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Новини за членове на БДФ 
 

Ден на отворените врати по случай петия рожден ден на Дневен център „Светове" 

www.ngobg.info | 10.07.2018 |  
Имаме удоволствието да Ви поканим на Деня на отворените врати, с който ще отбележим 
петия рожден ден на Дневен център „Светове“.  17 юли 2018 г., от 10:00 до 13:00 часа, ул. 
„Рикардо Вакарини" 8, кв. „Гоце Делчев" За нас ще бъде удоволствие да празнуваме заедно, 
както и да споделим с Вас нашите постижения от изминалата година – изпълнена с 
разнообразни дейности и събития, които дадоха възможност на повече хора с 
интелектуални затруднения да развият умения за независим живот, да общуват 
пълноценно, да се реализират на пазара на труда и да отстояват правата си. В програмата на 
събитието (от 11:00 ч.) е включено официално представяне на дейността ни през последната 
година. Ще научите за предизвикателствата, които преодоляхме и за мечтите, които 
сбъднахме. Потребителите ни ще споделят впечатления от трудовата заетост и участието 
като доброволци по програма „Трудова практика“, ще разкажат за инициативите за 
самозастъпничество, социализиране и приобщаване към културния живот на общността. В 
Защитеното кафене ще се насладим на ароматно кафе, прясно изцедена цитронада и 
специалитети от менюто на Bon Appétit от „Светът на Мария“ – социалното предприятие, 
което създадохме с цел да предоставим възможност на лица в уязвимо положение да 
развиват своите професионални умения, свързани с приготвянето на храна, обслужване и 
осигуряване на кетъринг за различни поводи и събития. Всички желаещи ще могат да 
надникнат в нашите ателиета и да се включат в изработването на глицеринови сапуни, 
поздравителни картички и тематични сувенири. В Деня на отворените врати ще бъде 
представена изложба с графики и живопис на младите хора с интелектуални затруднения от 
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Дневния център, участници в проект „Изкуството е за всички! Творческа лаборатория за хора 
с интелектуални затруднения“, финансиран от Гьоте‑институт България. Ще се радваме да 
видим Вас, Ваши приятели и колеги сред нашите гости! Екипът на фондация „Светът на 
Мария“. 

Неделни базари организира Фондация „Искам бебе” в Марно поле 

www.velikotarnovo.utre.bg | 14.07.2018  
Поредица благотворителни базари стартира във Велико Търново Фондация „Искам бебе”. 
Първият от тях ще бъде утре, сподели регионалният координатор на Фондацията Вероника 
Михайлова. Използвани, но много запазени детски играчки, обувки и дрешки са 
предоставили на фондацията стотици хора от страната, идеята им не е да стоят под ключ в 
склада. Именно такива артикули ще се предлагат на неделните базари, които стартират този 
уикенд и ще продължат до края на месеца, а при интерес – и в следващия. „Не сме 
определяли стойност на всяко едно от нещата – нека просто всеки, според възможностите 
си остави сума в касичката на Фондацията. Всеки, който си хареса нещо – дарявайки става 
съпричастен към нашата кауза. Кампанията до голяма степен е и чисто информативна – да 
видят какво ни подаряват хората, да им разкажем за каузата на „Искам бебе”, за това, с 
което се сблъскваме, какъв път извървяват двойките с репродуктивни затруднения”, обобщи 
Михайлова. Неделната среща-съпричастност стартира в парк „Марно поле” точно в 10 
сутринта. 

Среща с психолог за двойки с репродуктивни проблеми от Велико Търново и региона 
организира фондация „Искам бебе“ 

www.focus-radio.net | 15.07.2018 | 16:45 
Велико Търново. Среща с психолог за двойки с репродуктивни проблеми от старата столица 
и региона организира фондация „Искам бебе“. Инициативата вероятно ще се случи през 
есента, като вече има подадени около пет заявки за участие. Това обясни за Радио „Фокус“ – 
Велико Търново Вероника Михайлова, координатор на фондацията за Търново. Тя уточни, че 
това ще е третата поредна среща в старата столица, като самата тя е участвала в първата. 
След нея, по думите й, от 12 включили се жени, 10 вече имат деца. Тя припомни и, че целта 
на благотворителните базари, които се организират, освен да набират средства, е и да 
информират хората. „Искаме да покажем какво е фондация „Искам бебе“ , както прави и на 
местно ниво с Община Велико Търново. Хората да разбират, че проблемът с 
репродуктивните затруднения никак не е маловажен и, че над 200 хиляди двойки в 
България са с такива затруднения. Ние освен финансовата подкрепа, която успяваме да 
окажем като фондация, организираме и срещи с репродуктивен психолог“, допълни 
Вероника Михайлова и подчерта, че групите са напълно безплатни. Тя призова всички хора, 
не само тези със затруднения, да се поинтересуват от проблема и да помогнат с каквото 
могат. Луиза ТРАНЧЕВА 

Христина Попова: От 2014 насам ПРОМЯНАТА е подкрепила над 35 000 деца в България 

www.uspelite.bg | 16.07.2018  
Христина Попова е главният двигател на Промяната в нашата страна. Преди да се запознаем 
с нея, бързаме да споделим, че всеки човек с предприемачески дух и силна мотивация, 
който е намерил решение на важен социален проблем на децата и младежите в България - 
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може да кандидатства в конкурса ПРОМЯНАТА, България до 18 юли. Христина е на 27 г. и 
споделя, че и е трудно да посочи нещо като нейно постижение - но със сигурност имам 
късмет! Интересите й е повличат към по-академични теми - от мъртви езици (като латински 
и старогръцки) до културология. Благодарение на късмета си обаче започва работа на 
точното място - Reach for Change България - което й дава възможност да впрегне силите си в 
нещо по-практично, но най-важното - смислено. Reach for Change e международна 
организация, която е най-известна в България с партньорството си с Нова Броудкастинг Груп 
в инициативата ПРОМЯНАТА. ПРОМЯНАТА намира и подкрепя стартиращи социални 
предприемачи, които се стремят да подобрят живота на децата и младежите. Обикновено 
се шегувам, че имам най-сладката работа в екипа ни, тъй като работя директно със 
социалните предприемачи чрез програмите ни за подкрепа - Инкубатор и Акселератор, 
споделя Христина. Като програмен мениджър мисли за 2 неща: от една страна, как да 
изберем най-подходящите социални предприемачи за ПРОМЯНАТА, а от друга - какъв тип 
подкрепа ще е най-подходяща за тях (а и други социални предприемачи, с които работим 
извън инициативата), за да се развият възможно най-бързо и устойчиво. Какво означава да 
станеш социален предприемач?Работата в Reach for Change ме научи, че социалното 
предприемачество е едно от най-смислените неща, на които човек може да посвети 
кариерата си, но е за упоритите хора. Социалните предприемачи стават такива, защото 
виждат проблем в обществото - от тези сложните, които е лесно да забележиш, но е трудно 
да направиш нещо смислено за тях. И вместо само да ги наблюдават и коментират, 
социалните предприемачи си поставят за цел да намерят решение. Не ги е страх, че няма да 
стане от първия път, че няма рецепти, нито пък, че ще е трудно. А особено добрите 
социални предприемачи си дават сметка, че това решение трябва да е и достъпно за всички, 
които са засегнати от проблема, и си поставят за цел да открият какъв е устойчивият бизнес 
модел, който им е необходим за това. Така че за мен, а и за Reach for Change, да си социален 
предприемач, означава да си прагматичен, но същевременно смел и да не се отказваш. Да 
продължаваш да “гориш” за каузата - или както казваме в Reach for Change - да си smart, 
brave and passionate. Кои са героите, които правят мисията на ПРОМЯНАТА реалност? А 
каква е мисията?Героите на ПРОМЯНАТА са хората, които променят правилата на играта за 
децата. Те са хора като Красимир и Силвена - основателите на Живот със Синдром на Даун, 
които чрез позитивни видеа променят нагласите на обществото към децата и хората със 
Синдром на Даун, или Бояна и Даниела от ParaKids, които осигуряват спортни занимания за 
деца с увреждания. Хора като Николета и Надя от Loveguide, които осигуряват на 
тийнейджърите достъп до интересно съдържание за сексуалното им здраве, поднесено 
просто и приятелски, така че наистина да стигне до тях и да промени поведението им. Като 
екипът на Географ БГ, които работят системно за това децата да имат достъп до практически 
занимания с наука и да не избират гимназията си и кариерата си само защото не се справят с 
точните науки (както може би направих аз, когато бях на 14). Няма значение дали става дума 
за деца в особено тежка ситуация - деца със специфични нужди, деца в риск, деца от 
маргинализирани групи - или пък за деца, които поначало са имали добър старт в живота, 
ПРОМЯНАТА цели да намери начин животите им да се развият по-добре. И тук идва 
интересната част в метода на работа на ПРОМЯНАТА и методологията на Reach for Change - 
ние изпълняваме мисията си, като търсим решенията на проблемите сред стартиращи 
организации в социалния сектор и инвестираме ресурси в развитието им. Така ефектът от 
работата на тези организации получава възможност да се разрастне и да постигне 
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съществена промяна за цялото общество. Разкажи ни за участник/ци в ПРОМЯНАТА, които 
успяха да те докоснат по-силно?Много често получавам този въпрос и всеки път се чудя 
защо. ПРОМЯНАТА има много интензивен процес на селекция, които трае около 9 месеца. 
На практика това означава, че всички организации, с които работим, имат много ясна кауза, 
план за действие и правят смислени неща, които могат да те трогнат до сълзи. И до една са 
вдъхновяващи. Най-малкото общо кратно за мен обаче е умението им да вървят напред, 
независимо че предизвикателствата обикновено са повече от лесните неща в работата им. 
Винаги съм се възхищавала на умението на предприемачите, с които работим, да видят 
възможност там, където другите виждат проблем. Правилният избор сред толкова 
вълнуващи участници сигурно е труден. Какви са условията да изберете най-
необходимия?Изборът е много труден не само защото получаваме много и интересни 
проекти, но и защото логиката на инициативата предполага, че оценяваме не просто опита 
на кандидата и конкретния план за осъществяването на идеята, но и потенциала за 
развитието й в дългосрочен план. Основните въпроси винаги са свързани с три основни 
теми: ефективно ли е решението на идентифицирания проблем, има ли потенциал за 
финансова устойчивост, има ли ясна амбиция решението да се разрасне и да достигне 
значима част от целевата група. За да можем да вземем решение, процесът на подбор е 
дълъг и в него се включват много хора с различна експертиза - служители на Нова 
Броудкастинг Груп, експерти от социалния сектор, бизнеса и публични институции, 
представители на други клонове на Reach for Change, широката публика и самите деца и 
младежи. На колко български деца сте помогнали до момента?От 2014 насам ПРОМЯНАТА е 
подкрепила над 35 000 деца в България. На глобално ниво през 2017 Reach for Change e 
подкрепила близо 450 000 деца от 17 държави. Какво бихте посъветвали хората, които се 
страхуват от Промяна в своя живот?Страхът изобщо не помага. Позитивна или негативна 
промяната е неизбежна. Най-доброто, което можем да направим, е ние да сме активната 
страна и да се опитаме да задаваме посоката на промяната, вместо да очакваме да ни се 
случи. Може да се докоснете и до глобалната Промяна, като прочетете и интервюто с 
нейната създателка София Брейтхолц. 

Проект „Варна в кадри и рими“ получи номинация за социална иновация 

www.dnesplus.bg | 16.07.2018 | 
Проект „Варна в кадри и рими“ получи номинация за социална иновация от Обществен 
дарителски фонд за Варна. Проекта е един от деветте инициативи на неправителствени 
организации от Варна, които се реализират с финансовата подкрепа на Фонда в периода 
2017-2018 г. В края на годината Общественият фонд ще присъди награди на номинираните 
проекти в три категории - социална иновация, доброволчество и обединяване на общности. 
Проект“ Варна в кадри и рими“ се реализира от Сдружение „Женска либерална мрежа“. В 
рамките на проекта беше разработен иновативен модул за хора с умствени увреждания, 
включващ адаптирана методика за развиване на основни умения в сферата на 
комуникацията, себеизразяването, повишаване на самооценката и интегрирането в 
общността. Новият модул беше успешно реализиран с участието на 20 младежи с умствени 
увреждания в поредица от творчески работилници. Иновативният образователен ресурс 
„Фотография и психология“ ще бъде предоставен в помощ на работата на психолози и 
социални работници, работещи в дневните центрове за хора с умствени увреждания във 
Варна и в страната. Проекта завърши с конкурс под надслов: „Живеем в свят, в който не е 

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


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

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

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

С подкрепата на фондация „Америка за България”  

7 

 

сигурно кои са различните, но е сигурно, че всеки от нас е уникален по своему.“ В конкурса 
взеха участие 40 лица с увреждания които имат способности и потенциал в сферата на 
фотографията и творческото писане от цялата страна. Инициативата завържи с пътуваща 
изложба от 60 фотографии и издаване на „Алманах на творческото вдъхновение“. По време 
на пътуващата изложба, проект „Варна в кадри и рими“ не само популяризира своя успех и 
значимост, но се превърна и в част от други национални инициативи, свързани с живота на 
хората в неравностойно положение. Днес+ 

Тръгнахме! Чакат ни 7 дни в зелено 

www.dnesplus.bg | 16.07.2018 |  
Днес от Варна потеглиха участниците в проекта „7 дни в зелено“, реализиран от Фондация 
„Владиславово“ с финансовата подкрепа на Обществения дарителски фонд „За Варна“. 
„Радваме се, че това е един от проектите на последната ни дарителска сесия, който 
привлече вниманието на нашите традиционни спомоществователи, каза изпълнителният 
директор на фонда Анна Радева. Идеята заслужи подкрепа с екологичния си заряд и с това, 
че е адресиран към децата“. Проектът е предназначен за деца на възраст между 10-14 
години, които са от ромски семейства и от уязвими групи. Програмата включва три различни 
модула – ролеви игри, работа в екип, екологично възпитание, ориентиране сред природата 
и др. В продължение на една седмица деца от двата центъра за обществена подкрепа към 
фондацията ще преживеят незабравими срещи с природата в хижа „Младост“ в 
търговищкия Балкан. Идеята е участницитеда имат шанс за едно различно преживяване, 
каквото в семейството и в училище не могат да получат. Авторите на проекта са убедени, че 
това ще провокира любопитството, наблюдателността и любознателността им във реална 
обучаваща среда и ролеви ситуации. Ще допринесе за развиване на умения да разпознават 
природните явления и ще имат възможността да видят причините за тях. Днес+ 

10 проекта ще получат финансиране от Обществения борд на TELUS International в България 

www.expert.bg | 16.07.2018 |  
На второто си заседание за тази година, което се проведе в края на юни, Общественият борд 
на TELUS International в България взе решение да подкрепи нови 10 проекта, които да 
получат финансиране. След като при първата отворена покана Бордът получи около 150 
проекта, сега общо 75 нови проекта се бореха за финансиране. По-голямата част от тях бяха 
в областите на образованието и здравеопазването. 
Финансовата подкрепа за проектите на десетте неправителствени организации е на обща 
стойност 62 777 лева. Сред подкрепените проекти са такива на организации като фондация 
“Подари усмивка” - Димитровград, Национален Алианс за Работа с Доброволци - Пловдив, 
Сдружение "Вазовци" - гр. Вършец и др. 
И десетте организации насочват усилията си в полза на местните общности, развитие на 
детската активност извън училищните занимания, както и в посока на развитие на 
социалното предприемачество. Бордът подкрепя устойчивостта, иновативните идеи и 
новаторски подход за реализация. Следващата отворена покана за кандидатстване е 
предвидена за септември и ще бъде комуникирана в специално съобщение. В България 
Бордът е основан през 2015 г. и негов председател е Левон Хампарцумян, а сред членовете 
му са Красимира Величкова, директор на Български дарителски форум, Силва Зурлева, член 
на УС на Нова телевизия, Магдалена Малеева, основател на gorichka.bg, Елвин Гури, 
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изпълнителен директор на River Stixx Capital, Нели Радева, основател и председател на 
фондация I can too и представители на топ мениджмънта на TELUS International Europe. 
Общественият борд в България е петнадесетият по ред борд за цял свят.   
Редактор: Деница Райкова 

Деца-откриватели организират научна конференция 

www.blife.bg | Blife.bg | 16.07.2018 |  
За четвърта поредна година в четири български региона, 14 общини, 23 градове и села ще се 
проведе поредното издание на програмата „Забавно лято, грижовна есен“. Тя е част от 
инициативите на Филип Морис Интернешънъл за корпоративна социална отговорност за 
подпомагане на местни общности в тютюнопроизводителните региони. У нас това са 
Благоевград, Кърджали, Силистра и Хасково. Програмата се реализира в три части: 
безплатна лятна образователно-приключенска академия за деца, безплатни 
специализирани медицински прегледи и консултации на място за възрастни хора, и 
„Академия местни предприемачи”, която включва обучения по предприемачество за хора с 
бизнес идеи и за активни неправителствени организации в същите региони. За поредна 
година за успешното осъществяване на програмата Фондация BCause и „Филип Морис 
България” ЕООД си партнират с Народно читалище “Бъдеще сега” и Фондация “Направи 
добро - Александровска”. Всяка година програмата разширява обхвата си, като се включват 
все повече участници и се добавят нови модули. През 2017 г. повече от 650 деца откриха 
силните си страни и натрупаха нови знания, близо 2000 възрастни хора получиха безплатна 
здравна грижа, над 100 човека придобиха нови предприемачески умения, а 3 старт-ъпа 
получиха финансиране, за да започнат собствен бизнес. Тази година в безплатната 
образователно-приключенската академия „Забавно лято“, през юли и август ще бъдат 
включени над 650 ученици на възраст от 7 до 14 години в 20 населени места. Целта е децата 
от Сатовча, Вълкосел, Кочан, Слащен, Абланица, Хаджидимово, Крумовград, Странджево, 
Бенковски, Чакаларово, Дулово, Окорш, Правда, Черник, Искра, Цар Самуил, Нова Черна, 
Тутракан, Силен и Караманци да подобрят способностите и мотивацията си за учене и да 
придобият ценни умения и познания за личностно развитие, работа в екип, наблюдателност, 
природни науки чрез различни видове образователно-игрови модели, адаптирани за 
съответната възрастова група. В с. Искра, община Ситово вече 23 деца между 1-ви и 4-ти 
клас организираха научна конференция по примера на конференциите TED Talks. Разделени 
на отбори, те представиха географските чудеса от цял свят пред инструктори, учители и 
родители. В „Академия за местни предприемачи”, като продължение на обученията по 
предприемачество от миналогодишния формат , тази година фондация BCause ще подкрепи 
стартиращи предприемачи от областите Благоевград, Кърджали, Силистра и Хасково със 
специална програма. Акселераторът на Центъра за предприемачество и обучения „Ринкър" 
към фондация BCause ще проведе практически насочени занимания и консултации за 
стартиращите предприемачи, а Филип Морис България ще осигури допълнителен награден 
фонд от 24 000 лева за бизнес проектите, които ще се осъществяват в тези региони. 
Устойчиво развилите се бизнес-модели, подкрепени в миналогодишното издание на 
програмата ще бъдат вдъхновение за новите кандидат-участници в „Академия местни 
предприемачи”. В партньорство с фондация "Направи добро - Александровска” към 
Александровска болница през октомври и ноември ще се осъществят над 2000 безплатни 
специализирани медицински прегледи на място за възрастните хора в общините Сатовча, 
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Хаджидимово, Крумовград, Кирково, Тутракан, Ситово, Дулово, Стамболово, Харманли и 
Минерални бани. Отличия на програмата:  Годишни награди за отговорен бизнес на 
Българския форум на бизнес лидерите, 2016 г. • „Най-добра дарителска програма на малко 
и средно предприятие“ за 2017 г. – награда на Български дарителски форум. • Трето място в 
категорията "Най-добра социална политика на малко и средно предприятие" - Годишни 
награди за отговорен бизнес на Българския форум на бизнес лидерите, 2017 г. • Програмата 
„Забавно лято, грижовна есен”, осъществявана с финансовото съдействие на „Филип Морис 
България“ ЕООД, е включена в първия учебник по „Корпоративна устойчивост и 
отговорност“ с автор д-р Марина Стефанова. • През 2018 г. Филип Морис България получи 
награда от Центъра за приобщаващо образование за компания, даряваща крила на 
българското образование чрез програмата „Забавно лято, грижовна есен“. 

134 са кандидатите от цялата страна в петото издание на ПРОМЯНАТА 

www.dariknews.bg | 19.07.2018 | 
134 са кандидатите в петото издание на ПРОМЯНАТА - най-голямата социално отговорна 
инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява в партньорство с фондация 
Reach for Change България. ПРОМЯНАТА цели да подобри трайно живота на децата 
младежите (0-24 г.) в България, като открива мотивирани социални предприемачи и им 
помага да реализират по устойчив начин идеите си за по-доброто и сигурно бъдеще на 
българските деца. Нови петима социални предприемачи ще достигнат до финала на 
конкурса и да получат финансиране, професионални обучения и менторска подкрепа, 
медийно отразяване и достъп до международна мрежа от социални предприемачи, за да 
развият своите решения максимално ефективно. Социални предприемачи от 29 населени 
места попълниха онлайн формата за кандидатстване в юбилейното издание на конкурса. 
Кандидатурите са от цялата страна – близо 45% от тях са подадени от десетки населени 
места от Северна и Южна България (Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Добрич, Стара Загора, 
Габрово, Плевен, Шумен, Ямбол, Кърджали, Перник) и други големи и малки градове, както 
и няколко села от страната, а 55% са от София. Преобладаващият брой участници са с висше 
образование (84%), както и в предишните издания на конкурса. Рекорден брой кандидати са 
жени – 73%, за сравнение със средно около 60% през предишните издания. Социалните 
предприемачи са от 20 до 67 години, като близо половината от кандидатите са между 28 и 
38 години. „Кандидатите в конкурса тази година са още по-осъзнати и фокусирани и вече 
ясно разбират, че ПРОМЯНАТА е прекрасна възможност, но и голяма отговорност, защото 
изисква дългосрочен ангажимент и пълно отдаване на проблемите на децата и младежите. 
И тази година ПРОМЯНАТА е своеобразен обзор на темите и проблемите, които активните 
граждани считат за важни по отношение на децата и младежите в България - ранното детско 
развитие, обучения в емоционална интелигентност, кариерното ориентиране и много други. 
Впечатлен съм от поредицата проекти, които задават въпроса какво се случва с най-младите 
в малките населени места – кой и как се грижи за развиването на пълния им потенциал, с 
какви проблеми се сблъскват и т.н.“, споделя първоначалните си впечатления за 
участниците Юрий Вълковски, изпълнителен директор на фондация Reach for Change 
България. Подадените проекти ще преминат през осем етапа на оценка. Те ще бъдат 
разглеждани от експерти от водещи неправителствени организации, специалисти от 
различни отдели на Нова Броудкастинг Груп, представители на ключови институции и на 
глобалната мрежа на Reach for Change. Като част от процеса на селекция между 10 и 15 от 
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най-добрите кандидати ще бъдат поканени в Акселератора на ПРОМЯНАТА – двумесечна 
безплатна обучителна програма, която ще им помогне да обогатят и развият проектите си 
преди да продължат в следващия етап на конкурса. Сред завършилите Акселератора през 
ноември 2018 г. ще бъдат избрани петимата нови финалисти. Те ще се явят на онлайн 
гласуване в началото на 2019 г. и публиката ще определи със своя глас кои ще са тримата 
финалисти, които ще се явят на последния кръг от конкурса – среща с детското и 
възрастното Жури на ПРОМЯНАТА. Големият победител ще получи 
безвъзмездно финансиране в размер на 30 000 лв., а другите двама финалисти, получили 
най-много гласове в етапа на онлайн гласуване - по 15 000 лв. ПРОМЯНАТА е най-голямата 
социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява за пета 
поредна година в партньорство с фондация Reach for Change България. Тя цели да подобри 
трайно живота на децата и младежите в България, като открива мотивирани социални 
предприемачи и им помага да реализират по устойчив начин идеите си за по-доброто и 
сигурно бъдеще на българските деца. От 2014 г. досега ПРОМЯНАТА помогна на над 35 000 
деца и младежи от цялата страна. 
 
Общи новини  
 

Плувен маратон с кауза организира днес край Бургас сдружение “Онкоболни и приятели“ 

www.novini.dir.bg | БНР | 14.07.2018  
Плувен маратон с кауза ще има днес в 8 ч.от остров Света Анастасия до плажа Чукалята край 
Бургас... Плувен маратон с кауза ще има днес в 8 ч.от остров Света Анастасия до плажа 
Чукалята край Бургас. Организатор е сдружение “Онкоболни и приятели“, събитието се 
провеждаза трета поредна година. Целта е да се съберат средства за социална 
рехабилитация на хора с онкологични заболявания.В инициативата се включват цели 
семейства, като имаме участници не само от Бургас, но и от Варна, Кърджали и други 
градове в страната, каза Цонка Тодорова, председател на организацията: Предполагам, че 
това ще се превърне за всички в един хубав празник. Освен това, тъй като вече е трета 
година, това се налага като едно мероприятие, което е емблематично не само за нашето 
сдружение, а и за града.“ Лице на тазгодишния маратон ще бъде отново актрисата Йоана 
Буковска, която ще даде старт на маратона в 8 ч. от Морска гара, съобщи Валентина 
Станкова от сдружението: “За хората, които се включват в маратона, не е лесно, но пък 
човек, когато е амбициран да подкрепи определена кауза, мисля, че това му помага да се 
справи.“ А вечерта от 19 ч. в района на Морска гара ще се проведе благотворителен 
концерт. 

ЧЕЗ Електро осигурява подарък за всеки, регистрирал се за електронна фактура по време на 
Run Green 

в. Строител | 14.07.2018 |  
По инициатива на "ЧЕЗ Електро България" АД тази събота - 14 юли, традиционното 5-
километрово бягане, организирано от 5kmrun.bg в Южния парк в София, ще бъде под 
мотото Run Green. Събитието ще даде старт на кампанията "Зареждаме Ви с енергия". 
Инициативата е част от прилаганата от "ЧЕЗ Електро България" АД дългосрочна стратегия за 

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


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

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

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

С подкрепата на фондация „Америка за България”  

11 

 

корпоративна и социална отговорност, чиито основни приоритети са опазването и грижата 
за околната среда и енергийната ефективност. 
Целта на Run Green е да популяризира използването на електронната фактура като удобен, 
сигурен и модерен начин за получаване на месечните сметки, който дава и възможност за 
личен принос към опазване на природната среда. По време на събитието - от 08:30 ч. до 
11:30 ч., всеки ще има възможност да заяви безплатните електронни услуги, които "ЧЕЗ 
Електро България" АД предлага на своите клиенти - електронна фактура и есемес 
известяване, и ще получи специален екоподарък. 
За участниците в Run Green Дружеството осигурява 10 ваучера по 100 лв., както и награда за 
всеки втори, пробягал 5 км. Всяко дете, преодоляло разстоянието от 2 км, ще получи 
подарък раничка. 
Броят на участниците в Run Green ще определи броя на дърветата, които "ЧЕЗ Електро 
България" АД ще закупи и с помощта на доброволци - служители на ЧЕЗ и граждани, ще 
засади през есента на територията на паркове и населени места в Западна България. 
Регистрацията за участие в бягането е безплатна и може да се направи на сайта на 5ктгип. Ьд 
- http://5kmrun.bg/reg_form.php или през специалния фейсбук профил на инициативата RUN 
GREEN. 

Да помогнем на Наско от Пловдив и на DMS номер 

www.trafficnews.bg | 14.07.2018  
Чрез нова форма вече можем да подкрепим пловдивчанина Наско в борбата му срещу 
коварното заболяване. Вече и чрез дарителски SMS също можем да помогнем на младия 
баща.  Наско е само на 31 години, но е с диагноза остра миелоидна левкемия. За да 
продължи да живее, е необходима трансплантация на стволови клетки, която ще бъде 
направена извън България. Това изисква средства, които са непосилни за семейството му.  
Офертата на Анадолу Медикъл Център е на стойност 119 000 щатски долара и включва 
хаплоидентична трансплантация от чужд донор.  „Много ни е трудно да Ви помолим за 
финанси, но в момента нямаме друг избор. Всяко ваше дарение ще е от помощ. Моля 
помогнете ни да върнем тези прекрасни усмивки по лицата им и малкото човече от 
снимката да израсте с баща си! Благодарим Ви!”, призовават близките на младия 
пловдивчанин. Вече може да помогните на Наско чрез SMS с текст DMS ATANAS на номер 17 
777 или да направите дарение по сметка: BG90BUIN95611100605800 Атанас Йорданов 
Динков Алианц България 

Дариха над 700 тома на библиотеката към читалище „Просвета“ в Галиче 

www.konkurent.bg | 14.07.2018  
Повече от 700 тома книги, дарени от цяла България, получиха в НЧ „Просвета 1910“ в с. 
Галиче. Подетата преди малко повече от месец  кампания, успя да осигури не само така 
нужните на библиотеката в селското читалище книги, но и два чисто нови компютъра. Това 
се случи благодарение на усилията на новоизбраното ръководство на просветното огнище, 
чиито председател е Венетка Пачева, секретар Веселин Янков и библиотекар Галя Чонтова. 
Тримата работят в екип, насочвайки дейността си към възраждане на дейностите. 
На подетата инициатива с готовност откликна и депутатът Красен Кръстев, който дари 22 
нови книги - детска литература, луксозни художествени и документални издания. 
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Програмата за малки проекти на сдружение „Първи юни” пък подкрепя осъществяването на 
10 инициативи за община Бяла Слатина през т.г. Целта на проекта, с който читалище 
„Просвета“ кандидатства и печели е обособяване и оборудване на компютърна зала в 
читалището. Целевата група, към която е насочен проектът е от 176 ученици в СУ “Хр. Ботев“ 
в Галиче. Очакваните резултати са повишаване на знанията и подготовката им в 
образователната сфера. Компютърната зала ще предоставя безплатен интернет, чрез който 
потребителите ще могат да търсят информация, да разглеждат и изготвят текстове и 
документи. 

Плувен маратон с кауза 

www.kanal3.bg | 14.07.2018 | 
Плувен маратон с кауза. 40 души се включиха в надпревара в открито море с 
благотворителна цел. Те трябваше да преплуват близо една морска миля в помощ на 
онкоболни. Инициативата се организира за трета поредна година от Сдружение „Онкоболни 
и приятели”. Събраните средства  ще бъдат за дейностите за социалната рехабилитация на 
хора с ракови заболявания. Лице на тазгодишния маратон бе актрисата Йоана Буковска. 
Вижте още новини от България! В плуването се включиха и професионални плувци и 
любители. За втора поредна година плува и кметът на Равда Андон Бакалов, чийто баща е 
бил онкоболен. Най-малкият участник пък бе едва 5-годишният Христо. Първият, който успя 
да преодолее водното разстояние, бе фармацевтът Стефан Марински. „Доста често се 
виждам с хора, които страдат от онкозаболявания, от различни други - сърдечно-съдови и 
други заболявания. И наистина тези хора се нуждаят от помощ. Това е моят начин да 
помогна на тези хора”, коментира победителят. 

"Комарево рок фест" набира доброволци 

www.bnr.bg | 15.07.2018 |  
Продължава подготовката за първото издание на фестивала "Комарево рок фест 2018". 
Ремонтират се сервизните помещения и чешмите, в близост до фестивалното пространство. 
Ливадата, където ще бъде монтирана сцената и палатковия лагер вече са окосени и 
почистени. Набират се и доброволци за инициативата, които да помагат за провеждането на 
фестивала каза кметският наместник берковското село Комарево и организатор на 
събитието Цвета Йорданова. "Търсим хора, които да ни помогнат с почистването, да помагат 
около сцената, както и с промоциите и игрите, които ще проведем с нашите спонсори. 
Търсим хора с желание да станат част от магията на "Комарево рок фест. Доброволците ще 
получат сертификат за доброволчество, храна три пъти дневно и напитки. Датите са 11 и 12 
август и всички желаещи могат да ни намерят на фейсбук страницата на събитието 
"Комарево рок фест". Ние сме малко населено място и за това се обръщаме към младите 
хора от българския Северозапад, желаещи да се включат в подготовката и провеждането на 
първото издание на този рок фестивал." - каза за радио Видин Цвета Йорданова. 

Вежди Рашидов дари 3000 лева на Надежда Огойска 

в. Труд | 16.07.2018  
Председателят на комисията по култура и медии в 44-я парламент Вежди Рашидов дари 
3000 лв. за операцията на онкоболната Надежда Огойска. Младата жена е дъщеря на 
поетесата Маргарита Петкова, а набраната сума за лечението надхвърля 50 хил. паунда. В 
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информация на парламентарната комисия по култура се припомня, че Вежди Рашидов се 
познава от години с майката на Надежда. "Зная колко е тежък този момент и за Маргарита, 
и за дъщеря й, зная какво е да се бориш за живота си, зная, че само съчувствие не стига, 
трябват и пари", коментира скулпторът, който преди няколко години също се бори с за 
живота си с онкологично заболяване. "Разбрах от драматичните думи на Маргарита 
Петкова, че семейството изживява много трудни дни и че са нужни средства за 
скъпоструващата операция на Надежда. Искам да помогна младата жена да пребори рака. 
Искам да дам надежда на Надежда и на нейните деца", каза още Рашидов. Творецът и 
депутат от ГЕРБ многократно през годините е дарявал пари за хора в беда, за лечението на 
болни артисти, за сираци, за възрастни творци, за стипендии на талантливи деца. Приходите 
от цяла своя изложба през 2016 година Вежди Рашидов дари на Клиниката по детска 
онкология при болница "Царица Йоанна - ИСУЛ". В Армения и до днес помнят големия му 
жест след унищожителното земетресение през 1988-ма, когато Вежди Рашидов дарява 
заедно с Георги Трифонов на най-тежко пострадалия град Спитак 60 хиляди долара, 
получени тогава от изложбата им в Индия. 

Канят фирми от цялата страна на LIEBHERR Business Run Plovdiv  

www.pia-news.com | От Мадлена Георгиева - | 16.07.2018  
Отборът – победител получава хладилник за офиса, а всеки участник – специален подарък 
Най-голямото фирмено състезание – LIEBHERR Business Run Plovdiv ще се проведе за втори 
път в Пловдив на 7 октомври /неделя/ 2018 г. от 10 часа. Едно от най-мащабните аматьорски 
спортни събития стартира през 2013 г. в Бизнес Парк София, а през 2017 г. се реализира за 
пръв път и в Пловдив. През 2018 г. в София участваха повече от 1200 души от над 100 топ 
фирми. Организатори на събитието са Спортен клуб „Бегач“ и LIEBHERR. Партньори са 
SBTech, SportPass, Пощенска банка и Vivacom. Състезанието се провежда с помощта на 
„Клъстер Тракия икономическа зона“. Business Run е най-големият тийм билдинг в България. 
Представлява щафетно бягане за отбори от фирми. Всеки отбор е от 4 души и всеки участник 
избягва 4 км преди да предаде щафетата на колега. Маршрутът е около завода на LIEBHERR, 
като 1 обиколка е 2 км. Трасето няма изкачване/спускане. Заводът на LIEBHERR се намира в 
„Тракия икономическа зона“ до магистрала „Тракия“, на 80 минути път от София и 10 от 
центъра на Пловдив. Всеки участник в LIEBHERR BUSINESS RUN ще получи специален подарък 
от Begach. Както и ще може да се включи в скара/бира партито след финала. Отборът – 
победител печели хладилник за офиса от LIEBHERR. Всички желаещи фирми от цялата страна 
могат да запишат отбор на сайта на събитието: https://plovdiv.businessrun.bg/. Една фирма 
може да запише по няколко отбора. Компаниите от „Тракия икономическа зона“ може да 
ползват 10% отстъпка за участиекато напишат код „trakia10“ при регистрацията. Цените за 
участие са 180 лева (без ДДС) на отбор от 4-ма състезатели при записване до 31 юли, 240 
лева /без ДДС/ – до 31 август, 300 лева /без ДДС/ – до 30 септември и 360 лева /без ДДС/ – 
до 6 октомври. Събитието е благотворително и 30% от стартовите такси се даряват на 2 
каузи, които са свързани с региона: Пловдивския център за деца и родители към фондация 
„За нашите деца“Центъра за психологически консултации „Феникс“, ПловдивОсвен 
основното състезание, ще има и Kids Run Business – състезание + лекоатлетическа 
тренировка за деца от 4 до 16 години, подготвено по програмата на международната 
лекоатлетическа организация – IAAF Kids’ Athletics. Регистрацията за Kids Run Business е 
индивидуална и отделна от голямото състезание. „Най-големият тийм билдинг в България“ 
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спомага за създаване, както  на социални контакти и партньорства, така и на 
професионални, убедени са организаторите.  

Приключи кампанията „Да съхраним българските традиции и обичаи” 

www.focus-radio.net | 16.07.2018 |  
Кампанията „Да съхраним българските традиции и обичаи” приключи, съобщиха 
организаторите на кампанията. Тя бе инициирана от фондация „Обществен дарителски 
фонд – Сливен” и Информационен център „Европа директно-Сливен”, и се проведе с 
подкрепата на Община Сливен. Кампанията бе насочена към българските училища по света 
и бе организирана по повод Българското председателство на Съюза на ЕС, което стартира на 
1 януари 2018 г. и приключи в края на юни. Българският еврокомисар Мария Габриел се 
включи в кампанията като финансира повторното отпечатване на издадената от фондация 
ОДФ-Сливен книжка за оцветяване „Хубостта на българката – 24 носии от Сливенския край”. 
Книжката стигна до стотици българчета по света, а сливенските деца оцветяваха народни 
носии в творчески работилници. Най-добрите малки художници от Сливен бяха отличени 
през май. 
Кампанията достигна и до децата от няколко български града, благодарение на АНПТ-
Сливен, който бе посланик на фондация „Обществен дарителски фонд-Сливен” в 
инициативата. След прекрасните концерти на сливенските танцьори и музиканти, децата 
получиха книжки за оцветяване „Хубостта на българката” и така се включиха в кампанията. 
Компетентно жури оцени получените рисунки и определи най-добрите. 
Ето кои са отличените малки художници, които вече получиха своите награди: 
Зорница Банева – София; Невенка Туджарова – Плевен; Белослава Генчева – Плевен; Емне 
Хюсеин – с.Кликач, общ.Карнобат; Екатерина Николова – Пазарджик; Иван Николов – 
Пазарджик; Гергана Суроджийска – Пазарджик; Петя Пашова – Пазарджик; Деа Николова – 
Пазарджик; Дарина Стойчева – Карнобат; Атанас Вълков – Карнобат; Ирина Димитрова – 
Карнобат; Моника Димитрова – Карнобат; Симона Минчева – Карнобат; Ива Афенлиева – 
Пазарджик. 

Kaufland България дарява над четвърт милион лева за развитието на таланта на българските 
деца 

www.economy.bg | 16.07.2018 | 
Kaufland България обяви, че дарява 282 726 лева на Фондация „Димитър Бербатов“ в 
подкрепа на значимата дейност на благотворителната организация и мисията да подпомага 
всестранно младите български таланти. Средствата бяха събрани в рамките на съвместната 
кампания „Топчовците“, която търговската верига проведе в партньорство с Фондацията, 
като за периода на инициативата компанията отделяше по 5 стотинки за всеки раздаден 
футболен герой.  „Успехът на съвместната ни инициатива е изключителен пример за 
значението на личния принос. Гордеем се, че тази кампания демонстрира, че развитието на 
българските деца е мисия, към която всички имаме отношение. Благодаря на Фондация 
„Димитър Бербатов“ за доверието и възможността да допринесем към тази кауза“, сподели 
по време на събитието Стела Първанова, търговски директор на Kaufland България. „За да 
отгледаш талант е нужен характер, дисциплина и вяра. Но живеем в материален свят и са 
нужни и финансови средства – това семействата с изявени деца добре го знаят. Вече 10 
години работим с ежедневно постоянство, за да даваме шанс на повече даровити български 
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деца да гонят максимума на своя потенциал. Щастлив съм, че със съмишленици като 
Kaufland България стигнахме до толкова много хора, с които гледаме в една посока – към по-
добро бъдеще за децата ни и едно по-успешно и здраво общество“, коментира Димитър 
Бербатов, основател на едноименната фондация.  Съвместната благотворителна кампания 
на Kaufland България и Фондация „Димитър Бербатов“ е част от инициативите от календара 
за социална отговорност на компанията у нас. 

Десет деца от Лом получиха стипендии от дарението за $ 2 млн. 

в. 24 часа | Камелия АЛЕКСАНДРОВА | 17.07.2018 |  
Двама от тях учат в Англия, другите - в столични вузове. Избраха ги след конкурс в два тура, 
десетки бяха кандидатите. Не става дума само за бедни, а за таланти с успех над 5,50 
Дарението от 2 млн. долара от българския емигрант в САЩ д-р Андрей Георгиев вече е по 
сметките на гимназия "Найден Геров" в Лом. Известни са и имената на първите 10 ученици, 
които ще продължат висшето си образование със стипендия от средствата на благодетеля. 
Както "24 часа" писа, щедрият дарител пазел скъп спомен от училището и решил да дари 
средства за младите хора от Лом. Той починал в САЩ през 2014 г. на 93-годишна възраст. 
За завещанието се разбра през 2016 г., когато ръководството на гимназията беше уведомено 
официално от адвокатската кантора, изпълнител на завещанието. По първоначални данни 
училището трябваше да получи малко над 1 млн. долара, а по волята на дарителя 
средствата да се дадат за стипендии на момичета и момчета, завършили гимназията и вече 
приети във вузове. 
Адвокатите зад океана са приключили с продажбата на имотите на д-р Андрей Георгиев и 
сумата набъбнала. Затова по сметките на гимназията влезли два пъти повече пари. В 
завещанието е включена и община Лом, която получава $500 хил. 
"За нас това е изключителен шанс. Не става дума само за бедни деца, а за даровити, с успех 
над 5,50. Имаме доста отличници", каза директорът Теодор Йончев. 
За да бъде спазено стриктно завещанието на техния бивш ученик и дарител, през март 2017 
г. в гимназията избрали управителен съвет, който изготви критериите, по които ще се 
получава стипендията. 
Стипендия "Д-р Андрей Георгиев" се учредява в две категории -основна и за изключителни 
качества. Тя се дава за пълния срок на обучението по бакалавърска или магистърска 
програма. Тези, които учат в чужбина, ще вземат по 6000 долара на година, на студентите в 
България се полагат 800 
За стипендията могат да кандидатстват само български граждани, дипломирали се в 
ломската гимназия "Найден Геров" след май 2017 г. и приети за студенти, решиха 
педагозите. 
Конкурсът е в две части - по документи и с интервю, обясниха от училището. 
Комисията тази година не е присъдила стипендия за изключителни постижения. И десетте са 
основни. Осем от децата ще учат в наши вузове. Сред тях са Георги, Евгения, Мартин 
Василев, Богдан Динчев. Някои са студенти в Софийския университет. 
Богдан следва икономика и финанси с английски език в УНСС. Той очаква с нетърпение 
стипендията, за да продължи напред. 
Историята на Мартин Василев е като приказка. "Избрах да уча в гимназия "Н. Геров", защото 
тя съчетава традиции и модерност. Допадна ми и девизът "Ние учим не за училището, а за 
живота". Поколения са минали оттук и все успешни", казва момчето. Той се измъчвал пред 
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дилемата да помага на семейството си или да следва, но все пак се записва за студент в 
Техническия университет в София. Наложило се да работи, за да завърши първата година. 
И на Юлиян Владимиров му се наложило да работи. "Исках да помогна на майка си. 
Изключително много се радвам на тази стипендия, ще мога да продължа образованието си. 
Нямам думи да изразя своята благодарност, светла му памет на д-р Андрей Георгиев, че е 
помислил за нас. Мислех да следвам в чужбина, но реших да не рискувам, предпочетох 
Софийския университет", казва той. 
Д-р Андрей Георгиев бе преуспял семеен лекар в Уелмингтън в щата Делауер. Завършил е 
ломската гимназия през 1939 г. Роден е на 2 март 1921 г. в София, после родителите му се 
местят в Медковец, където баща му става кмет. Следва медицина в София, после отива в 
Чехословакия на специализация. След това обаче бяга през франция в САЩ. 
Идва отново в България през 2007 г., вдишва родния въздух и се любува от порт Лом на 
любимия Дунав. Влиза в час. 
"50 г. този човек не е бил в България, а говореше перфектно български", спомня си Теодор 
Йончев. 

Кирил Балдев дари книги на Център “Човеколюбие” 

www.pazardjik.marica.bg | 17.07.2018 | 
Център „Човеколюбие” посрещна Кирил Балдев – ученик от МГ „Константин Величков”. Той 
дари книги на институцията. Младежът е избрал да съхрани любовта към книгата в 
обществото, като разпространява книги от дарители и посредничи на хора, които обичат да 
четат и се стремят към развитие. Споделя, че неговите връстници подкрепят хуманната му 
кауза и насърчават благотворителната дейност. Център „Човеколюбие” посрещна с радост 
Кирил Балдев и прие с интерес книгите, дарени от него. Част от тях съдържат информация, 
която може да се ползва в програмите за психо-социална рехабилитация. В знак на 
уважение гостът подари на всички присъстващи книгата „История на чудесата”. Участниците 
в програмата за рехабилитация на битови умения – клуб „Вкусно”, подготвиха с желание 
кекс за госта. Запознанството на Център „Човеколюбие” с Кирил Балдев постави начало на 
бъдещи взаимоотношения. Момчето прояви интерес към специализираната библиотека за 
психологическа литература „Човекознание” към Центъра и стана читател. Обеща да достави 
книги с психологическа насоченост и получи първите книги за прочит от библиотека 
„Човекознание”. 

Горно Ботево в лятната кампания на „Подари книга на читалище в нужда“ 

www.bnr.bg | 17.07.2018  
Сайтът за култура и лайфстайл VIBES надгражда изключително успешната си кампания 
„Подари книга на читалище в нужда“ с лятна дарителска инициатива, чийто краен срок е 31 
август. Тя е продължение на второ издание на кампанията, в която получените дарения 
наброяваха повече от 2000 книги, насочени към старозагорското село Дълбоки и 
пазарджишкото с.Ветрен дол. Вдъхновени от огромния интерес към кампанията, 
организаторите Станислава и Константин Симидчийски решават да направят извънредна 
лятна инициатива този път в помощ на още едно старозагорско село- Горно Ботево, в което 
библиотечният фонд е силно ограничен, както и за плевенското с.Брестовец. И двете 
читалища се нуждаят от нови попълнения в книжния си фонд, а сред предпочитаната 
литература от читателите им са романите и детската литература. Повече за това как можете 
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да се включите в лятната дарителска кампания, чуйте в интервюто на Мария Стефанова със 
старозагорката Станислава Симидчийска: Можете да изпратите своето дарение до 
читалищата, като разходите по доставката са за сметка на подателя: Народно читалище 
„Наука 1927“ с. Брестовец, обл. Плевен, ПК 5884 ул. „Георги Кочев“ 30 Библиотекар: Нина 
Микова Нуждае се от: любовни и исторически романи, детска и ученическа литература и 
Народно читалище „Пробуда-1927“ с. Горно Ботево, общ. Стара Загора, ПК 6053 ул. „Роза“ 58 
Библиотекар: Гергана Георгиева-Вълчева Нуждае се от: изучаваните по списъци от училище 
заглавия и романи Допълнителна информация и новини около „Подари книга на читалище в 
нужда“ можете да откриете в групата на инициативата във Фейсбук. 

Все повече младоженци се присъединяват към благотворителни инициативи в сватбения си 
ден 

www.dobrudjabg.com | 17.07.2018 |  
През последните години все повече младоженци се присъединяват към благотворителни 
инициативи на сватбения си ден, а хуманната практика се превръща в постоянна тенденция. 
Вместо подаръци или цветя за булката двойките призовават своите гости да дарят 
предвидените средства за обществено-значими каузи.Новата мода при организирането на 
сватбените церемонии предвижда в най-специалния и дългоочакван ден младоженците да 
помислят за нуждаещите се. Практиката е широко прилагана в световен мащаб - кралската 
двойка Меган и Хари поискаха от своите гости вместо подаръци да направят дарения на 
една от благотворителните организации, избрани предварително. Загрижени за социалните 
каузи и обществени проблеми редица български семейства също проявяват солидарност на 
сватбения си ден и акцентират върху добрия пример. В своите сватбени покани 
младоженците Иванка и Христо Георгиеви от Пловдив настояват вместо букети за булката, 
гостите да дарят предвидените за цветя средства за закупуването на храна за бездомни 
кучета. Идеята е на булката, която преди година разбира от медиите за подобна 
благотворителна инициатива. Двойката събира на сватбата си сумата от 250 лева, с която 
купуват 25 чувала кучешка храна. Разпределят дарението между няколко организации, 
които помагат на животни в беда.  Преди няколко години Световният фонд за дивата 
природа дава старт на кампанията „Неовяхваща свежест в сватбения ден“. Инициативата 
предвижда гостите да дарят средствата, предвидени за букети, за опазване на ценните 
вековни гори. Според Елена Ганчева от Ве Ве Еф в празничната суматоха цветята остават 
незабелязани. Тя разказва, че до този момент 10 двойки са подкрепили инициативата и са 
направили дарение. Размерът на дарението зависи от големината на сватбата, но 
обикновено средствата варират между 200 и 300 лв. Със сумата се финансират проучвания 
на вековните гори, обясни Елена Ганчева. „Имаме експерти, които в топлия сезон обикалят 
горите и търсят кои са вековните гори – старите, естествени гори, виждат кои са ценните 
дървета, които на всяка цена трябва да останат живи, посочват ги и казват, че там не трябва 
да има човешка намеса. Тези експерти доста често се натъкват на незаконен дърводобив и 
на незаконна сеч, което се придвижва като сигнал към съответните органи“. В знак на 
признателност за благородния жест младоженците получат сертификат за дарение с карта 
на вековните гори у нас и пътеводител за Западна Стара планина. А ако събраните средства 
по време на сватбеното тържество надминат 100 лв., семейството получава като подарък и 
плюшена играчка рис. Снимка:static.bnr.bgИзточник:БНР 
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Бъфет дари $3.4 млрд. за благотворителност 

www.utroruse.com | 17.07.2018  
Уорън Бъфет за пореден път дари немалка част от голямото си богатство за 
благотворителност. Легендарният инвеститор обяви късно в понеделник, че ще направи 
ежегодното си дарение в акции на Berkshire Hathaway на стойност 3.4 млрд. долара, според 
изявление на компанията, цитирано от CNN Money. 
По традиция парите отиват във фондацията "Бил и Мелинда Гейтс", както и в четири 
фондации, свързани със семейството на Бъфет: благотворителната организация на Бъфет, 
насочена към образованието, която носи името на покойната му съпруга Сюзън; Sherwood 
Foundation, която се председателства от дъщеря им; Фондацията Howard G. Buffett 
Foundation, която се ръководи от сина му; и фондация NoVo, ръководена от най-малкия син 
на Бъфет Питър и съпругата му Дженифър. Заедно с дарението, обявено в понеделник, 
Бъфет вече е дал 31 млрд. долара за тези организации. През 2006 г. Бъфет обяви плановете 
си постепенно в годините да дари за благотворителност всичките си акции в Berkshire. 
Оттогава той е пример за множество богати хора, които също се включват с дарения към 
инициативата му Giving Pledge. 
Бъфет стартира инициативата заедно с Бил и Мелинда Гейтс през 2010 г. Тя насърчава 
милиардерите по света да даряват публично голяма част от богатството си за 
благотворителни цели. Бъфет, чието богатство се оценява на повече от 82 милиарда долара 
според Forbes, е третият най-богат човек на планетата, след Гейтс и изпълнителния директор 
на Amazon Джеф Безос, чието нетно богатство достигна 150 млрд. долара в понеделник. 

Общественият борд на TELUS International в България подкрепя финансово нови 10 проекта 
на неправителствени организации 

www.actualno.com | 17.07.2018  
На второто си заседание за тази година, което се проведе в края на юни, Общественият борд 
на TELUS International в България взе решение да подкрепи нови 10 проекта, които да 
получат финансиране. 
След като при първата отворена покана Бордът получи около 150 проекта, сега общо 75 
нови проекта се бореха за финансиране. По-голямата част от тях бяха в областите на 
образованието и здравеопазването. Финансовата подкрепа за проектите на десетте 
неправителствени организации е на обща стойност 62 777 лева. Сред подкрепените проекти 
са такива на организации като фондация “Подари усмивка” - Димитровград, Национален 
Алианс за Работа с Доброволци - Пловдив, Сдружение "Вазовци" - гр. Вършец и др. И 
десетте организации насочват усилията си в полза на местните общности, развитие на 
детската активност извън училищните занимания, както и в посока на развитие на 
социалното предприемачество. Бордът подкрепя устойчивостта, иновативните идеи и 
новаторски подход за реализация. 
Следващата отворена покана за кандидатстване е предвидена за септември и ще бъде 
комуникирана в специално съобщение. За Обществения борд на TELUS International Europe В 
България Бордът е основан през 2015 г. и негов председател е Левон Хампарцумян, а сред 
членовете му са Красимира Величкова, директор на Български дарителски форум, Силва 
Зурлева, член на УС на Нова телевизия, Магдалена Малеева, основател на gorichka.bg, Елвин 
Гури, изпълнителен директор на River Stixx Capital, Нели Радева, основател и председател на 
фондация I can too и представители на топ мениджмънта на TELUS International Europe. 
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Общественият борд в България е петнадесетият по ред борд за цял свят. За повече 
информация: http://info.telusinternational-europe.com/bulgaria-community-board 

Килиан Мбапе дари премията си за болни деца 

www.bnr.bg | 18.07.2018 |  
Световният шампион Килиан Мбапе дари премията си от спечелването на купата на 
организация, която помага на хоспитализирани деца да спортуват, съобщи нейният 
президент Себастиан Руфен. Новината беше потвърдена и от президента на Френската 
футболна федерация Ноел Льо Грает. "Имаме много добри отношения с Килиан Мбапе. 
Понякога имам чувството, че той се радва на тях повече, отколкото те на него", каза още 
Руфен. Според списание "Спорт Илюстрейтед" премията на 19-годишния французин за 
титлата възлиза на 351 000 долара.   Звездата на „Пари Сен Жермен“ беше избран за най-
добър млад футболист на Мондиал 2018 в Русия. 

Животновъдни организации ще дарят животни на колегите си от Странджанско 

www.novavarna.net | 18.07.2018 |  
Животновъдни организации ще предоставят помощ на колегите си от засегнатите от чумата 
по дребни преживни животни райони в Странджа. Те ще дарят безвъзмездно животни, като 
за целта вече е създаден щаб, който да се заеме с организацията, съобщиха от пресцентъра 
на Министерство на земеделието, храните и горите за “Нова Варна”. До момента има 
готовност да се дарят 150 животни от областите Перник и поне 80 от Кюстендил. Очаква се в 
инициативата да се включат още области от страната. Веднага след като БАБХ отмени 
карантинния период на засегнатия район, събраните животни ще се насочат към новите си 
стопани. По време на консултативния съвет по животновъдство, стопани подчертаха, че 
ситуацията с българските овцевъди не бива се използва за печелене на лични дивиденти 
нито от политици, нито от браншови и други организации. Министър Порожанов потвърди, 
че е направена проверка и потвърдена законосъобразността на издадените заповеди за 
необходимите действия и мерки за справяне със заболяването. Той информира още, че 
всички стопани, чиито животни са евтаназирани освен компенсациите, ще получат и 
подпомагането си за 2018 г. в пълния му размер съгласно подадените заявления за 
обвързана подкрепа или преходна национална помощ. Няма съмнение в наличието на 
заболяването, подчерта от своя страна д-р Трифон Цветков, председател на Българския 
ветеринарен съюз, като потвърди становището си, че взетите и предписани мерки са 
адекватни и своевременни. Порожанов посочи още, че не е възможна промяна в самите 
условия на подпомагане в рамките на тази календарна година, както искат от една от 
браншовите организации, като подчерта, че те вече са утвърдени от ЕК. Междувременно 
стана ясно, че Българската агенция по безопасност на храните е изплатила още 110 868 лева 
обезщетение на трима стопани от селата Кости и Воден, като обезщетението е за 501 
животни под селекционен контрол.   ******* 
Спонсор допълнителна награда: Стани част от новините с NovaVarna.net! Изпрати ни твоята 
новина и снимки по всяко време на info@novavarna.net или на 
facebook.com/media.novavarna. 
Всеки месец най-четената публикация по читателски сигнал печели НАГРАДА. Подкрепи 
благотворителна кауза 
За реклама: https://novavarna.net/реклама 
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Чети, споделяй и коментирай най-важното от Варна, България и света! 

Момче от дом за сираци дарява книги на библиотеки 

www.bgnow.eu | 18.07.2018 |  
Да нямаш нищо, но да даряваш. И не какво да е, а книги. В навечерието на 24 май ви 
срещаме със 17-годишно дете, израснало в дом за сираци, което дарява за читалища и 
библиотеки. Кирил Балдев е ученик в 10 клас в Математическата гимназия в Пазарджик. 
Любимият му предмет в училище е литературата. Обича да чете всякакви книги и иска да 
стане юрист. Но днес има мисия  - да дарява книги. „Първо започна от читалището в 
Мененкьово, разбрах, че е изгоряло и реших да се организира кампания, да се съберат 
книги, да имат повече книги. И така реших да създам моя кампания „Да спасим книга””, 
разказва Кирил. Последното му дарение е за читалището във великотърновското село 
Велчево. Зарадвал ги със 100 нови книги. Преди това подарил 200 тома литература на 
библиотеката в село Звъничево. Момчето, което живее в дом за сираци, наскоро зарадвало 
с книги и децата от училището в село Цалапица и пенсионерите от дома за възрастни хора с 
увреждания в Звъничево. „Аз  нямам богати родители, които да ми купят каквото искам, или 
от дома да ми дават каквото пожелая. Знам какво е да няма”, заявява Кирил. Каузата му е да 
вдъхне нов живот на забравените в домовете ни книги, като ги предостави на обществените 
библиотеки. Събира ги чрез интернет. Приятелите също му помагат да закупи нови. Отделя 
и от джобните си пари. „Аз също и стипендия взимам, от която стипендия си купувам книги, 
участвам в много конкурси. Така от тях печеля някакви парични награди, ваучери за книги”, 
разказва Кирил. Казват, че животът е като роман. А Кирил тепърва пише своя. „Роман с 
добър свят, добри хора, това искам да прочета, приятели да има, родители”, заявява Кирил. 
Следващата му цел е да дари българска литература на българи в чужбина. За още новини 
харесайте страницата ни във Facebook ТУК.    
Източник: nova 

Вива Кредит и Холидей Хироус в обща кауза „Не изхвърляй книжка – подари я“ 

www.bgnews.host | 18.07.2018 |  
За пореден път двете компании обединяват усилията си, за да застанат зад нова социално-
отговорна инициатива. Този път тя е в подкрепа на деца на възраст от 3 до 10 години от 
семейства в неравностойно положение. Целта е да се насърчи любовта към четенето и 
образованието от най-ранна детска възраст. Съвместната кампания ще продължи от 
15.07.2018 г. до 31.08.2018 г. Целта е да осигури най-малко 5000 детски книжки. Те ще бъдат 
добавени в коледните пакети с хранителни продукти, предназначени за семейства с 
финансово затруднение, осигурени от Холидей Хироус. Всички желаещи могат да се включат 
в каузата и да дарят нови или употребявани книжки от личната си библиотека, като посетят 
някой от 49-те офиса на Вива Кредит в цялата страна в срока на кампанията. Всеки дарител 
ще получи и сертификат за участието си в кампанията, който ще му даде право и на отстъпка 
в размер на 30% от главницата, ако реши да ползва финансова услуга на компанията. 
Партньорството между Вива Кредит и Холидей Хироус в България продължава вече втора 
година. За това кратко време двете компании организираха няколко успешни кампании и 
инициативи, които помагат на истинските хора от семейства в нужда да се почувстват по-
спокойни по време на празници. Тази кампания е с фокус върху детското образование и 
развитие на децата в тези семейства. Инициативата се осъществява и с медийната подкрепа 
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на БГ Радио. Повече за кампанията, както и за адресите на обектите, в които може да дарите 
книжка, ще откриете тук: vivacredit.bg За Вива Кредит: Вива Кредит е един от лидерите на 
пазара на небанковия финансов сектор в България. Компанията подкрепя истинските хора в 
сремежа им да реализират своите планове и мечти, като осигурява финансови решения при 
всяка нужда. Повече от 6 години Вива Кредит оперира на българския пазар, като част от 
Management Financial Group (MFG) - най-голямия български холдинг в сферата на небанкови 
финансови услуги в Централна и Източна Европа, обхващащ богато портфолио от успешни 
бизнес модели в областта на потребителските кредити, финансиране на микро и малкия 
бизнес, кредитни карти, дигитален бизнес и други алтернативни финансови модели. 
Източник: btvnovinite.bg 

"Творчество и доброволчество в Карин дом" 

www.bnr.bg | 18.07.2018 |  
На 31  юли стартира проектът „Творчество и доброволчество в Карин дом“. Той се реализира 
с финансовата подкрепа на Община Варна – програма “Младежки проекти 2018″ и цели 
включването на младежи на възраст 15-29 години в доброволческа дейност. Дейностите, 
чрез които ще се реализира проекта са мотивационни семинари, неформално обучение, 
градинарски, кулинарни и творчески работилници, както и заключително събитие за всички 
доброволци. Карин дом кани да се присъединят младежи, които имат желание за промяна, 
без значение от техния социален и здравен статус, както и етническа принадлежност. 
Можете да кандидатствате като попълните формуляра на сайта на Карин дом до 20 юли 
2018г.  Карин дом ще се свържат с одобрените кандидати и ще представят графика за 
предстоящите работни срещи и работилници. Проектът на Карин дом се стреми да се 
повиши мотивацията, вдъхновението и социалната отговорност на младите хора, както и да 
насочи общественото внимание към темата за социалните мисии и работата на 
гражданските организации. Чрез дейностите младежите ще усъвършенстват ежедневни 
умения и ще прекарат пълноценно време с връстниците си. Дългосрочната цел на проекта е 
да създаде и реализира доброволчески екип от добре обучени и мотивирани младежи, 
който да функционира към Карин дом дългосрочно. Още за проекта чуйте в разговора на 
Емилия Николова с Венета Милева, специалист маркетинг и фондонабиране в Карин дом 

Браво, има и такива хора: Българин в чужбина с добро сърце дари 1 млн. лева на социални 
домове у нас 

www.bgnow.eu | 18.07.2018 |  
Никога не е късно да направиш добро. Дори и да е малко, пак е добро. Пример за това е 
българинът Кирил Маринов, който дари специализиран автомобил на дома за стари хора в 
село Горна Вереница, община Монтана. Кирил е българин, но живее в Германия от 70 
години. За дарението съобщи директорът на дома Борислав Горанов. Автомобилът е 
пригоден за превоз на хора в инвалидни колички и е голямо облекчение за възрастните и 
персонала. Това е поредното дарение на Кирил Маринов. Досега той е изградил две детски 
площадки в Монтана, доставил е микробус за кукления театър в града.  В родното си село 
Винище е изградил часовникова кула и паметник на жертвите на двата предишни режима. 
От няколко години е поел разходите на децата от Винище за посещение на детска градина. 
Издал е и книга „Моят живот”, в която разказва за преживяванията си на родна и германска 
земя. Кирил Маринов е на 89 години. Напуснал е България нелегално след 9-ти септември 
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1944 година, недоволен от установената комунистическа власт. След 1989 се връща всяка 
година в своето родно село и прави дарения на социални заведения в Монтана и София.  
Източник: bulmedia 

Благодетели дариха мебели на нуждаещо се семейство 

www.konkurent.bg | 18.07.2018 |  
Поредно дарение получи семейството от с. Елисейна, чийто дом изгоря през месец април 
т.г. Росица и синът и Тихомир получиха обзавеждане – гардероб, секция, легло с ракла, 
необходими им за новия дом. 
Вестта, че семейство Ирина и Иван Канови от Мездра сменят мебелите си, била чута в 
Общински център за социални услуги и дейности /ОЦСУД/, където се събираха дарения за 
Росица и Тихомир. Социалният работник Светла Николова провела разговори със семейство 
Канови, които изразили желание да дарят старата си мебелировка на някой нуждаещ се. 
Така семейство Стоянови от с. Елисейна обзаведе една стая от новата си къща. 
Семейството остана без дом, след като на Цветница пожар изпепели къщата им. Община 
Мездра организира мащабна кампания, благодарение на която те се сдобиха с нов дом и 
обзавеждане, получиха голяма обществена подкрепа, синът – абитуриент отпразнува 
абитуриентския си бал подобаващо. 
Благодарение на ОЦСУД и ОП „Чистота", мебелите бяха транспортирани до новодомците в с. 
Елисейна. 

Девня се включи в благотворителната кампания “7 каузи“ 

www.novini.dir.bg | Varna24.bg | 18.07.2018  
Да помогнат на бедни и самотни възрастни хора от малките градчета и села – около тази 
идея се обединиха във фейсбук доброволци от цяла България, които нарекоха 
благотворителната си кампания “7 каузи“ и до момента са разкрили над 10 пункта за 
дарения на хранителни продукти в страната.  Девня е един от двата града във Варненска 
област, където всеки съпричастен с нелеката съдба на възрастните хора може да дари 
пакетирани дълготрайни продукти като боб, леща, олио, захар, макарони, консерви и др.   
Зад хуманитарната инициатива в индустриалното градче стои Силвия Иванова, а 
дарителският пункт се помещава в бившия офис на Първа инвестиционна банка в сградата 
на общинската администрация. Там се приемат дълготрайни хранителни продукти в 
делничните дни от 14 до 18 часа. За всяко дарение се съставя приемо-предавателен 
протокол в два екземпляра, в който се записват имената на дарителя и милостинята, която е 
дал. 

Time Heroes отличи доброволчески клуб „Трудолюбци“ сред петте победители в 
доброволчески мисии 

www.balkanec.bg | 18.07.2018 |  
Финалът на Time Heroes 2018 излъчи петте клуба в България с най-добри доброволчески 
мисии сред младите хора. Сред тях е и Доброволчески клуб „Трудолюбци“, Трудовец. В 
периода февруари-юли те се съревноваваха с още 12 клуба. Общо 80 мисии на доброто 
отчете неправителствената организация в Предизвикателството Time Heroes 2018 от 
Трудовец до Силистра, в 17 точки на планетата. Големите награди в Предизвикателството на 
Time Heroes 2018 са за: Доброволчески клуб „Бели ангели“, Ямбол Професионална гимназия 
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по лека промишленост, екология и химични технологии Доброволчески клуб „Епсилон“, 
Силистра Природоматематическа гимназия „Св. Климент Охридски“ Доброволчески клуб 
„Подай ръка“, Нова загора Професионална гимназия по техника и технологии „Атанас 
Димитров“ Доброволчески клуб „Трудолюбци“, Трудовец Доброволчески клуб „Усмивка“, 
Вълчи дол СУ „Васил Левски“ Всички те получиха комплект боя Escreo, която магически 
превръща всяка стена в изтриваща се бяла дъска, и комплект интерактивни карти-
предизвикателства Cards2Go by Dextrophobia, които изпращат играчите на неочаквани 
мисии. Time Heroes проведе анкета сред доброволците. От Доброволчески клуб 
„Трудолюбци“, Трудовец на въпросите отговори Марио Костадинов, 7 клас. С какво от 
постигнатото в Предизвикателството се гордеете най-много? Аз се радвам и гордея най-
много, че съм успял да подаря една усмивка повече на някого. Без значение на кого и как. 
Коя беше най-мащабната мисия на „Трудолюбци“? Направихме нашето ПАРК@_МЯСТО - 
един от десетте проекта _МЯСТО (The Spot) в България. За два месеца създадохмe младежко 
пространство на открито, където всеки може да намери забавление според интересите си. 
Изработихме маси за настолни игри от палети, цветарници от стари автомобилни гуми, 
табуретки, кошчета за отпадъци. Монтирахме фитнес съоръжения и маса за тенис, 
обособихме площадка за игра на бадминтон, волейбол и баскетбол. Всичко това се случи с 
доброволния труд на десетки жители от селото - деца, младежи, родители. За тези дни, 
откакто го има, ПАРК@_МЯСТО се превърна в едно от най-посещаваните места в селото. 
Какво научихте за себе си в Предизвикателството? Един човек с желание може да свърши 
повече работа от трима без желание. Time Heroes е платформа за подпомагане на 
доброволчеството и правене на добро. Източник: balkanec.bg 

Държавна Опера Русе подкрепя мисията на Фондация „Александър Русев“  

www.tvn.bg | 19.07.2018 |  
Държавна Опера Русе подкрепя мисията на Фондация „Александър Русев“ да бъде създаден 
модерен рехабилитационен център за деца с увреждания. 
От културния институт приканват аудиторията да подкрепи мечтите на тези деца за едно по-
добро бъдеще. Тази вечер във фоайето на Доходното здание, където ще се проведе 
концертът “Children in time”, ще бъде поставена дарителска каса и всеки желаещ ще може 
да направи своето дарение. 
Русенци ще могат да се срещнат и с Теодор Цветков, който наскоро  прекара във водата на 
езерото Липник повече от пет часа плувайки и показа изключителна воля и издръжливост, 
за да  популяризира идеата на фондацията. 
Николо Коцев също застава зад каузата на фондацията и ще допринесе за популяризиране 
на нейната мисия. 

Радио "Свободна Европа" подновява предаванията си на български 

www.dnevnik.bg | 19.07.2018 |  
Радио "Свободна Европа" обяви планове да поднови новинарските си предавания за 
България и Румъния "като опит да подсили медийната ситуация в двете държави". Това са 
първите две страни от Европейския съюз, в които американската медия с европейска 
централа в Прага решава да се завърне след десетилетия работа в годините на студената 
война и прехода след краха на комунизма. От декември 2018 г. подпомаганата с дарение от 
американския парламент група ще предоставя "мултимедийни репортажи и анализи на 
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български и румънски и ще си партнира с местни медии, за да подпомогне на съществуващи 
проекти, които развиват отговорността пред обществото и разобличават фалшиви новини". 
Това е завръщане на Радио "Свободна Европа"/Радио "Свобода" (RFE/RL) към емисиите, 
които бяха прекратени с влизането на България и Румъния в НАТО и ЕС. Българската секция 
бе закрита през 2004 г., а румънската през 2008 г. 
"Надяваме се нашите репортажи, дело на местни журналисти, да помогнат за израстването 
на свободни медии, за разпространяване на демократичните ценности и институции и за 
информирана дискусия в двете страни за мястото им в НАТО, ЕС и други западни 
организации", заяви президентът на RFE/RL Томас Кент. "Очакваме да си партнираме с 
местни независими медии и с гражданското общество." RFE/RL припомня, че е организация, 
работеща в държави, "където медийната свобода е ограничена или където не е изцяло 
развита професионалната журналистика". В съобщението по повод завръщането в България 
и Румъния се казва още, че "правителствени служители, представители на гражданското 
общество и журналисти в двете страни изразиха загриженост от това, че дезинформация, 
корупция и разделение в обществото отслабват политическите им системи". От 
американското посолство в София коментираха пред "Дневник", че приветстват 
подновяването на предаванията на "Свободна Европа" в България. 

Доброволци подготвят външна класна стая и биоградинка 

www.plovdiv.utre.bg | 19.07.2018 |  
Първата общодостъпна външна класна стая с биоградинка в Пловдив е вече факт. Младежки 
център и партньори осъществяват поредния ценен и полезен образователен проект за 
децата и младежите в града. Външна класна стая и пермакултурна биоградинка съвсем 
скоро ще посрещат любознателни деца, учители и родители в двора на центъра на Гребната 
база. Екипът на центъра организира доброволческа акция на 21 юли, събота, от 10:00 до 
13:00 часа, за довършителни градински работи - оформяне на лехи, билкови и цветни 
спирали, облагородяване. Но не само - създаването на общност, която да твори и да се 
обединява около идеи и ценности, е не по-малко важна от образователния елемент, 
допълват служителите на Младежкия център. Доброволците е нужно да носят градинарски 
инструменти и пособия - лопатки, кофи, мотики, чували, ръкавици и тн. Добре ще са дошли 
и всякакви естествени материали, с които да се довърши и декорира биоградинката - хумус, 
слама, камъни, дървен материал, тухлички, саксийки и т.н. 

Кмет инициира дарителска кампания за изпаднали в беда 

www.vratzadnes.com | 19.07.2018 |  
На зов за помощ откликна кметът на Община Мездра инж. Генади Събков. След като пожар 
изпепели дома на Никола Джорошки от село Люти дол, започнаха редица инициативи в 
помощ на семейството. Огънят лумнал на 9 срещу 10 юли т.г., докато стопаните на къщата 
отсъствали. При пожара са изгорели покрива и цялата покъщнина. Пострадалият Никола 
Джорошки получи уверение от кмета, че ще му бъде доставен дървен материал за 
направата на нов покрив.  Близките отправят апел за помощ и прилагат документ от 
полицията, че се касае за умишлен палеж.   Желаещите да дарят финансови средства на 
семейството от село Люти дол, могат да го направят по набирателната сметката на Община 
Мездра. Банка „ДСК“-клон Мездра. IBAN: BG95STSA93008425414500 BIC STSABGSF Код за вид 
плащане- 445100 Необходимо е в основанието за плащане да се посочи, че е дарение за 
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Никола Христов Джорошки.   Други видове дарения ще се приемат в Общинския център за 
социални услуги и дейности, ул. "Ив. Вазов" № 2. 

Събират пари и помощи за изпепелен дом в село Люти дол 

www.dariknews.bg | 19.07.2018  
Зов за помощ отправят хората от мездренското село Люти дол. Помощта е нужна за 
възстановяването на изпепеления дом на Никола Джорошки от същото село. Огънят лумнал 
на 9 срещу 10 юли, докато стопаните на къщата отсъствали. При пожара са изгорели покрива 
и цялата покъщнина. Близките също отправят апел за помощ и прилагат документ от 
полицията, че се касае за умишлен палеж. Пострадалият Никола Джорошки получи 
уверение от кмета на Мездра, че ще му бъде доставен дървен материал за направата на нов 
покрив. След като пожар изпепели дома на Никола Джорошки от с. Люти дол, започнаха 
редица инициативи в помощ на семейството.   
Желаещите да дарят финансови средства на семейството от село Люти дол, могат да го 
направят по набирателната сметката на Община Мездра. Банка „ДСК“-клон Мездра. IBAN: 
BG95STSA93008425414500 BIC STSABGSF Код за вид плащане- 445100 Необходимо е в 
основанието за плащане да се посочи, че е дарение за Никола Христов Джорошки. 
Други видове дарения ще се приемат в Общинския център за социални услуги и дейности, 
ул. "Ив. Вазов" № 2. 

"И аз мога" събира пари за мобилен терапевт с благотворителна изложба 

www.bnr.bg | 19.07.2018 |  
Международната благотворителна организация "И аз мога" събира пари за мобилен 
терапевт чрез благотворителна изложба на детски рисунки, която ще бъде открита днес от 
18:30 ч.  вгалерията на ул. „Иван Денкоглу" 24. С тази инициатива те искат да съберат 
средства за закупуването на специализиран автомобил, подходящ за извозване на деца  в 
инвалидна количка от домовете им към терапевтичния център за деца с увреждания, с 
който работят - „Център за надежда“ в София, както и да наемат мобилен рехабилитатор, 
който ще посещава децата в домовете им. Всеки от нас ще може да се включи в 
инициативата като закупи една от детските рисунки, създадени от малките художници за 
инициативи на организацията през последните 12 години. Детските произведения ще бъдат 
изложени от 19 юли до 5 август. Организаторът Десислава Енева разказа пред Радио София: 
Изложбата събира рисунки, които ние сме получавали през последните 12 години, тоест 
откакто съществуваме. Децата не са обременени и не са мнителни, те са с чисто съзнание. 
Реагират с абсолютна съпричастност и много се радват винаги да участват в наши 
инициативи. Това допълнително ги мотивира, мотивира и техните преподаватели, техните 
родители да се включват в нашите инициативи. Всичко при нас винаги - както отношението 
на децата, така и инициативите, които правим, са били с положителен знак. Тоест ние 
търсим позитивното, чрез което да разкажем едни истории на деца, които всъщност имат 
нужда от подкрепа. 

В община Мездра се открива кризисен център за жени и деца, жертви на насилие 

www.bgnews.host | 19.07.2018 | 
Проект „Стартиране на Кризисен център в община Мездра“ спечели финансиране от Фонд 
„Социална закрила“ на Министерство на труда и социалната политика.  Проектът на 
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фондация „Бъдеще и надежда“, в партньорство с община Мездра, бе сред десетте одобрени 
проекта за предоставяне на социални услуги. 21 757,87 лв. са отпуснатите средства за 
реализиране на проекта, чийто  целеви групи са жени и деца, пострадали от домашно 
насилие и майки с деца. Ползите от този проект са безспорни, тъй като услугата „Кризисен 
център“ е една от най-слабо предоставяните социални услуги в страната. Центърът ще може 
да обслужва нуждаещите се жени, деца и майки с деца от цялата област и страната. 
Средствата по проекта ще бъдат използвани предимно за обучение на персонала и 
доброволците и оперативна дейност на екипа. Основните цели са: повишаване капацитета 
на екипа, популяризиране на услугата сред заинтересованите страни, привличане на 
доброволци. В създадения център чрез 24-часов непрекъснат денонощен режим ще се 
осъществява подкрепяща, преодоляваща изолацията и стимулираща социалната адаптация 
дейност. С протекцията на община Мездра социалната услуга „Кризисен център“ ще получи 
издръжка от държавния бюджет след приключване на проекта. Източник: bulnews.bg 

"Онкоболни и приятели" събраха близо 5 000 лева от плувния маратон в неделя 

www.bnr.bg | 19.07.2018 |  
4 924 лева е събраната сума от плувния маратон и благотворителния концерт, които 
проведоха от сдружение „Онкоболни и приятели“ в неделя - 15 юли. Средствата ще бъдат 
използвани за дейностите, свързани със социалната рехабилитация на хора с онкологични 
заболявания и благодарят на дарителите, съобщават от организацията. Благотворителният 
плувен маратон от остров Света Анастасия до плажа "Чукалята" се осъществи за трета 
поредна година. Този път в инициативата се включиха 37 души, като най – малкият участник 
беше петгодишният Христо Вълев , който преплува разстоянието заедно с майка си - Ана 
Буюклиева, която е спасител. Стефан Маренски от Смолян стана победител в маратона. Лице 
на проявата за втора поредна година беше актрисата Йоана Буковска. 
 
 
 

Стара Загора: Проектът на Младежки център за развитие „Взаимопомощ“ – „ Къщички за 
четене на открито“ бе одобрен от Обществен дарителски фонд 

www.focus-news.net | 19.07.2018 |  
Казанлък. Един от одобрените за финансиране проекти на „Младежка банка“ към 
Обществен дарителски фонд - Стара Загора, на стойност 1400 лв., е на Младежки център за 
развитие „Взаимопомощ“ – „Къщички за четене на открито“. Това каза за Радио „Фокус“ 
председателят на центъра Мария Славова. Тя поясни, че партньор на организацията в 
изпълнение на проекта е Общинска библиотека „Искра“. Целта на проекта е повече хора да 
четат книги в Казанлък и затова идеята е да бъдат поставени 4 броя къщички за книги в парк 
„Розариум“, които ще бъдат отключвани всяка сутрин от международни доброволци на 
„Взаимопомощ“ по проект „Доброволците” на програма „Еразъм+” и заключвани вечерта. 
Общинска библиотека „Искра” като партньор ще осигури книги за поставянето в къщичките, 
като всяка къщичка ще бъде за различна възрастова група - бебета, деца, младежи и 
възрастни хора. Проектът ще бъде реализиран през месец септември, като партньорите се 
надяват да получат разрешение от Община Казанлък за поставяне на къщичките в парк 
„Розариум”. След поставянето ще бъдат подбрани и поставени от Общинска библиотека 
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„Искра” подходящи книги за всички възрасти. Идеята за този проект е на трима доброволци 
на „Взаимопомощ“, които освен осъществяването на езиково кафе „Италиано“ в Общинска 
библиотека „Искра“ предлагат идеята за такива къщички и избират подходящите за тях 
места в парк „Розариум. Славяна ГАЙДАРОВА 

Продължава кампанията за подкрепа на лечението на Костадин 

в. Наблюдател, Кюстендил | 20.07.2018 |  
За 12 септември е насрочена операцията за присаждане на имплант в лявото око на 
Костадин Митков Костадинов /вляво на снимката/. 13 500 долара е сумата, която е 
необходима за финалния и решаващ етап от лечението на Костадин, купуването от САЩ и 
присаждане на имплант. До края на този месец в болницата трябва да бъдат преведени 
3500 долара като капаро за импланта, а до края на август - останалите 10 000 долара. 
Костадин Митков Костадинов от Кюстендил има нужда от помощ за лечение в чужбина. Той 
е със загубено зрение, специалисти от болница в Истанбул след последните посещения там 
и интервенции, му гарантират на 100%, че ще възстанови зрението си. 
"Благодаря на всички хора, които ни помагат, на всички кюстендилци, на екипа на Дарик, 
които първи се отзоваха, на екипа на болницата в Истанбул, на директора и професора, 
които се грижат за Костадин, на преводачката ни Сузи, която е там неотлъчно до нас, на Петя 
Васева от софийската фирма, която ни изпрати и упъти до най-точното място, където да 
извършат операцията на Костадин", каза неговата приятелка Нели. 
Дарителска сметка за Костадин Митков Костадинов е открита в ОББ. 
Номерът е: BG14UBBS80021067167040 

Набират средства за революционна седалка за практикуване на спортове на открито от хора 
с двигателни проблеми 

www.actualno.com | 20.07.2018 |  
Сдружение "Един живот", списание 360° и Wild-berries започват кампания по набиране на 
средства за създаване на прототип на мултифукционална седалка, спомагаща 
практикуването на различни спортове на открито като бягане, ски, сърф и др. от хора с 
двигателни увреждания. 
Впоследствие се предвижда изработването на лимитирана серия от седалки, които 
безвъзмездно да бъдат предоставени на парковете за уейкборд във Варна и на "Градина" и 
в някои от зимните ни курорти.  Когато от Сдружение "Един живот" качват за първи път 
човек с двигателни проблеми на Мусала, може би не предполагат, че същият този човек ще 
ги вдъхнови да създадат приспособление - количка, с която още повече хора да могат да 
практикуват различни активности на открито.  Човекът се казва Влади Гюров, който след 
мусаленското изкачване започва да спортува усилено - първоначално с игра на баскетбол, 
после бягане (с количка), а тази зима се сдобива и с количка за ски и започва да кара ски. 
Удоволствието, което тези занимания носят за него, не е по-различно от това, което и ние 
изпитваме, практикувайки спортовете, които обичаме.  
Количката за ски, с която Влади кара тази зима, "попада" в ръцете на Иван Димитров от 
Сдружение "Един живот", като идеята е по неин модел да бъде изработена подобна 
количка, но специализирана за каране на кайтсърф и уейкборд. Бързо обаче става ясно, че 
цената на количката за ски - 10 000 евро, е неоправдана и поставя сериозни граници пред 
всички желаещи да пробват зимния спорт. Идеята прераства в това да бъде създадена 
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мултифункционална количка, на която да може да се поставя активно окачване за каране на 
ски с монтажна планка за сетъп за ски. Целта обаче е, окачването на същата седалка да 
може да бъде лесно демонтирано, а на негово място да се монтира монтажна планка за 
уейк и кайт дъска.  Предстоят серия събития, чрез които всеки ще може да подкрепи 
начинанието и да даде своя принос за създаването на такава седалка.  Първите събития, 
които подкрепят каузата и на място ще се събират пари в кутии за дарения са: 
20.07 Бар Ботаник/Bobo and the Gang - facebook.com/events/617959691919205 21.07 Бар 
Ботаник/Spens Rap&Roll Band - facebook.com/events/2310906135803378 20-21.07 - Уейк парк 
"Градина" 27.07 - Уейк парк Варна Инициаторите на кампанията уточняват, че всеки може да 
се включи в набирането на средства и отправят призив към организатори на събития, 
управители на спортни бази и всички, които биха могли да окажат подкрепа, да се свържат с 
тях, ако искат да поставят в обектите си/по време на събитията кутии за дарения. 

Поредна хубава инициатива. Даряват книги на читалища по селата 

www.uspelite.bg | 20.07.2018  
Инициативата „Подари книга на читалище в нужда“ на VIBES тази година събра над 2000 
книги за две читалища в старозагорско и пазарджишко. Големият интерес към нея накара 
организаторите да направят още една извънредна инициатива това лятото. В края на май 
тази година бяха събрани повече от 2000 книги в полза на читалищата в село Дълбоки, Стара 
Загора, и село Ветрен дол, Пазарджик. Много хора помогнаха на читалищата с дарения под 
формата на различни книги, които обогатиха селата и дадоха на хората в тях възможност да 
се докоснат до още повече и по-богата литература. Поради големия интерес към 
инициативата сега VIBES искат отново да бъдат от помощ за още две читалища в български 
села. Този път това са село Брестовец, Плевен, и село Горно Ботево, Стара Загора. Село 
Брестовец е на 7 километра южно от Плевен. В него живеят приблизително 1100 души. 
Неговото читалище, „Наука 1927“, държи в своята библиотека около 6900 тома литература 
на различна тематика, събирани още от създаването на читалището през 1927 година. Клуб 
„Родознание“, организиран към „Наука 1927“, събира материали за живота на важни 
личности, свързани със селото, някои от които са Мария Статулова, Георги Кочев, Васил 
Топалски и други, а също така и участва в издирването на информация за създаването на 
две книги: „500 години село Брестовец“ и „Родени в село Брестовец, оставили следи“. 
Всичко това е в резултат на желанието на участниците в клуба да проучат своето село и 
неговите обичаи. „Подари книга на читалище в нужда“ призовава всеки, който проявява 
желание, да дари любовни и исторически романи, както и детска и ученическа литература 
за младите читатели. Литературните дарения се изпращат на: Народно читалище "Наука 
1927", с. Брестовец, обл. Плевен, ПК 5884, ул. "Георги Кочев" 30, Библиотекар: Нина Микова. 
Горно Ботево е село в община Стара Загора, чието народно читалище „Пробуда“ датира още 
от 1927 г., но се мести в сегашната си сграда през 1967 г. Има 7200 книги в своята 
библиотека, която през лятото отчита двойна посещаемост заради четящите деца, които са в 
лятна ваканция. Инициативата на VIBES призовава за дарения на търсените от читалището 
книги, които най-вече са главните изучавани произведения от летните списъци за четене на 
учениците, както и романи, предпочитани от възрастните посетители на библиотечната част 
на „Пробуда-1927“. Книги могат да се изпращат на адрес: Народно читалище "Пробуда-
1927", с. Горно Ботево, общ. Стара Загора, ПК 6053, ул. "Роза" 58, Библиотекар: Гергана 
Георгиева-Вълчева. Всяко дарение се изпраща до адреса на даденото читалище, а 
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организаторите припомнят, че пратката е за сметка на дарителите. Инициативата си има 
собствена страница във Фейсбук, към която всеки може да се присъедини и да следи 
развитието на каузата. 

Общинари в Приморско се включват в кампанията "Дари капачка - спаси живот 

в. Черноморски фар, Бургас | 20.07.2018 |  
Общинската администрация - Приморско продължава с кампанията "Дари капачка - спаси 
живот". Благотворителната кауза привлича все повече привърженици, като целта й е чрез 
събраните и след това рециклирани капачки да се закупи кувьоз за Отделението по 
неонатология на УМБАЛ - Бургас. Още от обявяването на кампанията тя беше подкрепена от 
различни институции в морския град, както и от децата на приморското училище. 
Общинарите вече подготвиха и предадоха голямо количество капачки. 
Инициативата в Приморско продължава. Всеки, който желае да вдъхне вяра в бъдещите 
родители, може да се включи в нея. Събират се всякакви пластмасови капачки - от вода, 
безалкохолно, козметика, паста за зъби, перилни и почистващи препарати. 
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