчиха изпълнителният директор на Фондация „Международна награда 
на херцога на Единбург – България” Любомира Велчева и зам.-председателят на търговския отдел в 
Британското посолство у нас Анелия Тодорова. И двете училища са много специални за мен. ПГЕЕ „М. 
В. Ломоносов” е едно от първите училища в България, което се присъедини към Наградата, работим с 
него още от 2014 г., а Диана и Искра са едни от първите ни обучени лидери. ПГЕЕ даде добър пример. 
Много добре работим и със СУ „Димитър Благоев”, то има най-много участници в Наградата в 
България, сподели Любомира Велчева. На момчетата и момичетата тя поръча да вярват, че у тях има 
много, много повече от това, което си мислят, че са, и никога да не се отказват да следват мечтите и 
целите си. Възхищавам се на упоритостта и постоянството ви, на мъдростта, която проявихте, 
включвайки се в Наградата. Продължавайте да предизвиквате себе си, защото вие сте Наградата, каза 
и Анелия Тодорова. Опита си по пътя към ниво Бронз от Наградата споделиха Симона и Калина от СУ 
„Димитър Благоев”. Според Симона, която е помагала в детска градина, включването й в Наградата я 
е научило, че ако се грижим повече един за друг, и светът ще стане по-добър. От досегашната си 
ангажираност с Наградата Калина пък се е научила да бъде самостоятелна и да работи в екип. Да 
помнят вълнението на днешния ден заръча лидерът в Наградата Здравка Ганева. Тя припомни на 
момчетата и момичетата думи на Хорхе Луис Борхес как една шепа пясък и няколко крачки могат да 
променят пустиня. Сътворете истинската си история, бяха думите на Ганева. За петте години 
представителството на Наградата в България лицензира 56 организации, които предоставят на 
младежи възможност за участие в програмата. Обучени бяха Лидери (наставници), които лично 
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работят с участниците в Наградата. Вече над 680 младежи от страната участват в програмата и всеки 
ден постигат своите индивидуални цели. Международната награда на херцога на Единбург е основана 
във Великобритания през 1956 г. от съпруга на кралица Елизабет II - Негово Кралско Височество 
Херцогът на Единбург. Наградата e вече глобална инициатива. Над 8 млн. младежи от повече от 130 
различни страни са взели участие в нея. В България Наградата официално стартира в началото на 2014 
г. под официалния патронаж на президента Росен Плевнелиев. Биляна МИЛЧЕВА 

Pampers и Kaufland България обединяват сили в помощ на недоносените бебета. 

www.bebok.eu | 17.03.2019 | 16:25 
Включи се и ти! За всеки пакет Pampers Premium Care, закупен във веригата  през март, ще бъде 
направено дарение от 1 лев на Фондация „Нашите недоносени деца След мащабното дарение на 
първите в България специализирани пелени за недоносени бебета, което Pampers направи миналата 
година, марката на P&G продължава кампанията си в подкрепа на най-крехките същества. Този път 
Pampers обединява сили с Kaufland България, за да помогнат на преждевременно родените бебета и 
техните семейства. За всеки пакет Pampers Premium Care, закупен от Kaufland България през март, ще 
бъде дарен 1лв в полза на Фондация „Нашите недоносени деца“. По този начин всеки може да даде 
своя принос към грижата за най-малките герои само с един малък жест! Набраните средства в рамките 
на общата кампания ще бъдат дарени на Фондация „Нашите недоносени деца“. Неправителствената 
организация работи в подкрепа на преждевременно родените бебета и техните семейства и има за 
цел подобряване на грижите за малките герои, както през болничния им престой, така и по време на 
тяхното детско развитие. От друга страна фондацията се фокусира върху работата с родителите, 
осигурявайки им медицински достоверна информация и подкрепа. „Да бъдеш майка на недоносено 
бебе е трудно, стряскащо и изисква много воля и сили. В България думата „недоносен“ все още е 
непонятна за много хора, да бъдеш такъв значи да си различен. Напротив – недоносените бебета са 
борци, те са едни малки ангелчета, които са много по-силни от нас и имат такава воля за живот, която 
ние дори не можем да си представим. Те са едно малко, голямо чудо. Благодарим на Kaufland 
България и Procter&Gamble за подкрепата на нашите чудеса“, сподели Нина Николова, председател 
на фондация „Нашите недоносени деца". Зад инициативата застанаха певицата и бъдеща майка Поли 
Генова и актрисата Дария Симеонова, която преди няколко месеца роди първата си рожба. 
„Вдъхновена от хубавото нещо, което ме очаква, усетих, че имам потребност да застана зад каузата за 
недоносените бебета. Много искам да вдъхна сила и кураж на малките герои и техните родители, 
които всяка секунда се борят за живота на децата си.“, сподели Поли Генова. За участието си в 
кампанията Дария Симеонова каза: „Знаете ли, че 10% от бебетата в България са преждевременно 
родени, а най-малкото спасено недоносено бебе у нас е родено 450гр? Тези малки бойци са по-силни 
от всички нас! Ако мога някак да изразя подкрепата си към родителите и малките герои, то е като се 
включа в тази инициатива!“ Интервюирайки хора в центъра на София, двете дами се впуснаха в 
търсене на отговор на въпроса: „Колко малка е най-малката пелена, която сте виждали?“ А вие? /Insert 
video here/ Pampers са щастливи да подкрепят най-крехките същества в първите месеци от живота им. 

Започват доброволческите екоинициативи “Бъди активен – спаси живот” 

www.dariknews.bg | 17.03.2019 | 16:25 
От 18 март / понеделник / в Русе за трета поредна година стартира поредица от доброволчески 
екоинициативи “Бъди активен – спаси живот”,във връзка с отбелязване на Деня на Земята – 22 април. 
Акциите са организирани от СНЦ „Дунавско сияние“, с председател Емил Георгиев и СНЦ „Учителска 
подкрепа“ с председател Галя Шопова. Партньори тази година са Регионалното Управление на 
Образованието – гр.Русе, Арт Ателие “Пифчо” и фирмите за управление на отпадъци – “Никтранс” 
ЕООД и “Бон Фер” ЕООД. В рамките на един месец ще се проведат екоинициативи в три направления: 
1. Събиране на вторични суровини/хартия/ С организиране на тази акция желанието е да се насърчат 
децата към по-отговорно отношение към природата и опазването на околната среда, чрез разделно 
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събиране и рециклиране на отпадъци. Провеждане: Всяко училище само организира начина на 
събиране на вторичните суровини и тяхното съхранение до извозването им. Извозването на събраните 
вторични суровини става по график, изготвен от инициаторите и съгласуван с директора на 
съответното училище. Транспортните разходи са за сметка на СНЦ “Дунавско сияние” и СНЦ 
“Учителска подкрепа”. Продължителност : от 18 март до 18 април. 2. Засаждане на дървета на 
подходящо място в училищния двор След предаването на хартията в Пунктовете за вторични 
суровини, получените средства ще бъдат използвани за закупуване на дръвчета и храсти, които ще 
бъдат засадени заедно с учениците от тези училища, които са заявили желание за озеленяване на 
техните дворове. Продължителност: от 20 април до 22 април. Новост за тази година е: 3. Организиране 
на безплатен Арт курс по приложни изкуства в Работилничка “Пифчо” Мотото на Световния Ден на 
Земята за 2019 г. е :ДА ЗАЩИТИМ НАШИТЕ ВИДОВЕ, затова заедно с партньорите от Арт Магазин 
“Пифчо”, е организирана художествена работилничка, в която участниците собственоръчно да 
изработят специални “Тихи книжки”, от страниците на които ще наблюдават...тигри, лъвове, жирафи, 
мечета, слонове и много други изчезващи животински видове. Мястото на провеждане на Арт курса е 
на адрес: ул. “Константин Величков” №11 /Арт Магазин “Пифчо”/, а датите са: 23 март; 30 март; 6 
април и 13 април. Желаещите да се включат в безплатния курс, е необходимо да потвърдят своето 
участие на тел.: 0886844565 /Мария Терзииванова/ или на адрес: ул. “Константин Величков” №11. 
Завършилите курса ще получат Майсторско свидетелство по приложно изкуство. Равносметка от 
екоинициативата “Бъди активен – спаси живот”, през 2018 г. : Предадоха се близо 4 тона хартия и се 
засадиха дръвчета и храсти в дворовете на 10 русенски училища. Със съдействието на РИОСВ – Русе се 
проведоха над 20 еколектории, свързани с опазването на околната среда. Желаещите да се включат в 
инициативите през 2019 г., могат да потвърдят своето участие на тел: 0884286411 - Марияна Георгиева 
и 0886844565 – Мария Терзииванова /за Арт курса в Работилничка “Пифчо”/ 

Верният настойник на 10: Хиляди деца нахранени и върнати в клас /СНИМКИ + ВИДЕО/ 

www.dariknews.bg | 17.03.2019 | 19:45 
Над 5000 деца от рискови групи върнати в клас, над 1 000 тона хуманитарна помощ раздадена на 
нуждаещи се, 2000 деца включени в изхранваща програма, общо 50 тона храна и 50 000 чифта обувки 
и дрехи, предадени на социално слаби, близо 5 хиляди души са получили медицински прегледи, 
лекарства и консумативи… Това е само част от равносметката за свършената работа на 
неправителствената организация „Верният настойник” в Бургас, която през уикенда отпразнува 10 
години. В помощ на всички нуждаещи се, организационното й звено и около 20 доброволци са 
реализирали над 35 проекта със съдействието на над 70 партньори от 12 държави по света. „Вярваме, 
че усилията ни не са напразни, но и че когато сме обединени можем много повече. За тези години 
може да се каже, че сме изминали над 1 500 000 км. И подарихме на хората в нужда няколко хиляди 
часове доброволен труд. Мога да обобщя, че с работата ни изградихме личности, сбъднахме мечти и 
променихме съдби. Най-новият ни проект, по който работим сега е за реализиране на първата 
легитимна хранителна банка”, каза председателят на УС на Сдружението Жельо Желев. Той е 
категоричен, че без подкрепата на местната власт би било невъзможно да се обхванат толкова много 
хора. „Благодаря за подкрепата и благородната работа на Сдружението. Вече стартираха няколко 
инициативи с община Бургас в сферата на обучението, образованието на децата за трудови навици и 
възпитание”, казва в поздравлението си кметът на Бургас Димитър Николов. По време на празника 
общинският съветник от ГЕРБ – Станислав Андреев обяви, че с помощта на Общината и колегата му в 
ОбС Димо Грудев предстои скоро да се разгърне мащабен, иновативен проект, който ще обхване 
образованието и кариерното развитие и заетост на младите хора в Бургас.   „Верният настойник” 
получи поздравления и благодарности още от Иван Жабов – кмет на Средец, Николай Димитров на 
Община Несебър, Жельо Вардунски на Община Камено и Васил Панделиев на Община Сунгурларе. 
Десетки проекти за грижа за възрастните, социално слабите и многодетните семейства са били 
осъществени с Финландската организация  „Фида”. С нейна помощ в най-добрият модел на обучение 
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в света – финландският и в християнски ценности са били подготвени учители от детски градини и 
училища в региона. „Това е един пример, който трябва да зарази, да върне към изворите на 
българската любов, взаимопомощ и топлина. Нека, както ап. Павел пише до Тимотей в Свещените 
писания – всеки да служи според дадения му от Бога талант и дар. Така и вие да станете добри 
настойници като част от голямото християнско семейство и да действате според многообразието на 
Божията благодат”, каза представителят на „Фида” за България -  Петър Янев. 

Рекорд! 36 души дариха кръв в Дупница 

Организаторите от Ротаракт клуб: Кампанията е все по-успешна 
в. Вяра, Благоевград | Юлияна КОЛЧАКОВА | 18.03.2019 | 00:05 
Рекордните 36 кръводарители се включиха в тазгодишната акция за кръводаряване на Ротаракт-
Дупница, която бе проведена в петък в заседателната зала на община Дупница. 
"36 души дариха кръв и това е доста добре. Миналата година за два дни кръводарителите бяха малко 
над 40, а сега за 3 часа (от 10,00 до 15,00 ч.) - почти толкова. Хората са все по-склонни да даряват кръв, 
а и ние се справяме по-добре. Кампанията е все по-успешна", коментира Йоан Бойчев. Той е един от 
организаторите от Рота-ракт клуб-Дупница, който за четвърта поредна година участва в акцията и като 
кръводарител. Йоан е на 22 г., от Дупница, занимава се с поддръжка на софтуер в София. "Има голям 
проблем с кръводаряването и съответно целта на кампанията ни е да намерим достатъчно хора. 
Защото наистина има достатъчно хора, които биха дарили кръв, но това просто не е толкова 
рекламирано. Има и друг проблем - хората не са наясно с ползите. Наистина е полезно да се кръ-
водари. Това влияе добре на организма, пречиства и обновява кръвта. Това са част от причините, че 
кръводарявам. Като цяло ползата е, че дарената кръв отива в държавния резерв и се използва от 
всички болници. Доста хора се притесняват, че ако кръво-дарят и след това техен близък има нужда 
от кръв, няма да могат да дарят за него. Това не е така. Защото 6 месеца след като са кръводари-ли, 
те получават бележка и могат да я използват на техния близък да бъде дадена кръв безвъзмездно, без 
да се заплаща каквото и да било", обясни Йоан Бойчев. 
"За втори път дарявам кръв чрез същата кампания на Ротаракт клуб. Подтикна ме идеята, че мога да 
спомогна за спасяването на човешки живот и самата благородна кауза. Вярвам в прераждането и 
знам, че Господ ще ми даде хубави неща след време", каза 23-го-дишният Христо Милев, който е тим 
мениджър в столичен кол център. 
Традиционната акция тази година бе под мотото "В кръвта ти е да спасяваш животи!" С нея местният 
клуб отбеляза и Световната седмица на Ротаракт (11-17 март), подобно на повече от половината 
клубове в България. Съорганизатори на кръводарителската акция, която се провежда за четвърта 
поредна година, са Районен център за трансфузионна хематология - Кюстендил, Български младежки 
червен кръст - Кюстендил и Дупница, община Дупница и Ротари клуб -Дупница. 
18.03.2019 г. 
Стр. 1, 4 

Детски касички събраха за детската хирургия на УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" 40 514 
лв. 

в. Национална Бизнес Поща, Стара Загора | 18.03.2019 | 00:01 
Висок клас медицинска апаратура на стойност 40 514 лв. получи Клиниката по детска хирургия на 
УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" в Стара Загора. Дарението е особено ценно, защото идва от деца, 
обединени от Сдружение "Съзидание 2012" в благотворителната акция "Жълти стотинки - деца 
помагат на деца". Със събраните под формата на жълти стотинки средства малките дарители 
подпомогнаха детското хирургично отделение с модерен кувьоз, ехограф в окомплектовка с 
микроконвексен трансдюсер, интраоперативен трансдюсер и линеен трансдюсер, видеопринтер и 
перфузор, отбеляза Puls.bg. 
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Акцията на Сдружение "Съзидание 2012" се провежда вече дванадесета година, а общата събрана 
сума за Стара Загора е 62 876,09 лв. По-рано през годината дарителите доставиха и два кувьоза за 
недоносени бебета и два комплекта тръби за апаратите за изкуствена вентилация на Клиниката по 
неонатология в старозагорската болница. 
Надсловът "Деца помагат на деца" е същината на акцията - стотинките идват именно от децата, 
припомнят организаторите. Всяко дете участва, като в специална, направена лично от него, касичка 
събира монети, с които да помогне на друго дете и да върне усмивката на лицето му. "Предавайки 
стотинките, детето прави добро и връща здравето в живота на друго дете, негов приятел, посява семе 
на милосърдие и чистосърдечност", добавят дарителите. 
Началото на кампанията е през 2008 г. със събрани 4100 лв. Всяка година средствата се увеличават, 
като през миналата година, достигнаха 62 876,09 лв. Традиционно в акцията вече участват цели детски 
градини и класове от училища. За 11-те години, в които "Жълти стотинки" помага на нуждаещите се, 
общата събрана сума е 345 669,91 лв. С парите е закупено оборудване за детските отделения на 14 
болници в страната. 
Тази година в центъра на акцията е град Хасково и МБАЛ "Хасково". По предварителни данни в 
Детското отделение на болницата се нуждаят от инфузионни помпи, инхалатори, аспиратор, 
пациентни монитори, ЕКГ апарат, стойки за системи, болнични легла за кърмачета, болнични 
шкафчета, постел но бельо за деца и придружители, столове, сгъваеми легла с матрак, готварска 
печка, гардероб двукрил, медицински бюра, шкаф за чисто болнично бельо, пейки и други 
консумативи. 
Средства се събират през цялата 2019 г. Могат да се предават на целогодишните пунктове в градовете, 
в които има такива, както и по време на големите акции на 1 юни - Деня на детето, и 6 декември -Деня 
на Свети Николай Чудотворец. Те могат да бъдат превеждани по всяко време и директно по сметката 
на Сдружение "Съзидание 2012". 
18.03.2019 
Стр. 13 
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