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Новини за членове на БДФ 
 

 

А hub ще помага на бизнеса да инвестира в социални проекти 
в. Капитал Daily | Генади МИХАЙЛОВ | 18.04.2017  
Ако имате бизнес и искате да се включите в социален проект, а не знаете към кого да се обърнете, в 
София вече има специално място за срещи на компаниите с неправителствения сектор. Това е A hub - 
първият център за социални иновации в България, който отвори преди седмица. 
Подобен тип места набират все повече популярност по света, а идеята е те да бъдат място за контакт 
между нуждаещите се от подкрепа и представители на бизнеса. 
Новият проект в столицата е по инициатива на фондация "Заслушай се" с помощта на Българския 
център за нестопанско право, както и с финансовата подкрепа на Telus International за следващата 
една година. 
Според организаторите ползите от A hub могат да бъдат огромни - за неправителствения сектор това 
са отворени врати не просто за алтернативно финансиране, но и за придобиване на ценен опит и 
ноу-хау. За бизнеса пък е възможност да докаже, че е "добър корпоративен гражданин". 
Голямата цел -промяна в мисленето 
"Не искаме просто периодично да се дават пари за благотворителност", коментира Ашод 
Дерандонян, който от няколко години е председател на фондация "Заслушай се". " Ние желаем 
бизнесът да има дългосрочна визия за промяна и работа за обществото. По този начин самите 
компании ще имат доверието на хората", допълва той. 
Според него е нужна и промяна в мисленето на държавата. "България не е бедна. Напротив - тя 
хвърля много пари", казва Дерандонян. Според него проблемът е, че много от обществените 
средства се насочват по грешен начин. 
"Риск е финансовата устойчивост. Ще се търси финансиране от компании, от участието им в събития, 
включително и такива, които желаят да си наемат пространство. Но в крайна сметка именно 
проблемите учат предприемачите да не се отказват", добавя Надя Шабани, директор на Българския 
център за нестопанско право. Според нея A hub е предизвикателство и към мисленето в България, но 
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за разлика от Ашод Дерандонян тя посочва и нужда от друг тип промяна - "към споделяне, към 
преодоляване на крайния индивидуализъм". 
Какво предстои 
Идеята за A hub се заражда преди 6 месеца. Създателите споделят, че предстоят серия от срещи с 
представители на различни граждански организации и групи, на които ще бъде съставена ясна и 
пълна картина на техните нужди. Социални предприемачи пък ще представят техните успешни 
проекти. През есента ще започнат и редовни срещи между бизнеса и НПО сектора. 
 

Нова апаратура за Белодробната болница в Бургас 
www.dariknews.bg | 20.04.2017  
Нова апаратура вече работи в денонощния кабинет на Белодробната болница в Бургас. Тя позволява 
пълна диагностика и бързо овладяване на спешните състояния, коментира един от водещите 
пневматолози у нас професор Огнян Георгиев, който беше в Бургас по повода. Кабинетът вече е 
оборудван с апарат за функционално изследване на дишането, кардио монитор, електрокардиограф, 
аспирационна помпа и инхалатори. Те дават големи възможности за реакция не само при кризи на 
белодробно болни, а при всички вътрешни болести, уточни професор Георгиев. Апаратурата е 
закупена с дарения на служители на „Райфайзенбанк“ и добавена от банката сума към всяко 
дарение за проекта „Дишай свободно – профилактика на белодробните заболявания в Бургас“. 
Дарик радио е медиен партньор на проекта.  
 

Общи новини 
 

Десетки благотворителни инициативи организира Лайънс клубът в Плевен 
www.bta.bg | 14.04.2017  
Десетки благотворителни инициативи организира за поредна година Лайънс клубът в Плевен, 
съобщи за БТА неговият президент Галин Найденов. 
Финансова подкрепа бе оказана на Асоциацията на студентите по медицина за организиране на 
международна научна конференция за студенти и млади лекари в Плевен. Парична помощ получи и 
Школата на натурно рисуване с ръководител Вяра Савова, за да участват нейни възпитаници в 
международния конкурс за плакат "Отпразнувай мира", а сдружението "Изкуството до мен" бе 
подкрепено финансово за китарния фестивал. 
Лайънс клубът продължи инициативата си да изработва и дарява стойки за велосипеди с идеята да 
се увеличава броят на велосипедистите в града. Поставени бяха по две нови велостойки пред 
Държавното спортно училище и в парка "Кайлъка", а от началото на кампанията досега са поставени 
общо над 30. 
Част от инициативите на Лайънс клуба са насочени към нуждаещи се хора, засегнати от заболявания. 
Повече от 1000 души се възползваха от безплатни тестове за измерване на нивото на кръвната захар. 
Безплатно бяха извършени профилактични прегледи на деца за състоянието на гръбначния стълб, 
слуха и зрението, а на клуба на незрящите в Ловеч бяха подарени пет бели бастуна, каза Галин 
Найденов. 
 

 300 яйца и козунаци за бездомниците в приюта от щедър анонимен дарител 
в. Утро, Русе | Нели ПИГУЛЕВА | 14.04.2017  
Щедро дарение получиха в приюта за хора, останали без дом, стопанисван от "Каритас", в 
навечерието на големия религиозен празник Възкресение Христово. Русенски бизнесмен, който 
настоял за анонимност, донесъл 300 яйца и козунаци, с които да посрещнат празничните дни 
настанените в приюта хора. Изключително сме благодарни на щедрия човек за този жест, каза 
управителят на социалното заведение Стефан Стефанов. Той обясни, че част от яйцата персоналът и 
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настанените в приюта хора ще боядисат, за да спазят традицията. Друга част ще бъдат употребени в 
празничното меню за Великден, със сигурност ще останат яйца и за след това. 
 

Благотворителен концерт събира средства за програма "Топъл обяд" 
www.dnesplus.bg | 14.04.2017 | 10:13 
Доброволците от младежката организация на Български Червен кръст във Варна организират 
благотворителен Великденски концерт с участието на: Славин Славчев, Кристина Шидерова от 
Кралската консерватория по съвременни танци (Мадрид,Испания), Театрална школа "Щурче", Боян 
Фърцов, МТС "Дивни танци", Рок група "Deus of rock", Група "Терца", Група "Шепот", Карате клуб 
"Будошин", Балет "Никита", Габриела Гайдаджиева, Тайра Галиева, Красимир Васов, Бойчо 
Йоргакиев, София Христова, Деница Григорова, Габриела Колева, Jан Бекиров, Ива Кирякова, Ивайла 
Петрова, Ивайло Георгиев. Каузата на събитието е набиране на средства за програма "Топъл обяд", 
която се реализира в рамките на Партньорска мрежа за благотворителност на Български Червен 
кръст, създадена през 2004г. Програмата подпомага ученици в неравностойно положение в училища 
от цялата страна, като допринася за превенция на отпадане от образование, нормалното физическо 
развитие на подрастващите, намалява заболеваемостта сред тях, произтичаща от нередовно и 
непълноценно хранене. През учeбната 2016/2017 г. БЧК – Варна предоставя топъл обяд на 95 деца от 
социално слаби семейства, сираци и полусираци, деца на безработни и/или многодетни родители в 
три училища на община Вълчи дол - СУ „В. Левски“, ОУ „Кл. Охридски“ и ОУ „Св. Иван Рилски“. 
Концертът започва в 17:00 часа тази вечер в зала „Пленарна” на общината. Днес+ 
 

Ученици помагат на бедни в Кърджали 
в. Стандарт | Ирина АНГЕЛОВА | 15.04.2017  
Много доброволци се включиха във великденските благотворителни инициативи "От хората - за 
хора" на БЧК в Кърджали и направиха празника светъл за 196 души. Членовете на клуб "Добро 
сърце" в Крумовград с подкрепата на СУ "Васил Левски", приятели и граждани организираха акция и 
събраха трайни хранителни продукти на стойност 790 лева в помощ на 34 деца в риск. Млади 
червенокръстци от клуб "От сърце" към СУ "Васил Левски" в Ардино помогнаха на12 свои връстници 
и деца от Защитеното жилище в родопския град. Доброволци от клуб "Да имаш голямо сърце не 
тежи" към ПГ "Руска Пеева" в Джебел приготвиха топъл обяд за 40 социално слаби хора в града. Със 
събраните средства, дарени от учители, ученици, служители и граждани, бе приготвена вкусна 
мусака и супа за нуждаещите се. С благословията на Пловдивския митрополит Николай на Цветница 
пред православните храмове в Кърджали червенокръстци от ПГПЧЕ "Христо Ботев" и СУ "Отец 
Паисий"само за няколко часа събраха 1274 лв. за фонд "Милосърдие" на ОС на БЧК. В навечерието 
на Великден се включиха отново и "големите доброволци"от "Екип 254". Те подготвиха хранителни 
пакети и зарадваха 110 възрастни, самотни хора и уязвими семейства с деца. 
 

„Маратон Варна 2017“ с награден фонд 49000 лв 
www.dariknews.bg | 14.04.2017  
За втора поредна година мотото „Бягането като начин на живот“ обединява три големи спортни 
събития във веригата от маратонски бягания в България. През 2017-а много по-активно в кампанията 
се включва БОК, наред с него, организатори на предстоящите прояви са Столична Община, Община 
Стара Загора, Община Варна, Министерство на младежта и спорта, БФЛА и Асоциация спорт в 
свободното време, както и местни спортни клубове. През миналия сезон в дебютното издание на 
веригата участваха елитни атлети от Кения, Хърватия, Япония, Италия, Португалия, Белгия, Бразилия, 
Малта, Украйна, Испания, Чехия, Полша, Казахстан, Германия, Сърбия, Румъния, Македония, 
Молдова, Мароко, Швеция. Организаторите имат намерение да запазят и надградят нивото и вече 
разпращат покани с цел отново да се осигури присъствието на класни маратонци от водещите в тази 
дисциплина държави. Подготовката на отделните състезания вече започна, в ход са първите 
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активности, необходими за състезания от подобен ранг. И тази година в основата на веригата са 
трите маратонски бягания, вече са определени и датите: 2 април в Стара Загора, 7 май във Варна 15 
октомври в София Варненският маратон е със старт в 9.30 ч. на 7 май 2017 г. на площад 
„Независимост“ (до Операта). Трасето преминава през централната пешеходна зона на Варна и след 
това се извива сред уникалните панорамни алеи на Морската градина след Делфинариума и обратно 
към финала на площад „Независимост”. Участниците имат избор от следните дистанции: 42.195 км, 
16.8 км, 8.4 км и градски крос 2 км. Контролното време за класическия маратон си остава 5 часа. 
Наградният фонд е 49 000лв. И вторият Маратон Варна ще бъде с благотворителна кауза. Няколко 
благородни инициативи ще съпътстват провеждането на проявата. Както миналата година на 
площад „Независимост“ пред операта ще се изгради специална сцена, в зоната са предвидени 
атрактивни демонстрации по различни видове спорт, танци, забавления и томбола с много 
предметни награди. Организатори на събитието са: Община Варна, Министерство на младежта и 
спорта, Български олимпийски комитет, Асоциация „Спорт в свободното време“, СКЛА „Черно море” 
и БФЛА. Сроковете и начини за регистрация, както и условията за участие ще намерите в интернет 
страницата на маратона http://marathonvarna42km.com. Онлайн формулярите са отворени и вече 
приемат заявки. На същия сайт ще намерите и информация как да се включите в организацията на 
събитието като доброволец. 
 

Великденски концерт в Петрич под мотото "Заедно за Мина", кулинарни базари и 
работилници сред изненадите  
в. Струма, Благоевград | Иван ПЕТРОВ  
Благотворителен великденски концерт организира община Петрич на 15 април /събота/ от 11.00 ч. 
на градския площад. Концертът ще бъде под мотото "Заедно за Мина". В програмата на сцената ще 
излезе и самата Мина Опренова като изпълнител с акомпанимент на китара Снежина Дуевска. Ще се 
изявят още възпитаници на Общински детски комплекс, на фолклорна формация "Хераклея", на НЧ 
"Братя Миладинови -1914". 
Успоредно с концерта ще отворят врати великденски работилници, в които с помощта на 
преподаватели от ОДК децата ще могат да упражнят различни техники при боядисване на яйцата. 
Организира се също благотворителен кулинарен базар, на който ще се продават великденски 
козунаци, приготвени от ученици и преподаватели от ПГИТ "Проф. д-р Асен Златаров" и читалищни 
дейци от общината. 
 

Респект! Родители загубиха сина си, но даряват събраните средства за лечението на други 
деца 
www.flashnews.bg | 16.04.2017  
Респект! Родители загубиха сина си, но даряват събраните средства за лечението на други деца 
Неговите родители – Селма и Шенол от Асеновград, познават борбата за живот и болката от тежка 
загуба. Но продължават напред в името на една кауза 
През януари тази година те губят своя единствен син. Признават, че дори в последните седмици 
Синан не се предавал, ходел с желание и усмивка на училище, съобщи bTV. 
„Може би даде урок на много хора и си замина. За доброта – че трябва да се прави добро, всеки 
трябва да се бори за добрина, не за власт. Даде си урока и си замина”, разказва Шенол. 
И само ден след трагедията семейството взима важно решение, което променя техния и няколко 
чужди живота. Близките на Синан решават да изпълнят последното желание на момчето. 
Те даряват събраните за лечението 160 000 лв. на други трима онкоболни, както и на гимназията, в 
която момчето учи няколко години. 
„Тази идея беше дадена от Синан. Даже той ми каза: „Мамо, на мен не ми помогнаха тези пари, да 
помогнат на други дечица – те да са живи и здрави“, сподели Селма. 
С жеста си те се надяват да дадат пример на други хора и призовават за повече добрина. 
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„Всеки българин в България трябва да го направи това нещо. Защото тази, обратната страна, много 
хора не я знаят в живота. Всеки мисли, че може да си хвърчи, но не е така”, допълва бащата. 
Събраните пари разделят по равно. 
Част от средствата отиват за лечението на 11-годишния Тарик Чинчинов от град Куклен и на 
Златомир Мацуров от Велинград. 
На открито ще има и благотворителен базар за великденски сувенири, изработени от възпитаници 
на ОДК, Четвърто основно училище "Христо Смирненски" и Регионален център за подкрепа на 
процеса на приобщаващото образование - Благоевград. 
В първия ден на Възкресение Христово отново на градския площад възпитаници на Таня Точева от ВС 
"Сгушена Звездица" ще изненадат петричани с великденски концерт. 
 

И ЦСКА-София се включи в кампанията "Заедно за Вики" 
www.news.data.bg | 15.04.2017  
И ЦСКА-София се включи в кампанията "Заедно за Вики" 
Отборът на ЦСКА-София стана поредният, който се включи в благотворителната кампания “Заедно за 
Вики” в помощ на двегодишната Виктория Георгиева. “Червените” допринесоха финансово за 
каузата в подкрепа на малкото момиченце, имаща за цел да подпомогне нейното лечение и 
възстановяване. Вики има поставена диагноза “Морбус Хиршпрунг”, свързана с проблеми на част от 
дебелото и правото черво. В нейна подкрепа наскоро бе проведен благотворителен турнир, 
иницииран от футболния тим на Министерството на финансите съвместно с “Футбол с кауза”. 
Главният организатор на кампанията “Заедно за Вики” Кирил Евтимов се срещна с капитана на ЦСКА 
Божидар Чорбаджийски, който от името на съотборниците си изказа пълна съпричастност към 
каузата и пожела бързото оздравяване на малката принцеса. Евтимов се срещна и с дългогодишния 
си приятел - легендата на Портсмут Светослав Тодоров, който в момента е начело на дубъла на 
ЦСКА-София. Тоди също се включи в кампанията. Благородната инициатива в помощ на малкото 
момиченце, борещо се с тежкото заболяване “Морбус Хиршпрунг”, свързано с проблеми на част от 
дебелото и правото черво, събра над 9000 лева. В “Заедно за Вики” се включиха футболните отбори 
на Лудогорец, Нефтохимик, Дунав и Локомотив (Пловдив), волейболният Нефтохимик, героите от 
“лудото американско лято” Ивайло Йорданов и Пламен Николов, настоящите национали Николай 
Михайлов и Светослав Дяков, мениджърът Николай Жейнов, футболните деятели Михаил Касабов и 
Валентин Михов и куп други приятели на спорта. 
 

Деца направиха дарение на отделението по гръдна хирургия в “Пирогов” – СНИМКИ/ВИДЕО 
www.flashnews.bg | 17.04.2017  
Деца от начално училище „Св. Св. Кирил и Методий” в Троян, по своя инициатива и на родителите си 
направиха дарение за 15 хил. лв. на отделението по гръдна хирургия в „Пирогов” 
Това стана по време на най-светлия християнски празник Великден. 
Идеята децата да изработват мартенички и след тяхната продажба да събират средства за 
благородна кауза, се родила още миналата година, а през тази просто са решили да продължат. 
Учениците от троянското училище са изработили повече от 5 хил. мартенички и са събрали 10 920 
лв., а един от бащите добавил още 4 хил. лв. С тях са закупени ценни инструменти за хирургичната 
помощ. А фирмата, която им е продала инструментите, е свалила от цената 5 хил. лв. в подкрепа на 
благородната кауза. Основни донори на дарителската кампания са фирми и физически лица от 
Троян, местният бизнес активно се е включил в нея, обясни Йовка Добрева, майка на едно от децата. 
Това е неоценима помощ за „Пирогов”. В лидера на спешната помощ у нас се оперират годишно 
около 3 хил. деца с различни заболявания. Към кампанията са се присъединили и дарители от 
Несебър и Угърчин. 
Днес в „Пирогов” бяха три от децата – Мартин, Елица и Галина, и ритуално предадоха подносите с 
хирургическите инструменти от високо качество на ръководството на болницата в лицето на 
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временно изпълняващия длъжността изпълнителен директор проф. Асен Балтов и на доц. Христо 
Шивачев, началник на Клиниката по гръдна хирургия. 
На два от етажите на детските клиники тече ремонт и от ръководството се надяват той да приключи в 
срок до 15 септември т. г. 
Тогава те ще заработят в нормален ритъм. 
Елица е на 8 г. от с. Орешак, учи в начално училище „Св.св. Кирил и Методий” в Троян и е забравила 
самата тя колко мартенички е изработила. Но пожела на болните деца в „Пирогов” по-бързо да 
оздравяват. 
Ръководството на болницата направи и своя кратък отчет за изминалите 3 дни от празниците. През 
различните клиники и кабинети са преминали повече от 1500 пациенти, като 178 от тях са останали 
на лечение. 4-ма пациенти са приети в реанимацията. Остава трайна тенденцията да има 
неосигурени пациенти – за миналата година те са 8700 случая, без, обаче, да са приети за лечение в 
болницата. Алкохолно повлияните, минали през „Пирогов”, са 20, като сред тях няма деца, което е 
добър знак. 
 

Родители на недоносени бебета дариха средства на техните спасители  
www.btvnovinite.bg | 17.04.2017  
Те събрали сумата от подаръците за първия рожден ден на близначките Вяра и Пламена 
Младо семейство дари събраната сума от първия рожден ден на двете си близначки за 
неонатологията на болницата във Велико Търново. Преди една година на 1 април преждевременно 
се раждат Вяра и Пламена. Двете момиченца са спонтанно заченати и изненада за родителите си – 
Велислава и Георги Чудомирови. До четвъртия месец от бременността двамата си мислят, че чакат 
едно, а не две бебета.  
Момиченцата обаче се раждат недоносени. За щастие екипът на неонатологията във 
великотърновската болница полага всички нужни грижи за двете близначки. Година по-късно за 
първия рожден ден на Вяра и Пламена семейство Чудомирови намира начин да им се отблагодари. 
Събират сумата от подаръците за рождения ден и я даряват на неонатологията. Във 
великотърновската болница и до днес помнят семейство Чудомирови и им благодарят за жеста.  
 

Кампанията "Дари капачка - спаси живот" се доближава до целта - събрана е една трета от 
сумата за нов кувьоз 
Кампанията "Дари капачка - спаси живот", чиято цел е чрез рециклиране на пластмасови капачки да 
се купи нов кувьоз за Отделението по неонатология на УМБАЛ Бургас, се доближава до целта! 
в. Фактор, Бургас | 18.04.2017  
Само за пет месеца от старта на инициативата една трета от необходимата сума вече е събрана. 
Кампанията е инициатива на Строителен техникум - Бургас и в нея постоянно се включват детски 
градини, училища, фирми, нестопански организации, отделни лица и семейства. Капачки в 
Бургаската болница пристигат от цялата страна. Но най-активни са децата на Бургас - най-малките в 
детските градини, с помощта на своите учители и родители, както и по-големите ученици от всички 
училища в града. 
Първите количества събрани капачки бяха предадени за рециклиране. Изкупи ги фирма 
"Евроимпекс" на цена 35 стотинки за килограм. Предаденото количество е близо четири тона - 3740 
кг., на стойност 1309 лв. 
Клуб по народни танци "Чанове" - Бургас подкрепи кампанията с парично дарение, събрано от 
членовете му - 2750 лв. Така до момента събраната сума е 4059 лв. - това е една трета от стойността 
на нов кувьоз. 
Кампанията продължава. УМБАЛ Бургас благодари на всички дарители и продължава да събира 
капачки. Можете да ги оставите при портиерите на двата входа на болницата. 
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Отделението по неонатология дава отчет и на дарителите, които закупиха от благотворителните му 
календари - със събраната от календарите сума е закупен нов монитор за проследяване на 
жизнените показатели на новородените, заедно с консумативи към него. 
 

Ползваме по-лесно данъчни облекчения 
Няма да се подават два пъти декларации за деца и документи за увреждания 
в. Стандарт | Стефан КЮЧУКОВ | 18.04.2017 |  
По-лесно ползваме данъчните облекчения при подаване на годишните си данъчни декларации за 
доходите. От тази година вече не е необходимо документи, които са представени пред 
работодателя, да се прилагат и към годишната данъчна декларация за доходите. Това гласят 
текстове от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които вече са в сила. Остават 
само 15 дни, в които всички хора, които са имали доходи извън работната си заплата през 2016 г., 
трябва да подадат данъчна декларация. Хората, които искат да ползват данъчни облекчения и не са 
го направили чрез работодателя си, също трябва да подадат декларация. 
Основната промяна е свързана с ползването на данъчните облекчения за деца и за деца с 
увреждания. Законът дава възможност годишните облагаеми доходи да се намалят с 200 лв. за едно 
дете, с 400 лв. за две деца и с 600 лв. за три и повече деца. А за отглеждане на дете с 50 на сто степен 
на увреждане облагаемият доход се намалява с 2000 лв., което значи че дължимите данъци са с 200 
лв. по-малко. През миналата година дори човек да беше ползвал облекчението за деца чрез своя 
работодател, ако например имаше доходи от наеми и трябваше да подаде годишна данъчна 
декларация, в нея също трябваше да се запишат децата и да се сложи подпис от другия родител, че 
той няма да ползва облекчението. Сега това вече не е необходимо. Достатъчно е в общата таблица 
за ползване на облекченията към годишната данъчна декларация за доходите да се посочи, че се 
ползва намалението за деца. Същото е валидно и за облекчението за намалена работоспособност. 
Хората с 50 на сто намалена работоспособност могат да намалят със 7920 лв. облагаемите си доходи. 
Ако са ползвали това облекчение чрез работодателя си, вече не е нужно и в годишната си данъчна 
декларация за доходите да прилагат решението на ТЕЛК/ НЕЛК. 
Законът дава възможност за намаляване на дължимите данъци върху доходите и с дарения. Ако 
документите за направеното дарение са представени пред работодателя и облекчението е ползване 
чрез него при оформяне на дължимите данъци върху заплатата, вече не е необходимо същите 
документи да се прилагат и към годишната декларация за доходите. Целта на тези промени е да се 
облекчат гражданите като отпадне изискването едни и същи документи да се представят два пъти -
пред работодателя и пред НАП. Тази година декларацията за доходите от 2016 г. трябва да се подаде 
до 2 май, защото 30 април е неделя, а 1 май е официален почивен ден. 2 май е и последният срок за 
плащане на дължимия данък върху доходите от миналата година. 
*** 
Най-лесно и бързо данъчните декларации за годишните доходи може да се подадат по интернет. За 
целта можете да използвате електронен подпис или безплатен персонален идентификационен код, 
който се взима от офис на НАП. Пускането на данъчната декларацията по интернет има няколко 
предимства. Първото е, че пестите много време и не се налага да ходите до офиса на НАП. Друго 
предимство е, че не може да допуснете грешка при изчисляване на дължимия данък, защото това 
става автоматично, след като въведете данните за получените доходи, внесените осигуровки, 
платените авансово налози и ползваните облекчения. 
 

Отборът дари пари за болно дете 
в. Меридиан мач | 18.04.2017  
Футболистите на ЦСКА-София също се включиха в кампанията "Заедно за Вики", която набира 
средства в помощ на две годишната Виктория Георгиева. "Армейците" допринесоха финансово за 
каузата на малкото момиченце, имаща за цел да подпомогне нейното лечение и възстановяване. 
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Вики има поставена диагноза "Морбус Хиршпрунг", свързана с проблеми на част от дебелото и 
правото черво. В нейна подкрепа наскоро бе проведен благотворителен турнир, иницииран от 
футболния тим на Министерството на финансите съвместно с "футбол с кауза". 
Главният организатор на кампанията "Заедно за Вики" Кирил Евтимов се срещна с капитана на ЦСКА-
София Божидар Чорбаджийски, който от името на съотборниците си изказа пълна съпричастност към 
каузата и пожела бързото оздравяване на малка та принцеса. 
 

28 зрелостници от Разград ще получат еднократна помощ от Федерацията на жените 
Средствата са събрани от Великденската благотворителна изложба-базар 
www.topnovini.bg  
За деветнадесета поредна година Федерацията на жените в Разград подпомага социалнослаби 
дванадесетокласници в навечерието на абитуриентските балове. Събраните общо 3 920 лева от 
благотворителната изложба-базар, която се проведе в навечерието на Великденските празници ще 
бъдат предоставени в подкрепа на 28 абитуриент, съобщи председателят на неправителствената 
организация Любка Стоянова. Всеки от тях ще получи еднократна помощ от по 140 лева. Средствата 
ще бъдат предоставени на специално тържество, което Федерацията ще организира на 27 април. 
Зрелостниците ще бъдат определени от педагогическите съвети в учебните заведения, като се вземе 
предвид социалното им положение и успехът им в училище. В изложбата-базар, която бе подредена 
във фоайето на Филхармонията освен Федерацията на жените участваха малките художници 
Центъра за работа с деца, Центъра за ученическо, техническо и научно творчество, както и жени от 
Съюза на пенсионерите и Съюза на инвалидите. Благотворителната кауза подкрепиха бившият 
евродепутат Мариела Баева и десетки фирми, които предоставиха за продажба свои продукти и 
дариха парични суми. 
 

Дарители ремонтират апартамента на самотна майка с две деца 
www.blagoevgrad24.bg | Източник: Blagoevgrad24.bg | 18.04.2017  
Преди половин месец Нова тв разказа за Галя, самотна майка с две деца, едното от които с тежко 
заболяване. На Галя й бе предоставено общинско жилище без елементарни условия за живот. Без 
парно, без вода, дори без ток. След репортажа десетки зрители пожелаха да помогнат. Как живее 
днес семейството?Това жилище бе отпуснато от общината на Галя, самотна майка с две деца, едното 
от които с тежко генетично заболяване. "Беше ми обяснено, че трябва да се направи съвсем лек, 
подобрителен ремонт", разказва Галя. "Факт е, че много често се случва жилищата, които ние 
изземваме по този начин да изглеждат по този начин. Ресурсът, с който разполагаме за над 1000 
апартамента годишно е между 15 000 и 20 000 лв., вие сама можете да си направите сметката какво 
може да се направи с тези пари", коментира Ивайло Цеков, кмет на район Искър. Пари за ремонт 
обаче - Галя няма. А след като бе показано как се дават жилища на нуждаещи се, в които не може да 
се живее, много хора поискаха да помогнат. Резултатът - дарители вече са започнали цялостен 
ремонт. И ако в този случай с чужда помощ ремонт ще има, то остава въпросът колко ли хора ще 
трябва да платят хиляди за ремонт, за да може след това да плащат нисък наем. И колко от тях 
изобщо могат да си го позволят. 
 

Кампания дарява книги срещу отпадъци от пластмаса 
www.dnesbg.com | 18.04.2017  
За трета поредна година Община Велико Търново се включва в зелената кампания „Книги за смет“ 
на Credo Bonum Foundation и издателство Smart Books, която ще пристигне в старата столица на 13 
май 2017 г., съобщи Мирослава Цонева, шеф на общинския отдел по екология. Инициативата е в 
подкрепа на разделното събиране на отпадъците и всяка година акцентира върху пластмасата. 
Срещу 1 кг пластмаса, инициаторите даряват безплатна книга на щанд с предварително подбрани 
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заглавия в деня на събитието. Ако пък бъдат предадени 2 и повече килограма, подаръкът е втора 
книга. 
Според Цонева кампанията обединява две прекрасни цели – хората, и особено децата, да четат 
повече, а също и отговорното отношение към околната среда. Пластмасата е отпадък , който 
изхвърлен безотговорно, не се разгражда, но замърсява, а може да се преработи, обясниха от 
общината. Затова поканихме организаторите да гостуват във Велико Търново за пореден път, каза 
още Цонева. По думите є тази година се очакват много интересни изненади, чудесни нови заглавия и 
една специална, неиздавана досега книжка на български автор. В старата столица ще пристигне 
атрактивна инсталация от огромен балон на испански арт колектив, която ще илюстрира 
свръхпроизводство на пластмасови изделия. Самата кампания ще се проведе на същото място на 
паркинга пред Mall от 10,00 часа. 
Миналата година интересът беше огромен от страна на великотърновци и най-вече от децата. 
Огромни опашки се завиха около търговския център и всеки носеше по няколко чанти предимно с 
пластмасови бутилки и детски играчки. 
А зелената инициатива „Книги за смет“ е стартирала у нас преди пет години. Досега са рециклирани 
46 т пластмаса и са раздадени хиляди книги. Тази година, освен Велико Търново, зелената кампания 
ще гостува в Кюстендил, Благоевград, Стара Загора и Бургас. 
Вася ТЕРЗИЕВА 
 

Партии захранват Фонда за деца с 34 300 лв. 
www.clinica.bg | 18.04.2017  
34 300 лв. от партии, които не са се преборили за народната любов на 26 март, ще отидат по 
сметките на Фонда за лечение от деца (ЦФЛД). Това изчисляват от в. „Сега". От началото на годината 
до края на март пък от ЦФЛД са отпуснати над 2,5 млн. за лечението на малки пациенти у нас и в 
чужбина, обявиха от Пациентски организации „Заедно с теб".Над 34-те хиляди, които Централната 
избирателна комисия ще преведе на Фонда, са от депозитите на неуспелите да прескочат 1% на 
последните избори, както и от онези, които не са се включили в надпреварата на 26 март 2017 г. Те 
са в размер на 2 500 лв. за партиите и коалиците. А 13 са формациите, които ще се разделят с 
депозитите си след неубедителното си представяне на вота. Сряд тях са „Коалиция на недоволните” 
на Александър Томов, ромската ДРОМ и „Българска пролет” на Велизар Енчев. 100 лв. пък са 
депозитите, които инициативните комитети, издигнали независими кандидати, ще изгубят и ще 
отидат по сметките на ЦФЛД. Георги Кадиев и Димитър Байрактаров например ще направят 
„дарение” към Фонда, защото са взели по-малко от ¼ от районната избирателна квота. В същото 
време, само за периода на януари-март, за лечението на 269 деца са отпуснати 2 547 982 лв. 
Цифрите обявиха от Пациентски организации „Заедно с теб”, чийто председател Пенка Георгиева е в 
Обществения съвет на ЦФЛД. С 1 046 175 лв. ще се покрият разноски за лечение у нас, а с близо 
половини милион повече – 1 501 807 лв., ще се плати терапия в чужбина. За същия период 
приходите на Фонда са далеч по-скромни, разкриват от „Заедно с теб”. 23 588 лв. са постъпили по 
сметките, от тях – 18 198 лв. са от дарения, а останалите – от лихви, глоби и т.н. Общо 319 деца са 
кандидатствали пред Фонда за първото тримесечие на 2017 г. Общественият съвет е взел решение 
по 312 от молбите, като на 43 малки пацинети е отказано лечение, уточняват от „Заедно с теб”. 
 

Докато събират прах, старите предмети се превръщат в културни ценности 
www.dariknews.bg | 18.04.2017  
Много хора не подозират, че изхвърлят или унищожават предмети, които са културни ценности. При 
подновяване на старо жилище новите собственици се освобождават от стари мебели, дрехи, 
тетрадки, книги, работни инструменти. Някога интересни и модерни, днес те отдавна са излезли от 
употреба и рязко правят впечатление. Когато попаднат в музей и бъдат представени по подходящ 
начин в изложби, те представят духа на епохата, от която са останали. Затова специалистите 
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съветват: преди да унищожите стари предмети, посъветвайте се с някой познавач. Нищо чудно 
новото им подходящо място да се окаже някой музеен фонд. Момчил Вълов предприе точно такъв 
подход, благодарение на което са съхранени 106 предмета, всеки от които културна ценност. Дълги 
години те престояват в една от къщите на ул. „Николаевска” в Габрово. Мъжът, който има правата да 
се разпорежда със собствеността, решава да ги дари на Етнографски музей на открито „Етър”. Така в 
бъдеще поколенията ще знаят как е обзавеждан един дом в началото на ХХ век. Дървеният салонен 
бюфет, масата, кахлената печка, диванът, четирите фотьойла и двете табуретки доста дълго са 
смятани за ненужни. Докато не става ясно, че им е време да бъдат обявени за културни ценности. 
Посетителите на една бъдеща изложба ще имат шанса да разберат, че в началото на ХХ век в 
домакинството широко са разпространени шкафове с мозаечни плочи и скринове. И днес все по 
рядко, а в бъдеще вероятно изобщо няма да се налага на някой да си смели черен пипер. Ако на 
съвременната домакиня е необходимо, може да купи и на зърна, и смлян. Преди повече от век 
черният пипер, ползван в домакинството се смила с мелничка, която при това е ръчна. Направеното 
на ЕМО „Етър” дарение включва две, както и бъркалка с дървена дръжка, ползвана при 
приготвянето на габровски шоколад. В дарението има и предмети от по-късен период, които са не 
по-малко атрактивни. Такива са порцелановите супник и сосиера от 50-те години на ХХ век, 
произведени в някогашна Чехословакия. Десетина години по-стари са пердетата с ръчна бродерия. 
Ръчно изработената ленена покривка с национални мотиви е хит през 60-те години на миналия век, а 
днес вече заема своето достойно място във фонда на музея. В една бъдеща изложба особено 
интересен за посетителите би бил будилникът, който се навива ръчно и чиито звук е в състояние да 
вдигне на крак цялата къща. В направеното дарение има много учебници, художествена и 
специализирана литература. 
 

ЕМО „Етър“ получи дарение на културни ценности 
www.gabrovonews.bg | 18.04.2017  
снимка: ЕМО „Етър“ 
Много хора не подозират, че изхвърлят или унищожават предмети, които са културни ценности. При 
подновяване на старо жилище новите собственици се освобождават от стари мебели, дрехи, 
тетрадки, книги, работни инструменти. Някога интересни и модерни, днес те отдавна са излезли от 
употреба и рязко правят впечатление. 
Когато попаднат в музей и бъдат представени по подходящ начин в изложби, те представят духа на 
епохата, от която са останали. Затова специалистите съветват: преди да унищожите стари предмети, 
посъветвайте се с някой познавач. Нищо чудно новото им подходящо място да се окаже някой 
музеен фонд. 
Момчил Вълов предприе точно такъв подход, благодарение на което са съхранени 106 предмета, 
всеки от които културна ценност. Дълги години те престояват в една от къщите на ул. „Николаевска” 
в Габрово. 
Мъжът, който има правата да се разпорежда със собствеността, решава да ги дари на Етнографски 
музей на открито „Етър”. Така в бъдеще поколенията ще знаят как е обзавеждан един дом в 
началото на ХХ век. 
снимка: ЕМО „Етър“ 
Дървеният салонен бюфет, масата, кахлената печка, диванът, четирите фотьойла и двете табуретки 
доста дълго са смятани за ненужни. Докато не става ясно, че им е време да бъдат обявени за 
културни ценности. 
снимка: ЕМО „Етър“ 
Посетителите на една бъдеща изложба ще имат шанса да разберат, че в началото на ХХ век в 
домакинството широко са разпространени шкафове с мозаечни плочи и скринове. И днес все по 
рядко, а в бъдеще вероятно изобщо няма да се налага на някой да си смели черен пипер. 
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Ако на съвременната домакиня е необходимо, може да купи и на зърна, и смлян. Преди повече от 
век черният пипер, ползван в домакинството се смила с мелничка, която при това е ръчна. 
Направеното на ЕМО „Етър” дарение включва две, както и бъркалка с дървена дръжка, ползвана при 
приготвянето на габровски шоколад. 
В дарението има и предмети от по-късен период, които са не по-малко атрактивни. Такива са 
порцелановите супник и сосиера от 50-те години на ХХ век, произведени в някогашна Чехословакия. 
Десетина години по-стари са пердетата с ръчна бродерия. 
Ръчно изработената ленена покривка с национални мотиви е хит през 60-те години на миналия век, а 
днес вече заема своето достойно място във фонда на музея. В една бъдеща изложба особено 
интересен за посетителите би бил будилникът, който се навива ръчно и чиито звук е в състояние да 
вдигне на крак цялата къща. 
снимка: ЕМО „Етър“ 
В направеното дарение има много учебници, художествена и специализирана литература. 
 

Десетки петричани се включиха в благотворителна кауза под надслов „Заедно за Мина” 
www.blagoevgrad.eu | 18.04.2017  
2100 лв. бяха събрани от благотворителния концерт и базари под надслов „Заедно за Мина” в 
Петрич. Великденският концерт обедини десетки петричани в каузата да помогнат за събирането на 
необходимите пари за операция на очите на талантливата Мина Опренова. 
Самата тя излезе на сцената на градския площад и поздрави своите съграждани с няколко 
изпълнения в акомпанимент на китара от Снежина Дуевска. С танци и песни се представиха още 
възпитаници на Общински детски комплекс, на НЧ „Братя Миладинови 1914”, на ФФ „Хераклея”. 
Успоредно с концерта бяха организирани благотворителен базар за великденски сувенири и 
благотворителен кулинарен базар. 
Те бяха подготвени благодарение на усилията на: ученици от Четвърто основно училище „Христо 
Смирненски”; Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – 
Благоевград ; Общински детски комплекс Петрич; ПГИТ „Проф.д-р Асен Златаров” ; сдружение 
„Заедно можем повече; читалищни секретари. 
 

Благотворителен футболен мач ALL STARS 2017 - За по-доброто утре 
Луиш Фиго идва в София, на 18 април с Бербатов говорят за мача на годината 
www.bulgaria.utre.bg | 18.04.2017  
Легендата на световния футбол Луиш Фиго идва на специално посещение в България. На 18 април 
той ще гостува на Димитър Бербатов заради грандиозния благотворителен мач на 14 юни в София. С 
това предварително посещение носителят на „Златната топка“ за 2000 г. засвидетелства и голямото 
си уважение към българските фенове. Двете големи звезди, партниращи си в мащабното събитие - 
Димитър Бербатов и Луиш Фиго, ще дадат съвместна пресконференция на 18 април от 16 часа в 
Гранд Хотел София. Португалският полузащитник, триумфирал в Шампионската лига, КНК, 
Суперкупата на УЕФА, Междуконтиненталната купа, имащ по 4 шампионски титли на Испания и 
Италия, ще може да се запознае и на място с условията, които ще посрещнат десетките звезди на 
световния футбол в столицата на България. Мащабното събитие All Stars 2017 планирано за 14 юни 
2017 г., ще може да бъде видяно благодарение на Fibank в София, на Националния стадион „Васил 
Левски“. Луиш Фиго с All Stars ще играе срещу Димитър Бербатов с United Stars. Очакваните приходи 
ще бъдат изцяло в полза на каузите на фондация „Димитър Бербатов“ и фондация „Луиш Фиго“. 
Двамата големи спортисти са лично ангажирани в работата по организацията на събитието и най-
вече в контактите със свои бивши съотборници и футболни съперници. От 2003 г. досега Фиго е 
изиграл 11 мача с All Stars и в тях са участвали футболни величия като Зинедин Зидан, Кристиано 
Роналдо, Дейвид Бекъм и Златан Ибрахимович. Шампиони от други спортове и личности от 
световния шоубизнес също намират място в благотворителни събития от този характер. Рафаел 
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Надал, Михаел Шумахер, Coldplay и др. са били част от тима на Фиго. Но до този момент отборът на 
All Stars не е играл срещу друг толкова звезден отбор, като този, който е селектирал Димитър 
Бербатов. На поканата му вече са се отзовали всички поканени до момента негови бивши 
съотборници… От звездните участници в отбора на Димитър Бербатов до момента са обявени Райън 
Гигс, Пол Скоулс, Гари Невил, Неманя Видич, Патрис Евра и Едвин ван дер Сар. Попълненията на 
отборите, както и всичко, свързано със статуса на събитието, може да се следи на 
https://www.facebook.com/StarsCharityMatch/ Билетите се продават в мрежата на Eventim. Цените за 
секторите „Б“ и „Г“ са 30 лева, сектори „лъвчета“ – 45, „В“ – 60, „А“ – 100. Можете да вземете своя 
билет онлайн на: www.eventim.bg Специално място на стадиона ще имат членовете на Клуб 2016 на 
„Успелите деца на България“ на фондация „Димитър Бербатов“. „За мен ще е чест да играя срещу 
Фиго и неговия отбор! Този мач е най-добрата възможност да доведа в България колеги и приятели 
през годините, чиито имена са познати навсякъде по света. България за първи път ще види накуп 
толкова много огромни звезди, събрани от благотворителни каузи. Заедно с тях, и заедно с вас, 
които ще дойдете на стадиона, ще допринесем за по-доброто утре. Стараем се този мач, освен да 
бъде от полза за много деца, което е най-важното, да бъде и голям празник за всички, които обичат 
футбола и им липсват времената с пълен национален стадион“ – каза Димитър Бербатов. "Трябва да 
благодаря на Бербатов и неговата фондация за предизвикателството да обединим усилията за 
подпомагане на деца в нужда – каза Луиш Фиго. - Фондация „Луиш Фиго” допринася ефективно и в 
рамките на своите възможности, да се подобрят условията на живот на тези, които по здравословни 
причини или социално-икономически условия водят ограничен начин на живот. Фигурата на 
професионалния спортист често се разглежда като модел за подражание от младите, затова 
"мисията" на всеки от нас е да практикува социална отговорност. Защото това може да доведе до 
определен тип поведение и до осигуряване на по-нататъшна помощ за различните области на 
обществото.” Генерален спонсор на All Stars 2017 e Първа инвестиционна банка. Звездният 
благотворителен мач ще се излъчва пряко по bTV Action. Организаторите: Фондация “Димитър 
Бербатов” е основана през април 2008 г. от Димитър Бербатов, воден от желанието си да допринесе 
за личностното усъвършенстване и реализация на децата на България. Основната мисия на 
Фондацията е всестранно да подпомага младите хора да се образоват, да развиват своите дарби и 
заложби, както и да им дава шанс да ги споделят със света. Фондацията е благотворителна 
организация, която се самоопределя за осъществяване на дейност в обществена полза. Тя е 
неправителствена, нерелигиозна и политически независима. Фондация „Луиш Фиго“ е 
благотворителна организация, създадена през 2003 г. Мисията на фондацията е да създава 
възможности за социализация на деца и младежи в неравностойно положение и да подкрепя деца с 
тежки заболявания. Проектите на ФЛФ покриват сферите образование, здраве, спорт и социални 
дейности. 
 

Благотворителен книжен базар за Деня на книгата 
www.azcheta.com | Публикувано от : Милена Ташева | 18.04.2017  
За първи път „Аз чета“ и „Читалище.то“ организират благотворителен книжен базар. Събраните 
средства ще бъдат дарени на фондация „Детски книги“ за попълване на фонда и създаване на нови 
кутии по проекта „Пътуващите сандъчета“, които фондацията организира заедно с Българската 
библиотечно-информационна асоциация (ББИА). Книгите, които ще можете да закупите на 
символични цени, са предоставени като дарение от книжни блогъри, екипа на „Аз чета“ и наши 
приятели. С нас ще бъдат и Деси и Пролет от Trouble Bakers, на чийто щанд ще ви очакват 
необичайни кулинарни изкушения, създадени по рецепти от известни романи. 
“Пътуващите сандъчета” е партньорски проект на Българската библиотечно-информационна 
асоциация и фондация “Детски книги”, чиято идея е модерни детски книги да пътуват из 
библиотеките и училищата в страната, където остават на разположение на малките читатели за 
период от 2 месеца, а след това продължават към нови читатели в следващото населено място. 
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Благотворителният книжен пазар е естествено продължение на кампанията „Пусни книга на свобода 
за Деня на книгата“. Книгите, включени в пътуващите сандъчета, са регистрирани в сайта на 
Буккросинг, което спомага за проследяването им и дава възможност на децата да споделят 
впечатленията си онлайн. 
Очакваме ви с хубави книги и книжни лакомства от 11 до 15 часа на 23 април в клуба на Читалище.то 
на ул. Лом 1 в столицата! Не пропускайте възможността да отбележите Световния ден на книгата с 
нова книга и в същото време да подкрепите една чудесна инициатива за насърчаване на четенето! 
Събитието във Фейсбук 
 

Безплатни очни прегледи за деца организира Лайънс клуб "Стара Загора-Августа" 
в. Национална Бизнес Поща, Стара Загора | Дима ТОНЕВА | 19.04.2017  
Започва поредна, четвърта поред акция на Лайънс клуб "Стара Загора-Августа" за безплатни 
профилактични прегледи на зрението при деца, съобщи за НБП Анелия Кънева от клуба. Тя обхваща 
малчугани от 5 до 14 години в рамките на стартиралата миналата година кампания "Дари звезди в 
детските очи", която има за цел да открие отклонения в зрителната острота и други нарушения на 
зрението при деца от последна група на детските градини и ранна училищна възраст. 
Тази възраст е особено важна за откриване и лечение на зрителни проблеми, уточняват лъвовете. 
Откриването им навреме позволява да се приложи подходяща терапия за нормално развитие на 
зрителната система на децата. Прегледите ще се извършват в оптика "Класик" (срещу COT) от 
специалист- офталмолог д-р Елмира Минчева, която е член на Лайънс клуб "Стара Загора-Августа" в 
дните 24, 25 и 27 април от 16 до 18:30 часа. Необходимо е единствено предварително записване на 
час на тел. 042/ 603 006. 
 

Ротаракт и Интеракт клубовете в Стара Загора с благотворителна кампания за Великден 
в. Национална Бизнес Поща, Стара Загора | 19.04.2017  
Ротаракт клуб-Стара Загора и Интеракт клуб-Стара Загора, заедно с партньорите им от Фондация "От 
любов към България", Хипермаркети Kaufland-Стара Загора (кв. "Казански") и "Метро"-Стара Загора, 
отново организираха благотворителна инициатива за Великден. 
На 7, 8 и 9 април 2017 г. в двата хипермаркета-партньори, се проведе кампанията "Купи и Дари". 
Бяха събрани хранителни и нехранителни продукти на стойност близо 2 хиляди лева. 
Продуктите бяха дарени в помощ на ОП "Социален патронаж" и "Дома за инвалиди" в Стара Загора. 
Така, заедно с всички вас мили хора, които се включихте в кампанията, бяхме в помощ на над 300 
души в нужда. Изказваме сърдечни благодарности към партьорите ни в проекта и най-вече към 
всички клиенти на двата хипермаркета, които оставиха част добрите си сърца в количките за 
дарения, казват организаторите от Ротаракт клуб-Стара Загора и Интеракт клуб-Стара Загора. 
 

AES България подкрепи националната кампания "Великден за всички" 
в. Старозагорски Новини | 19.04.2017 | Стр. 2 
AES България подкрепи националната кампания "Великден за всеки", която се организира под 
патронажа на омбудсмана на Република България Мая Манолова. Енергийната компанията направи 
целево дарение в размер на 8000 лв., което да бъде разпределено сред възрастните хора от община 
Гълъбово под формата на ваучери за храна. 
Реализиращата се вече втора година кампанията "Великден за всеки" е насочена към възрастните 
хора, които не попадат в обсега на великденските надбавки към пенсиите. През 2016 г. в рамките на 
инициативата бяха събрани 660 000 лева и 33 000 пенсионери получиха ваучери на стойност 20 лв. 
И тази година ваучерите ще се раздават по предварително уточнени поименни списъци, 
предоставени от НОИ. С тях ще бъдат подпомогнати онези пенсионери, чиято пенсия е над 
минимума от 314 лева и по тази причина няма да лолучат надбавка от 40 лева, която правителството 
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отпуска за празника. Поименните списъци ще бъдат качени на интернет страниците на омбудсмана и 
на БЧК, и разлепени в централните пощенски клонове по места. 
 

В село Момчиловци започва нова дарителска акция за набиране на средства за довършване 
на ремонта на покрива на музея 
www.focus-radio.net | 19.04.2017 | 07:30 
В село Момчиловци започва нова дарителска акция за набиране на средства за довършване на 
ремонта на покрива на музея. Това каза за Радио „Фокус” – Смолян Васка Мавродиева, секретар на 
НЧ „Светлина 1925“-село Момчиловци. Мавродиева обясни, че жителите на селото организират 
дарителски акции и с доброволчески труд извършват ремонти за обществени сгради. Преди три 
години са събрани 6 000 лв. и със закупените материали се е покрила само една част от покрива на 
музея, по-голямата част обаче останала, а там, където е музейната сбирка има нужда от спешен 
ремонт, за да се запази сбирката. „За нас това е голям проблем, защото музейната сбирка показва 
културата, традициите и обичаите на селото, а когато капе покривът, се рушат и експонатите. Тази 
пролет започва нова благотворителна акция. Музикантите от Момчиловци ще изнесат концерт на 21 
април и събраните средства ще дарят за довършването на ремонта на покрива на музея”, каза 
Мавродиева. 
 

Благотворителна кампания „Купи и дари“ проведоха в Русе 
Акцията беше много успешна, отчитат организаторите 
www.topnovini.bg | 19.04.2017  
Младежите от Интеракт клуб Русе, заедно с Български младежки Червен кръст, проведоха 
Великденска благотворителна дарителска кампания „Купи и дари“, съобщават организаторите на 
инициативата. Целта и беше набиране на хранителни продукти за семейства в неравностойно 
положение на 12 и 13 април във верига магазини „Кауфланд“ и хипермаркет "Метро". Миналата 
година по Коледа с помощта на русенци събраните продукти ощастливиха 184 семейства. Тази 
година младежите помогнаха на 100 семейства да посрещнат най- светлия празник . Акцията се 
проведе за първи път преди Великден и беше много успешна, отчитат организаторите. Тя е част от 
инициативите, с които Ротари клубовете в града отбелязват честването на 80 години ротарианство и 
добротворство в Русе. „Младежите от Интеракт клуб Русе искрено благодарят от името на клуба и от 
името на семействата, които зарадваха за Великденските празници, на всички добри и 
състрадателни хора от русенското общество, които станаха съпричастни на каузата“, съобщават още 
от Ротари клуб Русе. 
 

Гимназията по каменоделство има спешна нужда от помощта на държавата 
На ученическото общежитие не са правени ремонти вече 40 години 
www.dariknews.bg | 19.04.2017 | 07:30 
Два основни проблема има най-старото професионално училище във врачанска област – 
Професионалната гимназия по каменообработване в с. Кунино. Това са материалната база и малкият 
брой ученици, които искат да изучават този занаят като своя професия. Ръководството на училището, 
настоятелството към него, бившите и настоящите ученици са обединили усилия за спасяването на 
уникалната гимназия, която няма аналог на целия Балкански полуостров. В школото вече 96 години 
се обучават истински професионалисти в обработката на камъка. 
Съдействие за решаване на проблемите те потърсиха от областният управител Момчил Младенов, 
който посети на място гимназията в с. Кунино. По време на разговорите стана ясно, че основен 
ремонт на общежитието, където живеят учениците не е правен вече повече от 40 години. Преди 
години с помощта на дарители там е сменена дограмата само на един от четирите етажа, където в 
момента живеят 15 от всичките 120 ученици. 
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Ремонтите вътре в стаите обаче са оставени изцяло на възможностите на родителите на децата и на 
тяхното желание. „Родителите идват с децата си и като видят условията си тръгват за пет минути“ – 
коментираха ситуацията учениците. В същото време гладът на пазара на труда за каменоделци е 
огромен. „Непрекъснато ни звънят от къде ли не и искат да им изпратим наши възпитаници. 
Учениците ни се реализират професионално на 100 %“ – каза директорът на гимназията Стефан 
Стефанов. Думите му бяха подкрепени и от бивши възпитаници на училището по каменоделство, 
които в момента са студенти и работят по специалността. Най-модерната сграда в гимназията е 
ремонтираната през миналата година столова и кухня, които са обновени изцяло с помощта на 
дарители. Събрани били 65 000 лева. Дарителите решили изцяло да поемат целогодишно и храната 
на 11-те ученици, които се хранят там. 
Областният управител Момчил Младенов се ангажира да изпрати писмо до служебния министър на 
културата Рашко Младенов, в което ще запознае принципала на Професионалната гимназия по 
каменообработване в с.Кунино с възможностите и реализацията на възпитаниците на учебното 
заведение и ще настоява да се вземат мерки за подобряване на материалната база. Подробен 
репортаж по темата очаквайте утре след 10 ч. в програмата „Дарик Северозапад“. 
 

65 000 лв. струва ремонта на детската площадка на ул."С.Врачански" 
www.haskovo.net | 19.04.2017  
65 000 лева струва ремонта на детската площадка на ул."С.Врачански" в Димитровград. Тя бе 
официално открита днес с представянето на тематичен куклен театър, свързан с разделното 
събиране на отпадъците. Кметът Иво Димов и изпълнителният директор на "Екопак" Тодор 
Бургуджиев присъстваха на тържеството. Стана ясно, че близо 20 000 лв е стойността на дарението 
на "Екопак" за обновление на мястото за игра. Площадката има два къта - за деца от 0 до 3 години и 
от 3 до 12 години. Детските съоръжения във втория кът са дарение от фирмата за разделно събиране 
на отпадъците. Инициативата тръгва преди година от подписка на живущите на ул."С.Врачански", 
които настояваха за ремонт на площадката", припомни кметът. Каза, че освен нови детски 
съоръжения пространството сега разполага с ново LED осветление, паркова мебел, обновена 
настилка, отговаряща на нужните стандарти за безопасност. Кметът благодари на фирмата, че за 
пореден път е протегнала ръка на Димитровград. Димов припомни, че с подкрепата на същото 
дружество вече има изградена една детска площадка - тази в парк "Вапцаров". Кукленото 
представление „Юначета с празни тубмачета“ на еко тематика изгледаха малчугани от тукашни 
детски градини. Те разбраха в кой от цветните контейнери трябва да изхвърлят харния, пластмаса 
или метални отпадъци. Доволни от новата придобивка са живеещите в района, чиито деца ще 
посещават обновеното пространство. Те поискаха единствено вратичките на детските кътове да имат 
резета, за да може малките деца да не излизат от оградения кът. 
 

Доброволци ще засадят 3000 дървета в Западния парк 
в. 19 минути | 20.04.2017  
Доброволци ще засадят над 3 000 дървета в Западния парк в София на 22 април - Световния ден на 
земята. Фиданките умишлено ще бъдат посадени в района, който тази зима пострада от нелегална 
сеч. Инициативата е на Gorata.bg и се организира в партньорство със Столичната община като част от 
кампаниите София чисти и Национална залесителна кампания 2017. 
Дървесните видове, с които ще бъде обновен парка ще бъдат доста разнообразни - величествени 
дъбове, вечнозелени смърчове и борове, красиви явори, цъфтящи кестени, ароматни липи и др. 
Акцията ще започне на 22 април в 10.00 часа, а желаещите да се включат могат да следят новините 
около кампанията в направеното за целта Фейсбук събитие София засажда 3 000 дървета с 
доброволци. 
 

Дарявай, докато четеш 
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www.shmoko.bg | TT | 19.04.2017  
На 22 април от 10,00 часа във фоайето на театъра ще се проведе второто издание на 
благотворителния базар „Много шум за нещо“ с разпродажба на официални и елегантни дрехи за 
всякакви поводи, бижута и аксесоари на смешни цени, пише в поканата за събитието. 
Постъпленията ще се използват за финансиране на благотворителните каузи, обявени в сайта 
www.chetidari.bg и за награден фонд на най-четящите ученици. Основната цел и надежда на 
инициативата е повече ученици да се запалят по четенето. Каузите са подбирани така, че да са 
привлекателни за децата в училищна възраст. Децата разпределят средствата къде най-напред да се 
помогне. 
От общо 6 обявени каузи вече са реализирани 2 – „Вдъхнови ме“ и „Грижа в първите дни от живота“, 
на обща стойност 3 090 лева. Останалите, за които все още се събират средства са: „Подкрепа за 
„специални“ деца и младежи, „Подари обич и грижа за децата с болни сърца“, организиране на 
детски хфестивал на баскетбола, училище за кучета „Очи на четири лапи“. 
Общата сума, необходима за всички тях, е 8 850 лева. Досега са събрани 6 330 лева. Останалите 2 520 
лева се надяваме да осигурим и чрез благотворителния базар. „Очакваме да вдигнете „Много шум 
за нещо“ и така да ни помогнете да съберем по-голямата част от оставащата сума, пишат 
организаторите на инициативата от INNER WHEEL клуб Шумен. Проектът се финансира от общинския 
фонд „Култура“ след участие в конкурс. Ръководител на проекта „Дарявай, докато четеш“, е Катя 
Александрова. 
 

Осма година продължава строителството на църквата “Св. Прокопий Варненски” (БНТ2-
Варна) 
www.news.bnt.bg | 19.04.2017  
Строителството на православния храм "Свети Прокопий Варненски" продължава вече осма година. 
Храмът, който е и първият новостроящ се от десетилетия насам във Варна, се прави изцяло с 
дарения. 
За строителството на църквата “Свети Прокопий Варненски” средства са отпускани от Община Варна 
и от държавния бюджет. За духовната потребност от изграждането на нови храмове свидетелстват 
непрекъснатите дарения от страна на варненци. Свещеник Георги Великов - председател на 
Църковното настоятелство при храм „Св. Прокопий Варненски“ “ След като толкова много хора се 
включват в тази инициатива и го правят, не защото са помолени, а защото го искат, те осъзнават тази 
потребност и се радвам, че е така, особено на младите хора.”През годините дарителите, като 
истински християни, предпочитат да останат анонимни. Сред тях са и две варненки, които даряват 94 
хиляди лева, получени от продажбата на наследствен имот. Средствата ще бъдат вложени в 
изографисването на храма. В общото дело за изграждането на църквата се включват и чужденци. 
Свещеник Георги Великов - председател на Църковното настоятелство при храм „Св. Прокопий 
Варненски“ “Получихме едно много сериозно дарение позлатената ламарина, която вече е 
поставена на част от куполите на храма, от две украински семейства, на които също сме много 
благодарни."През годините са провеждани редица благотворителни кампании за строителството на 
храма и продължават. Варненски и Великопреславски митрополит Йоан “ На 7 май имаме 
благотворителен концерт отново за набиране на средства за “Св. Прокопий” и там ще можем реално 
да направим малко по-голям отчет за дейността си. Надявам се тогава централният купол да е вече и 
той завършен, в покривното пространство да нямаме проблеми.” Освен изграждането на църквите 
“Св. Прокопий” във Варна и “Св. Великомъченик Пантелеймон” в Каспичан, предизвикателство за 
митрополията е и завършването на ремонта на покрива на катедралния храм, който е спешен и 
изисква половин милион лева. 
 

7000 т храна на боклука 
в. Пазарджишка Марица | 20.04.2017  
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Над 7000 т храна ще бъде изхвърлена след дългите празнични дни и богатите трапези в ресторанти, 
хотели и домакинства. Всеки ден българите, смятащи, че живеят в най-бедната държава в ЕС, 
изхвърлят над 1800 т храни. А в дните около Великден обемът на хранителните отпадъци се 
увеличава с над една трета, сочи разследване на бТВ. Едва 10% от храната, която изхвърляме, може 
да бъде спасена. Дори и недокосната, вече сготвената храна в ресторантите отива на боклука. Тя 
трябва да стигне до крайния потребител само за няколко часа, затова често е по-лесно да се 
изхвърли, вместо да се дари. Така остатъците от ресторанти и домакинства обаче отиват директно на 
боклука. 
Около 43% от храната, която попада в кофите за боклук в ЕС, идва от домакинствата. България не е 
изключение. По изчисления на Европейската комисия, с храните, които се изхвърлят всяка година в 
общността, биха могли да бъдат нахранени 2 пъти всички гладуващи в света - близо един милиард 
души. 
 

Дарение за 2 500 дева направиха за Центъра за рехабилитация в Мадан 
Отзвук, Смолян | 20.04.2017  
С щедро дарение зарадваха децата от Центъра за социална рехабилитация и интеграция "Детелина" 
в Мадан. Вчера собственикът на немската фирма "ХБ ШУТЦБЕКЛЯЙДУНГ Клаус Бертхолд и местният 
бизнесмен, собственик на фирма "Омелия" - Ясен Керменов, изненадаха работещите и 
потребителите. Те подариха водна кула, акрилно огледало, лед панел, УВ-фигури и тежко одеяло за 
нуждите на децата. Общата стойност на направеното дарение е 2 500 лева. Подаръците бяха 
връчени в присъствието на кмета на община Мадан Фахри Молайсенов, неговия заместник Явор 
Орлов, ръководителя на центъра Ирина Профирова, гости от Германия и др. Сред присъстващите 
бяха и няколко от децата, които ще използват новите придобивки. 
Градоначалникът благодари на дарителите за направения жест и дългогодишните им вече 
приятелски взаимоотношения, като изрази и готовност да помага със сили и средства в името на 
децата. В знак на благодарност той поднесе символичен подарък на Клаус Бертхолд, който 
съдържаше родопска кукла, облечена в автентична носи, и колекция от различни уникални кристали, 
извадени от земните недра в Мадан. 
"Приемете този подарък от името на цялата общественост в Мадан за различните дарения, които 
направихте в годините и знайте, че винаги сте добре дошли при нас", каза при връчването 
Молайсенов. 
От своя страна и ръководителят на центъра не спести благодарностите си за новите придобивки и 
сподели, че те значително ще допринесат за качеството на услугите за различните нужди на децата , 
а също ще улеснят тяхната работа, помагайки на психолозите и социалните работници за развитие на 
фината моторика и психична устойчивост на децата. 
След официалната част всички гости разгледаха центъра, запознаха се с част от услугите, които 
предоставя, като не пропуснаха да разгледат и всички ръчно изработени от децата най-различни 
неща, подредени в красиви изложбени кътове. 
В момента социалното заведение е посещавано от 52 деца, за които с любов и търпение се грижи 
екип от специалисти. По-малките дечица посещават детски градини, а по-големите- училища, а по 
изготвен график посещават центъра. 
По инициатива на кмета в центъра бе направен ремонт, който осезаемо разшири и освежи 
помещенията, като същевременно бяха обособени медицински кабинет, зала за рехабилитация, 
зала за трудотерапия, кабинет за социални дейности. 
 

Фиго кани Роналдо за мача на Бербатов в София 
в. Марица, Пловдив | Иван ПЕТРОВ | 20.04.2017  
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Легендата на Португалия, Барселона и Реал Луиш Фиго обяви имената на още седем от звездите, 
които са потвърдили участието си на предстоящия благотворителен мач в София на 14 юни, който се 
организира от неговата фондация и от тази на Димитър Бербатов. 
Въпросните играчи са Роберто Карлуш, Франческо Толдо, Йенс Леман, Мичел Салгадо, Деко, 
Максуел, Робер Пирес. Те се присъединяват към разкритите от Бербо досега Христо Стоичков, Райън 
Гигс, Неманя Видич, Патрис Евра, Едвин ван дер Сар, Пол Скоулс, Гари Невил. 
Покана ще получи и действащият носител на "Златната топка" Кристиано Роналдо. От неговия график 
обаче зависи дали ще приеме. Също важи и за още 4-ма носители на Златната топка, играли в белия 
балет -Фабио Канаваро, Зинедин Зидан, Майкъл Оуен и бразилеца Роналдо. 
Поканил съм доста играчи, но не се знае кои ще могат да пристигнат, каза Фиго. Той уточни, че е фен 
и член на Реал и там се е чувствал по-добре като играч, отколкото в Барселона. Оттеглих 
кандидатурата си за президент на ФИФА, тъй като срещу себе си имах недемократични и 
непрозрачни кандидатури и прецених, че нямам шансове да спечеля, уточни той. 
Димитър Бербатов пък отказа да коментира дали има намерение да заеме ръководен пост във 
футбола ни. В момента съм се посветил на социалната ми дейност с децата, искаме да направим 
нещо реално. Така че нито е мястото, нито времето да коментирам този въпрос, каза Бербо. 
 

Благотворителен концерт "Къде е Цоньо?" в Първо студио на БНР 
www.bnr.bg | 20.04.2017  
БНР и радио фестивалът "Аларма Пънк Джаз" се присъединяват към инициативата „Пролетен 
благотворителен музикален фестивал "Къде е Цоньо?" с концерт на 20 април от 21.30 ч. в Първо 
студио на БНР. Радио фестивалът се включва в подкрепата за 18-годишният виртуозен перкусионист 
Цоньо Цветков, който е приет в престижния Berklee College Of Music сред 16 хиляди кандидати. 
Цоньо получи най-високата стипендия, но се нуждае от останалата част от средствата, за да започне 
обучението си през месец май. Това ще стане възможно с помощта на много музиканти, както и с 
подкрепата на публиката. Програмата за концерта на 20 април в Първо студио на БНР е съставена от 
самия Цоньо Цветков, който ще свири на маримба и барабани, а като гост-музиканти ще се включат 
Георги Стойков (тромпет), Михаил Дончев (пиано) и Любен Любенов (бас). Първата част на концерта 
ще бъде за маримба и пиано, а втората – за джаз квартет. Входът-дарение за концерта е 10 лв. за 
възрастни и 5 лв. за студенти и ученици на входа на БНР в "Пънк-джаз касата" след 20.45 ч. на 20 
април. Вратите на Първо студио на БНР отварят в 21:00ч., а концертът ще започне точно в 21:30ч., 
заедно с ефира на „Аларма“. Двама от присъствалите ще спечелят и двоен билет за следващото 
събитие на„Аларма Пънк Джаз“- концерта на квартета Eyot („Нирвана на европейския джаз“) на 26 
април. На Цоньо Цветков можете да помогнете и чрез: https://platformata.bg/kauzi/obrazovanie-
nauka/147-where-is-tsonyo-at-berklee-college-of-music/details.html , както и с директно дарение на: 
Цоньо Иванов Цветков IBAN: BG46STSA93000021428308 BIC: STSABGSF Банка ДСК 
 

„Тандем В“ е сред първите дарители на храни 
www.farmer.bg | 20.04.2017 Само за два дни около Великден над 30 български компании са дарили 
28 тона храни на възрастни хора по кампанията, организирана от омбудсмана на републиката Мая 
Манолова, съобщиха от Асоциацията на месопреработвателите в България. Сред първите дарители 
бяха компаниите „Тандем В“, „Данон“, „Про Маркет“, млечна компания „Лактима“ и др. С 
отпадането на ДДС върху дарените храни родният бизнес ще има стимул да подкрепя подобни 
иницативи, посочиха експерти. До момента около 670 хиляди тона храни с изтичащ срок на годност 
се унищожават. Затова и с дарителските кампании се очаква тази разсипия да бъде преустановена. 
 

Търновци събират 30 000 евро за лечение на момиченце с генетично увреждане на 
бъбреците 
www.trud.bg | 21.04.2017  
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Благодетели от Велико Търново организират благотворителна кампания за набиране на средства за 
лечението на 4-годишната Иванна, която страда от рядко генетично заболяване на бъбреците. 
Момиченцето се нуждае от спешни изследвания, които трябва да бъдат направени в Германия. Само 
за тях и за допълнителните разходи, съпътстващи ги, родителите на детето трябва да съберат 30 000 
евро. Иванна е от Варна, а нейният баща Йордан е от Велико Търново. Съвсем скоро Нана, както я 
наричат близките й, ще се нуждае от хемодиализа и трансплантация, за да може да продължи да се 
развива нормално. Засега всички лекарства я поддържат усмихната и игрива, но в един момент това 
ще спре, обясняват родителите й. От Университетската Болница в Хайделберг, Германия, вече са 
разгледали документите на Иванна и са се съгласили да направят изследванията, в зависимост от 
които ще последва трансплантация. Засега родителите имат само оферта за изследванията, които ще 
покажат дали Иванна може да приеме бъбрек от своята майка или баща. Диагнозата нефронофтиза 
(хронична бъбречна недостатъчност) е поставена на Нана миналата пролет в столичната СБАЛ по 
детски болести. 
 

Росен Плевнелиев представи новата си фондация 
www.dariknews.bg | 21.04.2017  
Бившият президент Росен Плевнелиев (2012-2017) представи днес фондацията, която основа, след 
като предаде щафетата на своя наследник Румен Радев. Организацията носи името "Решение за 
бъдещето" и ще работи в полза на образованието с университети, читалища и неправителствени 
организации. Фондацията е била регистрирана преди около месец. Дейността й ще е свързана и с 
благотворителни каузи. Ще се приемат и дарения. Партньор на Росен Плевнелиев ще бъде фондация 
"Българска памет" на д-р Милен Врабевски. 
 

Кюстендилската болница получи дарение от 27 местни фирми 
www.dariknews.bg | 21.04.2017  
Кюстендилската болница получи дарение от 27 местни фирми, чрез Търговско-промишлената 
палата. Това съобщи директорът на здравното заведение д-р Александър Величков. Дарението е в 
размер на 14 450 лв. и е предоставено чрез споразумение между палатата и болницата, за 
осигуряване на дарения за подобряване на материално-техническата база на здравното заведение. 
Съгласно волята на дарителите, дарените средства са били разходени за отделението по 
кардиология в болницата. С тях е закупен ЕХГ холтер, на стойност 1870 лв., за диагностициране и 
лекуване на ритъмни и проводни нарушения на сърцето. С другите средства и собствени пари на 
болницата е купен и ехокардиограф, чиято обща стойност е 35 988 лв. Досегашните такива апарати 
са физически и морално остарeли, така, че не вършат никаква работа. Съвсем навременна беше 
помощта на Търговско-промишлената палата, каза Величков. Величков каза още, че болницата 
изпитва финансови затруднения от години, както и повечето болници в страната, които се дължат на 
заплащането за извършена дейност от НЗОК, под лимита. "Ние не можем да връщаме пациенти, 
въпреки, че касата не заплаща за тях, въпреки, че са здравноосигурени", каза Величков. По думите 
му от 2015 досега болницата в Кюстендил има 500 хиляди лева, които са над лимита и са 
неразплатени. 
 

„Вярваме в доброто”: Майки дариха детски играчки за столична болница 
www.btvnovinite.bg | 21.04.2017  
Майки преобразиха педиатрията на Пета градска болница в София. В знак на благодарност към 
лекарите, те дариха играчки за детския кът. При поредния престой на малкия к син в болницата 33-
годишната Милена забелязва, че липсват играчки за децата в педиатрията. Заедно с други майки тя 
решава да започне дарителска кампания във „Фейсбук”. На призива им се отзовават добри хора от 
много части на България, които даряват играчки за болничното заведение. "Вярваме в доброто": 16-
годишни момчета подгониха крадец и върнаха чанта на женаЗа смелостта си Никита и Юрий 
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получиха отличие от директора на полицията„Знаете какво е състоянието на общинските болници, 
затова сме много благодарни за тази инициатива”, споделя д-р Здравка Томова, която е педиатър в 
болницата. „Вярваме в доброто”: Деца помагат на Алекс в битката й с левкемиятаОрганизират 
благотворителни базари на няколко места в странатаОт януари насам това е второто дарение на 
играчки за болницата.  
 

Пластмасови капачки за благотворителност събраха в детска градина „Слънчев дом“ във 
Велико Търново 
www.focus-radio.net | 21.04.2017  
Велико Търново. Пластмасови капачки за благотворителност събраха в детска градина „Слънчев 
дом“ във Велико Търново . В инициативата участваха както малчуганите, така и техните родители, 
поясни за Радио „Фокус“ – Велико Търново Ива Александрова, една от организаторките. Събраните 
капачки са дарени за две неонатологични отделения във варненски болници. Идеята за 
инициативата е дошла от една от социалните мрежи. „ В една група видях, че млади хора, с различни 
професии, събират пластмасови капачки именно за тези отделения. Тогава, заедно с колежката ми 
Диана Петрова, решихме да ги подкрепим. Оказа се, обаче, че те нямат пункт във Велико Търново и 
затова потърсихме помощта на Регионалната инспекция по околна среда и води в старата столица. 
Те също имаха събрани капачки, за друга нереализирана инициатива, и се отзоваха на нашия апел. 
Така осигуриха транспорт и доставиха всичко във Варна“, разказа още Ива Александрова. Въпреки,че 
кампанията е стартирала в една група, в нея са участвали всички деца от детската градина. 
Събраните капачки са повече от десет 10 –литрови туби. Учителката увери и, че при следваща 
възможност отново ще се включат в подобна инициатива, стига да получат информация. 
Своевременно в градината все събират пластмасови капачки. 
Луиза ТРАНЧЕВА. 
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