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Новини за членове на БДФ 
 
Започва VII конкурс „Благотворителността през обектива 
www.sbj-bg.eu | 16.02.2018  
Български дарителски форум и фондация BCause обявяват началото на фотоконкурса 
„Благотворителността през обектива“ 2018, съобщават организаторите: Ако си фотограф 
любител или професионалист, и те вдъхновяват истории, които разказват как хората си 
помагат или работят заедно, за да подобряват света, в който живеем, можеш да участваш. 
Конкурсите са два: За фотографски проект и за отделна фотография Програма 
"Благотворителността през обектива" 2018 ще финансира до 3 фотографски проекта на 
стойност по 2000 лева. Срокът за участие е 15 април 2018 г., а след това в продължение на 5 
месеца спечелилите ще имат възможност да заснемат своята концепция с менторската 
подкрепа на професионални фотографи – членове на журито на конкурса. За първи път в 
програмата могат да участват в тандем организация и фотограф, готов да заснеме нейната 
кауза. Поканени да кандидатстват са неправителствени организации (в т. ч. читалища и 
училищни настоятелства), училища, музеи, библиотеки. Това е единствената в България 
програма, която финансира проекти в сферата на социалната фотография. Победители през 
2017 г. са Александър Николов, Николай Дойчинов и Красимира Василева, чиито 
фотопроекти могат да бъдат видени до края на февруари във ФотоСинтезис Варна, а през 
март - във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Конкурсът за 
фотография "Благотворителността през обектива" 2018 ще отличи 4 фотографии - три ще 
бъдат определни от журито, четвъртата се избира от публиката. Наградите са: 1-во място - 
300 лева, 2-ро място - 200 лева, 3-то място - 100 лева, Награда на публиката - 200 лева. 
Срокът за участие е 15 септември 2018  Жури на „Благотворителността през обектива“ са: 
Борис Мисирков, Елица Баракова, Красимира Величкова, Надежда Павлова, Надежда 
Чипева, Темелко Темелков.  Наградените фотографии и фотографските проекти ще бъдат 
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подредени в изложба, която ще бъде открита през ноември 2018 в София, а след това ще 
пътува в различни градове на страната. Конкурсът се осъществява с подкрепата на фондация 
„Америка за България“, Аурубис България, Райфазенбанк. Партньори на конкурса са 
Българска фотографска академия „Янка Кюркчиева”, Българско фотографско сдружение, 
Фото Форум, Фотосинтезис. Медийни партньори са: Vesti.bg, Информационен портал за НПО 
в България. (Със съкращения) Свързани:  „Благотворителността през обектива” 2017 оживява 
в София Фотоконкурсът "Благотворителността през обектива" се провежда веднъж годишно 
от 2012-ра насам. Изложбата тази година е показана в София в зала "Триъгълна кула на 
Сердика" на бул. "Княгиня Мария Луиза" 16. Дата: 20.10.2017    
 
Деветата благотворителна инициатива „Избери, за да помогнеш" събра 226 000 лева 
www.ngobg.info | 16.02.2018  
За 9 години кампанията на Райфайзенбанк е подкрепила 233 проекта с над 2.7 млн. лева 226 
152 лева бяха събрани по време на деветата кампания за Корпоративна Социална 
Отговорност на Райфайзенбанк  - “Избери, за да помогнеш” 2017 г. Най-активно бе 
подкрепена сфера Здравеопазване в помощ на недоносените деца, децата с множество 
увреждания и сърдечно-съдови заболявания. Сумите са набрани от служителите на Групата 
Райфайзен и от самата банка. Каузите са подпомогнати и със средства от външни дарители, 
които постъпват директно по сметките на организациите или чрез  дарителски  SMS-и, както 
и чрез онлайн платформата за дарения на инициативата izberi.rbb.bg. „Нашите служители 
отново подкрепиха социално-значими каузи за цялото общество. Тяхната ангажираност 
освен с лични средства, така и с доброволен труд, показва за пореден път отговорното им 
отношение към най-нуждаещите се деца и възрастни, към културата и образованието, към 
опазването на околната среда. За 9-те години, през които инициативата се провежда, сме 
финансирали осъществяването на 233 проекта, с над 2.7 млн.лв“, коментира Оливър Рьогл, 
Председател на УС на Райфайзенбанк. В деветата дарителска инициатива „Избери, за да 
помогнеш” участие взеха 1597 служители на Групата Райфайзен в България. Заедно с 
подкрепата, която банката добавя към всяко дарение на свой служител, общата сума за 
тазгодишната кампания, дарена от банката и нейните служители, възлезе на 205 010 лв. 
„Избери, за да помогнеш” 2017 се проведе в периода  ноември 2017 г. – януари 2018 г. и 
включи 22 проекта, предварително оценени от външни експерти за устойчивост. Най-много 
средства (42 815 лв) събра проектът на болница Щейново – „Нов Старт Живот“, който бе 
подкрепен от 315 служители, следван от проекта на фондация bCause – „Лечение и терапия 
на деца с множество увреждания“ (26 622 лв.) и от проекта на Администрация на 
Президента – „Българската Коледа“ (23 162 лв). Сайтът на инициативата izberi.rbb.bg остава 
активен и на него ще се публикуват отчетите на организациите, включени в кампанията, за 
това как са изразходвали дарените средства. 
 
Приходите от благотворителен търг на Fibank отиват за оборудване на ПГАС-Добрич / 
Михаил Добромиров 
www.informirash.me  
Приходите от благотворителния търг на Fibank, който се проведе по време на втората 
официална вечеря на Шестата Национална среща на земеделските производители в 
България отиват за оборудване на най-старото земеделско училище в Добруджа, съобщава 
Агрозона. Професионалната гимназия по аграрно стопанство в Добрич получи тази вечер 4 
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100 лева дарение от Първа инвестиционна банка, след като бяха продадени 
благотворително две монети и едно кюлче. Новите собственици получиха уникалните 
продукти от Надя Кошинска, член на Управителния съвет и директор Малки и средни 
предприятия на Първа инвестиционна банка. Сребърната монета „Година на кучето“ 2018 , 
която е изработка на Новозеландския монетен двор беше спечелена от изпълнителния 
директор на „Сортови семена“ – Свищов, Александър Караджов, който плати за нея 1600 
лева. Председателят на АЗПБ Венцислав Върбанов се пребори срещу 1000 лева за 
сребърното кюлче-медальон „Дървото на живота“, върху което са гравирани седем думи – 
любов, здраве, пари, разум, щастие, успех и късмет. Срещу 1500 лева сребърната монета 
„Българска роза“ стана собственост на Ивайло Тодоров, учредител на АЗПБ и собственик на 
АгробизнесКонсултинг. Директорът на Професионалната гимназия по аграрно стопанство 
Господин Господинов благодари за дарението. „Всяка една инвестиция е изключително 
важна за нас, защото нуждата ни е голяма. Конкретната  благотворителна инициатива ще ни 
помогне да се модернизираме, тъй като гимназията е на 112 години и базата ни е доста 
стара.“, коментира директорът на училището  Господин Господинов. В професионалната 
гимназия се обучават 220 ученика, които заедно със своите учители обработват 1770 дка 
земя от Държавния поземлен фонд. Той допълни, че гимназията има нужда от техника за 
обработка на почвата. „Чрез дарения като днешното ние успяваме да се оборудваме и да 
предоставим на учениците по-добра образователна среда. Закупуваме сеялки, торачки, 
кошери за пчели, GPS навигация, доилни агрегати и др.“, заключи директорът. снимка: 
agrozona.bg 
 
Telus ще разпредели 100 хил. долара между проекти на неправителствени организации 
www.capital.bg | Мара Георгиева | 19.02.2018  
Общественият борд на Telus International Europe в България ще разпредели 100 хил. долара 
между социално значими проекти на неправителствени организации в областта на 
образованието, екологията и здравеопазването, съобщиха от компанията. Максималното 
финансиране е до 5000 долара. Организациите могат да кандидатстват до 11 март т.г., като 
изпратят проектите си чрез онлайн формуляр на този адрес След това членовете на борда 
ще се съберат за гласуване и оценка в зависимост от устойчивостта на решението, което 
предлагат кандидатите. 39 проекта през 2017 През 2017 Общественият борд на Telus 
International Europe в България финансира 39 проекта и връчи чекове на отличените на обща 
стойност от 290 хил. лева. 
Най-голям брой одобрени заявки (26) бяха в област "Образование" на обща стойност 177 
хил. лева. Сред тях са инициативи на фондациите "TimeHeroes" (за повишаване на 
съпричастността сред младежта чрез доброволчество), "Animus Association" (за 
разпознаване и превенция на тормоза в училище), "Заслушай се" (за иновативен 
видеоразговорник на жестов език и платформа за глухи влогъри), "Образование без 
граници"/KHAN Academy (за онлайн образователна платформа в света, с биология на 
български), Народно читалище "Просвета – 1931" (за проекта "Приеми ме на село") и др. В 
категория "Здравеопазване" финансиране получиха 11 проекта, сред които на фондация 
"Очи на четири лапи", сдружение "Национална асоциация за приемна грижа" (за създаване 
на нов вид биомеханична протеза за крайник), "Конна терапия" (за работа с деца със 
специфични нужди), "Извън кръга" ( за превенция на хранителни разстройства сред 
учениците) и др. Два проекта спечелиха финансиране в сфера "Екология" - "Аптечка на 
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пътечка" на Софийски планински клуб (за оборудване на 20 аптечки, поставени в избрани 
планински маршрути и на обекти, годни за алпинизъм) и SPEAKGREEN на сдружение 
"Младежки дейности" - Пазарджик (за привличане на вниманието на подрастващите към 
проблемите на околната среда) Състав на борда В борда влизат Левон Хампарцумян – 
председател, Красимира Величкова - директор на Българския дарителски форум, Силва 
Зурлева - член на управителния съвет 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, представители на топ мениджмънта на 
TELUS International Europe. 
 
1000 деца от Сливен ще пазят паметта с инициативата „Хайдушки времена“ 
www.sliven-news.com | 20.02.2018  
Започна инициативата „Хайдушки времена” на фондация „Обществен дарителски фонд-
Сливен” и Община Сливен, посветена на 140 години от Освобождението на България. В нея 
участват над 1000 деца на възраст между 6 и 11 години. Всички те се включват в 
оцветяването на легенди от книжката „Хайдушки времена”. Книжката е издание на ОДФ-
Сливен, а автор на илюстрациите е Йордана Кунчева. „Хайдушки времена” съдържа 14 
модела за оцветяване: 5 модела на мъжко хайдушко облекло и един модел на женски 
хайдушки костюм, модели на различни хайдушки оръжия и на знамето на четата на Стефан 
Караджа. 140 от участниците в инициативата ще бъдат наградени на церемония в зала 
„Сливен” на 1 март и ще получат награди: значки, посветени на 140 години от 
Освобождението, и книжките „Хайдушки времена” и „Светът на войводата”. Отличените 
творби ще бъдат подредени в изложба във фоайето на залата. Сред останалите издания на 
фондация „Обществен дарителски фонд-Сливен”, посветени на славното хайдушко минало, 
са „Светът на войводата”, „Именник на войводите и байрактарите, родени в Сливенския 
край и водили чети в сливенския Балкан”, и „Моят Левски е...”. Последната книжка е 
издадена през 2017 г. по проект „Моят Левски е...”, спечелен от клуб „Млади възрожденци” 
при ПГПЗЕ „Захарий Стоянов”-Сливен, и финансиран от Младежка банка-Сливен. 
Регионалният ученически конкурс за есе, кратък разказ, стихотворение и рисунка на тема 
„Моят Левски е...” бе посветен на 180-годишнината от рождението на Апостола. В него 
участваха ученици от ПГПЗЕ „Захарий Стоянов”-Сливен, ПХГ „Дамян Дамянов”-Сливен, СУ 
„Христо Ботев”-Нова Загора и ОУ „Св. Паисий Хилендарски”- с. Стоил войвода, общ. Нова 
Загора. Книгата съдържа 14 есета и стихотворения, рисунки и снимки на отличени участници 
в конкурса. На страниците са публикувани и спомени за Левски на Панайот Хитов и Захарий 
Стоянов, части от книгата „Васил Левски” на проф. Николай Генчев, както и стихове на Иван 
Вазов и Дамян Дамянов. Фондация „Обществен дарителски фонд-Сливен” осъществява 
своята дейност с подкрепата на фондация „Работилница за граждански инициативи”, с 
финансовата подкрепа на фондация „Чарлз Стюарт Мот”. 
 
Българинът е щедър и предприемчив, показва анкетата “Какво бихте направили с един 
лев?“ 
www.kaldata.com | 21.02.2018 
Facebook Twitter Viber WhatsApp Google+ Българинът е щедър и предприемчив, ако се съди 
по отговорите в анкетата „Какво бихте направили с един лев“. Тя бе организирана от 
VIVACOM в рамките на една седмица  в две от най-популярните платформи за масови 
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допитвания – Google Forms и Survey Monkey. Половината от участниците (48%) са 
отговорили, че ако имаха излишен лев биха го дарили на човек в нужда. Близо 20% биха се 
възползвали от промоцията да си купят таблет за един лев, а едва десетина процента биха 
си купили нещо за себе си. Една четвърт от участниците са дали собствен отговор, различен 
от посочените в анкетата. От тях 30 процента също биха зарадвали някого в беда. „Ще купя 
кокичета от някоя бабка на пазара, за да има и тя 1 лев повече да си купи нещо.“, споделя 
един от участниците. А друг дава идея как да може да се помогне по-устойчиво само с един 
лев: „Ще закупя колкото се може повече пластмасови шишета, от които ще взема капачките 
и ще ги дам в пунктовете за събиране на капачки, които в последствие се превръщат в 
животоспасяващи апаратури за новородени“. Според родител, дал отговор в анкетата, няма 
„нищо по-хубаво от това да видиш щастливите грейнали очички“ на своите деца. Затова би 
дал и последния си един лев, за да ги зарадва. DMS дарителството също е полулярно сред 
българите, според отговорите на анкетираните. Сред участниците в анкетата не са малко и 
спестовниците. Около 20 процента от отворените отговори биха запазили левчето, биха го 
скрили в касичка или планират да го добавят към спестяванията за лятната почивка. 
Предприемчивите участници в анкетата споделят различни идеи как левчето може да се 
инвестира за по-добра възвръщаемост. Няколко от тях се позовават на познатата история с 
ябълката: „Ще купя ябълки за лев и ще ги измия и продам за два. След това ще купя ябълки 
за два и ще ги продам за четири”. Шегаджиите, които се надяват на късмет от богат 
роднина, също са споделили мечтата си да се превърнат в богати наследници. „Ще го запазя 
и след определени години ще го продам като ценна антика“ зарича се един от 
анкетираните. Други биха си купили акция, макар и за лев,  от големи компании като тази на 
Илон Мъск. Сред участниците има и такива, които познават добре телеком кампаниите и 
биха инвестирали в устройство за един лев. Един от тях се оказа късметлията, който спечели 
4G таблет като награда за участието си в анкетата. Жребият беше изтеглен вчера, 20 
февруари, а новият притежател на Prestigio Grace 3157 ще бъде обявен във Фейсбук 
страницата на VIVACOM. В анкетата участваха близо 400 души. Тя се превърна в своеобразно 
непредставително проучване за нагласите ни в един съвременен свят, изпълнен с 
технологии, но и със съчувствие към ближния. Проучването беше инициирано от VIVACOM 
във връзка с февруарското предложение за таблети за един лев. Анкетата се състоеше само 
от един въпрос: „Какво бихте направили с един лев?“  и беше активна в продължение на 
една седмица – от 13 до 20.02.2018 г. Всички участници бяха включени в жребий за награда 
– таблет Prestigio Grace 3157. Кампанията на VIVACOM, вдъхновила идеята за анкетата, 
продължава до края на месеца. Тя предлага два модела таблети от портфолиото на 
телекома на изключително достъпна цена от един лев, за първи път в комбинация с тарифен 
план в средния ценови клас, вместо във високия, както се налага обикновено. И двете 
устройства ползват доказано най-бързата 4G мрежа в страната – тази на VIVACOM. 
 
Фондация „Русе – град на свободния дух“ се отчете 
www.ruse.utre.bg | 21.02.2018  
Отчет за дейността на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2017 година беше 
представен на пресконференция днес. На срещата с журналисти присъстваха д-р Страхил 
Карапчански – председател на Управителния съвет, членовете на Управителния съвет – г-жа 
Ирена Петрова и г-жа Мария Георгиева, председателят на УС на Фондация „Еконт“ 
Венцислава Николова, изпълнителният директор на Фондацията Елена Минкова и експерт 
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„Програми и проекти“ г-жа Десислава Василева. Д-р Карапчански представи по-важните 
акценти от работата на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2017 година. Той 
отбеляза, че през изминалата година са осъществени 112 събития, посетени от 97 850 души. 
Фондацията е заложила на идеи, в чието реализиране са се включили 38 екипа. 3996 е броят 
на активни участници и 160 – на доброволците. Създадени бяха 284 творчески продукта и 
122 партньорства. Водени от убеждението, че най-добрите посланици на Русе са 
талантливите, знаещите и хората с новаторско мислене, в рамките на фонд „Лицата на Русе“ 
са подкрепени 80 местни таланти, сред които едно талантливо дете и четири творчески 
екипа от Община Русе. Продължи реализирането на стартиралата през 2016 година  
благотворителна кампания под мотото „Талант без граници“ в полза на обновяването на 
музикалните инструменти в НУИ „Проф. Веселин Стоянов“ в гр. Русе. За да може училището 
да реализира отговорната си мисия са необходими средства в размер на 146 250 лв. за 
постепенно закупуване на нови 15 пиана, които да заменят неподлежащите на ремонт 
инструменти. За периода от 1 януари до 31 декември 2017 година по сметката на Фондация 
„Русе – град на свободния дух“ са постъпили 4 519 лв.  от общо 5 дарения. Две от тях, на 
стойност 1 070 лв., са направени след инициативи, организиран от клуб Ротаракт Русе и клуб 
Интеракт Русе, с подкрепата на Фондация „Русе – град на свободния дух“. Акцент в работата 
на фондацията през 2017 година беше организирането на широкомащабни събития, които 
надхвърлят утвърдените формати.  За първи път в Русе се проведоха Концерт и 
мултимедийно шоу „От Виена до Русчук на една река разстояние“ и Фестивал „3D стрийт 
арт“, които представляват една съвременна форма на общуване чрез изкуство. Хиляди 
зрители привлякоха и събития с утвърдена вече традиция като Парад на ретро автомобили, 
Международен фестивал на пясъчните скулптури и Грийн рок фест. Специално внимание 
беше обърнато на програма „Знание и растеж“. Тя  стартира през 2016 година по идея на 
Фондация „Русе – град на свободния дух“ и „Еконт Експрес“ ООД и се превърна в успешен 
модел за местно партньорство в сферата на образованието, науката, новите технологии и 
историята. Конкурсът „Знание и растеж“ допринася за изпълнение на целите, заложени в 
Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2016-2025 на Община Русе, 
в частност утвърждаване на Русе като град на знанието. 
 

Общи новини 
 
Благотворителен базар събира средства за бездомни животни 

www.alfarss.net | 16.02.2018  
Неправителствената организация Dare 2 Care Animals организира своето традиционно 
предмартенско благотворително събитие в полза на бездомни животни - спасени от 
улицата, изхвърлени или пострадали котета и кучета, за които се грижат временни приемни 
домове, докато бъдат осиновени. Благотворителният базар ще се проведе на 17 февруари 
(събота) от 10 до 18 часа в зала за събития "В парка" в Малкото НДК. Там ще се продават 
мартенички, ръчно изработени сувенири, книги, кучешки лакомства и най-различни 
практични неща, събрани с помощта на доброволци и дарители, а всеки, който е решил, да 
доведе домашния си любимец, също е добре дошъл. Неправителствената организация Dare 
to 2 Care Animals е малка общност от доброволци, разполагащи с лимитирано време, 
средства и ресурси, които активно помагат на бездомни животни вече 4 години. Тази събота 
ще се проведе организираният от тях благотворителен базар в помощ на бездомни животни. 
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Севим Рашидова от организацията обясни: Основната цел на благотворителния базар е 
събиране на финансови средства в помощ на бездомни животни, за които сме поели грижа 
към момента, но всъщност по-голямата цел на организацията ни като цяло е 
популяризиране на самата кауза – увеличаване на осведомеността на хората изобщо за 
проблема с бездомните животни в България и като цяло. 100% от средствата за всяко едно 
от събитията ни се използват за конкретни животни, конкретни случаи, които сме поели в 
момента. По принцип бройката на животните е различна, тъй като с времето някои от тях 
биват осиновени, но се появяват нови случаи – нови изоставени, нови ранени и нуждаещи 
се от помощ животни. Всъщност средствата отиват главно за покриване на разходите в 
клиники, разходите за храна, консумативи и ако останат някакви допълнителни средства за 
кастрация на бездомни животни. Защо е важно да се помага на бездомните животни? Най-
вероятно знаете тази мисъл на Махатма Ганди, че за състоянието на една нация се съди по 
отношението й към животните и ние лично наистина вярваме в това. Специално в градската 
среда, където животните са на 100% зависими от хората. Едно е в природата, друго е в 
градски условия. Животните са изцяло зависими и за хранене, и за отношение, и за много 
неща. Хората наистина не осъзнават, че тяхното отношение е много решаващо за живота на 
тези същества там някъде. 
 
С дарения възстановяват мозайката на Кольо Фичето върху фасадата на Строителния 
техникум 
www.novini.dir.bg | Агенция КРОСС | 16.02.2018  
/КРОСС/ Строителният техникум в Бургас започва кампания за възстановяване на мозайката 
на своя патрон Кольо Фичето върху фасадата на сградата. Стенописът е лицето на училището 
и през годините се превърна в културно наследство на града, но към днешна дата е доста 
амортизиран и не прави добро впечатление. Цялата площ на мазилката е разпукана, липсват 
отделни елементи. Паното е до главния вход на професионалната гимназия, вижда се от 
централния булевард “Стефан Стамболов“ и се възприема като един от емблематичните за 
града символи. Идеята за реставрация на стенописа е стара мечта на бившите възпитаници 
на училището, които сега работят тук като учители - помощник-директорът Минка 
Кюркчиева и арх. Събин Попов. Те са основните двигатели на идеята, зад която вече се 
присъединяват и редица бивши възпитаници на училището. Мозайката е правена преди 
половин век - през 1965 г., висока е 10 м., широка - 5 кв. м., техниката на изпълнение е 
сграфито. Това означава, че върху тухлената стена са били положени четири пласта мазилка, 
всеки с различен цвят. Авторите очертават произведението “в детайл“ и “остъргват“ един 
или повече пластове, за да открият желания цвят, или за да създадат релефи и контури. Така 
техниката дава възможност както за релеф, така и за цветност. Произведението е подписано 
и има живи свидетели за това. Авторите са известните художници и основатели на Школата 
по мозайки в Бургас - Райна и Енчо Рачеви. Те подкрепят идеята за реставрацията и са 
щастливи от факта, че младите поколения се грижат за ценностите на града и не ги оставят 
да бъдат разрушени. Авторите се ангажират да съдействат и консултират цялата 
реставрация. Предоставили са оригинални снимки от създаването на паното. В края на 
миналата година произведението е детайлно обследвано от председателя на Дружеството 
на художниците в града - Митко Иванов. Той установи както напълно отлепени участъци, 
така и напукани и здрави. Взета е проба от люпещите се парченца мазилка. Направени са 
консултации с национално известни стенописци и технолози. Необходимият финансов 
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ресурс за възстановяването на мозайката е около 15 000 лв. Възстановителните работи 
включват наемане на скеле, измиване с пароструйка на оригиналната част, премахване на 
унищожените участъци и възстановяване на оригиналния контур по архивни снимки. Ще се 
измаже с мазилка, максимално близка до оригиналната и със структура и техника на 
полагане, характерна за сграфитото. Ще се постигнат цветове, близки до оригиналните. 
Проектът е на Дружеството на художниците в Бургас, което ще изпълнява възстановителните 
работи под надзора на авторите. Контролът ще се осъществява от училището и от 
обществения съвет към гимназията. Срокът, който е необходим за възстановяване на паното 
е около 20 дни. За събирането на необходимите средства, настоящите ученици са 
подготвили свои авторски творби - рисунки, скици, графики и други, които ще бъдат 
предложени на благотворителен търг. Предстои уточняване на датата, а инициаторите канят 
всички съпричастни към идеята да се включат в кампанията- бивши възпитаници, 
представители на Камарата на строителите, родители и др. Визитка на училището В 
последните години училището се наложи като едно от най-авторитентите и предпочитани, 
гордее се с постиженията на своите възпитаници - спортни, професионални. Балът за прием 
се увеличава всяка година, което говори за траен интерес от страна на добре подготвени и 
мотивирани ученици. Тук се обучават около 2000 младежи. След завършването си 95 % от 
тях продължават обучението си във висши училища. За над 50-те години от съществуването 
си, гимназията е дала на града и страната хиляди кадри, реализирали се както в сферата на 
строителството, така и в други професионални направления. Сред завършилите “Кольо 
Фичето“ има трима областни управители, няколко народни представители, собственици и 
управители на големи строителни компании и пр. Училището поддържа тясна връзка с 
бизнеса, а учениците имат възможност за стаж и работа в строителни фирми. Всяка година 
гимназията има ученици, които носят златни и сребърни медали от професионални и 
спортни състезания. ПГСАГ “Кольо Фичето“ прослави Бургас в цял свят, след като 
лекоатлетическият отбор на училището се класира за участие на световните ученически игри 
в Китай през 2014 г. Ученици, родители и учители организираха мащабна благотворителна 
кампания, за да съберат нужните средства за участие в игрите, благодарение на която 
Министерството на спорта промени нормативната база и от този момент финансира всички 
български ученически отбори за участие в световни игри. Материалната база на училището е 
отлична, като повечето от ремонтните дейности се извършват от ученици по време на 
техните стажове и практики. В момента училището е включено в проект на Община Бургас за 
модернизиране и обновяване на класни стаи и изграждане на спортна площадка. 
 
Стипендии за наши информатици 
www.bnr.bg | 16.02.2018  
Марин Йорданов от Шумен, както и всички медалисти от Европейската младежка 
олимпиада по информатика eJOI, ще получат стипендии за отличното си представяне в 
състезанието, съобщи Бисерка Йовчева, един от организаторите на олимпиадата. 
Надпреварата се проведе през септември миналата година и в нея  участваха състезатели от 
22 страни, членки на Съвета на Европа. Йовчева уточни, че в провеждането на олимпиадата 
са вложени 200 000 лв. от събраните от спонсори и дарители 300 000 лв. Управителният 
съвет е взел решение останалите средства да бъдат разпределени като стипендии и да се 
подпомогне подготовката на информатиците. Със стипендии ще бъдат наградени Мартин 
Копчев от Габрово, който спечели златен медал за България, сребърните медалисти 
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Константин Каменов от София и Захари Маринов от Плевен от първия български, Добрин 
Башев от Габрово и Андон Тодоров от Благоевград от втория български отбор, както и 
носителите на бронзови медали от eJOI Георги Петков от Варна от първия български отбор и 
Виктор Кожухаров от Русе от втория български отбор. 
 
Незрящи деца изработват красиви мартеници за благотворителен базар 
www.bgnes.com | 16.02.2018  
Почти месец и половина възпитаниците на училището за деца с нарушено зрение „Проф. д-р 
Иван Шишманов“ във Варна правят красиви мартеници, предаде кореспондентът на БГНЕС 
във Варна. 
На 23 и на 26 февруари във фоайето на учебното заведение в кв. „Аспарухово”, в 10.00 ч., ще 
бъде подреден благотворителен базар. Със събраните средства ще бъдат купени материали 
за работилниците в учебното заведение. В тях учениците овладяват различни умения и така 
се подготвят за самостоятелен и независим живот в бъдеще, заяви Клавдия Неделчева, 
педагог в училището. /БГНЕС 
 
Неврокопският митрополит Серафим награди дарители 
www.blagoevgrad.utre.bg | 13.02.2018  
Негово Вископреосвещенство Неврокопският митрополит Серафим награди дарителите, 
подкрепили благотворителната кампания „Приятели, наши връстници гладуват! Нека спрем 
това!“ Кампанията се провежда от 2012 година и е съвместна инициатива на Общинския 
съвет по наркотични вещества Благоевград и Православния информационен център на 
Неврокопска света митроплия. Всяка година, за Великден и Рождество Христово, 
организаторите призовават ученици, младежи и граждани да закупят трайни хранителни 
продукти, които достигат под формата на пакети до десетки нуждаещи се семейства от 
Благоевград. Тази година в кампанията бяха събрани 1600 кг храна и приготвени 180 пакета 
за нуждаещи се: бедни, болни, семейства на наркозависими и самотни хора. Както и 
предходните години, се включиха много ученици от благоевградските училища, студенти от 
Югозападен университет „Неофит Рилски“, фирми и частни лица. Всички те бяха поканени от 
Неврокопския митрополит в Митрополитския дом в Благоевград. Срещата започна с 
обръщение на свещ.Стоян Бербатов, който припомни целта на акцията, след това д-р 
Теменужка Любенова, председател на Общинския съвет по наркотични вещества благодари 
на всички потрудили се в това начинание и им връчи благодарствени грамоти. Тази среща 
бе силно вълнуваща, особено за хората, отворили сърцата си за нуждата на другите. Много 
от дарителите изразиха своята готовност да продължат доброто дело и така да направят 
света на нуждаещите се по-поносим и по-радостен. В заключение, Негово 
Вископреосвещенство се обърна с отечески думи към дошлите, като им благодари отново за 
положеното старание. Той обърна внимание на това, че често нашите ближни се нуждаят не 
само от храна, но и от топла дума и усмивка. Митрополитът препоръча да не се очаква 
отплата за добрите дела, а да се спазат евангелските думи: „Ти кога правиш милостиня, нека 
лявата ти ръка не знае, какво прави дясната, та милостинята ти да бъде скришом; и твоят 
Отец, Който вижда в скришно, ще ти въздаде наяве.“ (Мат.6:15-16) Грамоти получиха II ОУ 
"Димитър Благоев", VI ОУ “Иван Вазов“, Ненка Малинова, VII "Кузман Шапкарев", г-жа 
Граматикова, VIII СОУ "Арсени Костенцев", Жулиета Думбанова, VI в клас с кл. ръководител 
Василка Филипова, XI ОУ "Христо Ботев", Марияна Митова и Антон Петров, СУИЧЕ "Св. 
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Климент Охридски", 3 а клас с ръководител г-жа Костова и г-жа Иванова, 3 б клас с 
ръководител г-жа Марковска и г-жа Динчева, ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“, Антоанета 
Пашова, XI Б клас, ПГИ „Иван Илиев“, Галина Юнакова, IX б, Любима Ласкова, XII в клас, ЮЗУ 
„Неофит Рилски“ – гл. ас. д-р Марияна Шехова-Канелова, Борислава  
 
Кукерите от Меден рудник с благотворителна кауза тази неделя 
www.bnr.bg | 16.02.2018  
Кукерски игри предстоят тази неделя на Сирни Заговезни в кв. Меден Рудник. Тук местната 
общност с подкрепата на читалище "Паисий Хилендарски 1928" ги организира от 1972 
година. Тази година кукерската група „Козият рог“, която ще пресъздаде традиционните 
ритуали е инициатор и на благотворителен концерт, съобщи дългогодишният й ръководител 
Тодор Чепов, който вече не участва в игрите, но в групата са двете му дъщери. „Тази година 
в „Козият рог“ се включиха 60 души, има деца на 5 -6 години до мъже на 45. Основната група 
е от кукери облечени с кози кожи, със закачени звънци на кръста. Има много персонажи – 
булка, зет, поп, доктор и докторка. Обикаляме десетки къщи в квартала и пресъздаваме 
сцени от живота. Спазваме традицията и се оптиваме да уважим всички които са 
съпричастни към нея.“ Фолклорен благотворителен концерт ще започне в 15.30 ч. в двора на 
училище „Найден Геров“. В него ще участват оркестър "Зеленика", народните изпълнители 
Ваня Дженезова, Цветелина и Панайот Стойчеви, танцьорите от фолклорен клуб "Пламък". 
Събраните средства ще бъдат дарени на нуждаещ се жител на квартала. Обикалянето на 
кукерите по домовете ще започне от 8 часа сутринта, като групата ще се събере в дома на 
"Царя" на ул. "Въстаническа" №55. Ритуалът „заораване“ ще бъде пресъздаден в 17 ч. , в 
двора на бившата Професионалната гимназия по корабостроене. повече може да чуете в 
звуковия файл: 
 
Христо Григоров: БЧК се радва на сериозна подкрепа на корпоративния бизнес 
www.bta.bg | 16.02.2018 
Таня Благова, БТА/ БЧК се радва на сериозна подкрепа на корпоративния бизнес, каза в 
Пловдив председателят на Български червен кръст Христо Григоров, който участва в Отчетно 
общо събрание на Областния съвет на Български Червен кръст - Пловдив. "БЧК отчита една 
изключително тежка година, предвид състоянието на страната, но година, в която достойно 
изпълнихме нашата мисия да бъдем навсякъде и при всеки. Тази година отбелязваме 140 
години от създаването си, а за последните 27 години успяхме върху основите на нашите 
предци да построим една къща на доброто, в която всеки може да намери протегната ръка, 
любов и помощ. Това е БЧК, провеждаме десетки кампании и се радваме на подкрепата на 
хората, на държавните институции, но най хубавото, че през последните години имаме 
сериозната подкрепа на корпоративния бизнес", каза Григоров. Основният финансов ресурс 
се набира именно от корпоративния бизнес, а това показва, че вече е хуманно ориентиран. 
Като най-голямото изпитание за организацията той определи хранителната програма по 
линия на Европейския съюз, в която 330 000 българи получават храна от ръцете на 7 000 
доброволци на БЧК в около 300 пункта в цялата страна. 2017-та беше година на 
предизвикателства и успехи, успяхме да помогнем на хиляди хора, но най-важното за нас е 
да задържим и разширим доброволческите структури, каза пред журналисти Таня 
Георгиева, председател на ОбС на БЧК-Пловдив. Успяхме да стартираме иновативни проекти 
и през настоящата година да разгърнем нови по вид подходи и услуги. Все повече 
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физически лица и фирми ни търсят за обучението за първа долекарска помощ, каза още 
Георгиева. Като голям успех тя определи иновативната програма за мобилни социални 
екипи, които помагат на самотни възрастни хора. В Пловдив има три такива екипа, и може 
да бъдат включени още 100 обучени доброволци. Силата на БЧК са доброволците и 
доброволчеството, заключи Христо Григоров. Все повече млади хора се присъединяват, за 
да работят за различни благородни каузи и инициативи. /РУМ/ 
 
Благотворителна кампания „За децата на Бургас с любов“ набира средства за спортна 
площадка по боче 
www.radioburgas.net | 16.02.2018  
За поредна година Сдружение „УСМИВКА“ Бургас организира  кампания „За децата на 
Бургас с любов“ за набиране на средства в помощ на децата със специални образователни 
потребности. Тази годината кампанията е насочена към набирането на средства  за 
изграждането на спортна площадка по боче  в СУ “Св.св. Кирил и Методий“ гр. Бургас.   
В училището се обучават 23 деца със специални образователни потребности, като част от тях 
са включени в отбора по боче. Спортът „Боче” датира от 5 000 год. пр. Христа и е 
изключително интересен за децата и учениците със специални образователни потребности. 
Той допринася за създаване на универсална среда за комуникация и премахване на всички 
бариери между участниците. Родината на боче е Италия. Разпространен е в Европа от 
римските воини и наподобява кърлинг, но се играе с керамични топки.  Предимство за 
играта е, че се  изисква концентрация, но същевременно не е необходимо физическо 
натоварване и е подходяща и за ученици  в инвалидни колички. Приложението на тази игра 
влияе изключително благоприятно върху подрастващите. От една страна неоспоримото 
положително въздействие на спорта, допринасяйки за намаляване на стреса, за 
подобряване на самочувствието, комуникацията, дисциплинираността, работата в екип, 
изразяване на емоции и проявяване на толерантност, подпомагане на  когнитивните 
процеси-памет, внимание, мислене, подобряване на концентрацията. Всичко това е част от 
социалния аспект,  характерен за спорта като цяло и в частност за играта боче. Това, че в нея 
могат да се включат и ученици в инвалидни колички, е голямо предимство. Не са много 
спортовете, в които подрастващите с физически увреждания  имат възможност да участват 
пълноценно. Спортът боче е един от тях. Като част от спортните дисциплини, включени в 
календара на Спешъл Олимпикс, боче се играе на национално и международно ниво.  
Включвайки се в Националните турнири и в Европейските летни игри на Спешъл Олимпикс, 
младите спортисти имат възможност да покажат уменията си, което е предпоставка  и силна 
мотивация за тренировки и желание за игра. Извеждането на учениците със специални 
образователни потребности от обичайната семейна среда и населено място на път за 
състезанията, смяната на обстановката, посещаването на нови места и създаването на нови 
приятелства, са мощен фактор за успешна социализация в обществото. Това е  социалната 
страна на въздействие на този спорт. СУ „Св. св. Кирил и Методий”  е първото и единствено 
до момента бургаско училище което разполага със свой отбор . Под ръководството на 
ресурсен учител Марияна Георгиева - лицензиран треньор по боче, спортистите завоюваха 
четири златни и един сребърен медали в Националния турнир по боче в град Плевен. 
Въпреки че са дебютанти в това състезание, те се представиха блестящо и спечелиха 
призови места в своите дивизии. За съжаление в училище, където протичат тренировките, 
няма изградено игрище за боче, което затруднява подготовката на спортистите. Затова 
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организаторите от Сдружение "Усмивка" отправят покана към  всички приятели, 
доброжелатели, бургазлии: "Включете се в  набирателната кампания, да помогнем всички 
заедно  и направим такова игрище. То ще бъде използвано не само от учениците със 
специални образователни потребности. Спортът боче не е създаден и не е предназначен 
единствено за тях. Той е интересен за всички деца. Спортът обединява и сприятелява.  Да 
спортуваме със специалните деца на Бургас!" Необходимите средства  за изграждане и 
оборудване на спортната площадка са 2800 лева. Банковата сметка по, която можете да 
превеждате вашите средства е: Сдружение „УСМИВКА“ Райфайзенбанк  Бургас IBAN    
BG23RZBB91551007918704 BIC:      RZBBBGSF За кампанията - Изграждане на  спортна 
площадка  Боче 
 
Известният художник и галерист Ангел Гешев подкрепи "Топъл обяд" 
www.plovdivlive.com | 16.02.2018  
Популярният пловдивски художник и собственик на галерия „Arsenal of Art” в кв. Капана 
Ангел Гешев подкрепи благотворителна кампания „Топъл обяд“. Акцията се организира 
повече от 4 години в подкрепа на хората в нужда пред болница „Медлайн“ по инициатива 
на Ортодоксалния орден на Хоспиталиерите всеки петък, а от началото на този месец и в 
понеделник.     Творецът, който 22 години е живял, творил и преподавал изобразително 
изкуство в Китай, се включи в благородната инициатива в началото на Китайската нова 
година. Според китайския календар на 16 февруари започва годината на жълтото земно 
куче, която ни учи да бъдем по-щедри към другите хора.     Гешев благодари за 
предоставената възможност да раздаде топла храна на нуждаещите се. „Щастлив съм, че 
Орденът на Хоспиталиерите ме направи съпричастен към едно благородно, достойно и 
добро дело. Кампанията е невероятен жест към тези хора, голяма част от които са отдали 
целия си живот на изкуството. С удоволствие помагам за нейното популяризиране“, заяви 
художникът.       Ангел Гешев сподели, че по традиция организира за рождения си ден – 22 
февруари, самостоятелна изложба. Тя ще бъде подредена в галерия „Arsenal of Art” в кв. 
Капана, наречена е „Символи“, началото е от 18 ч.     Авторът завършва Московската 
художествена академия „В. И. Суриков“, която е най-голямата в света. След дипломирането 
си в продължение на 3 години преподава в Московското студио на Руската академия за 
изобразително изкуство. От 1995 г. живее в Китай, а от 1998 г. е творчески директор на 
„А&Y“ студио в Пекин.     Има 12 самостоятелни изложби в различни музеи по света – в 
родния си Пловдив, в Шанхай и Пекин, в Пушкинския в Москва, в Токио, Южна Корея и 
Ашафенбург /Германия/ и др. Участвал е и в общи изложби у нас и в Москва, Пекин, Шанхай, 
Сеул, Тайпе. Негови творби притежават много музеи за изобразително изкуство в България, 
Русия, САЩ, Китай и частни колекционери в Азия, Европа и Северна Америка. От години е 
изкушен от глаголицата, а различни интерпретации на старата ни писменост радват негови 
ценители у нас и по света. 
 
Лекарка в будна кома се нуждае от подкрепа 
www.utroruse.com | 16.02.2018 
53-годишната Милена Спасова Владева-Керчева, която от пет години е в будна кома, се 
нуждае от подкрепа, за да бъде осигурен шанс за възстановяването й. 
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Милена е общопрактикуващ лекар, но преди няколко години се разболява вследствие на 
проблеми със сърцето и изпада в будна кома. Оттогава редовно в Русе й правят 
рехабилитации, но състоянието й не се подобрява съществено.  
Неотлъчно до Милена е съпругът й Едуард Керчев, който полага грижи за нея, но иска по-
съвременен метод, за да бъде извадена от комата. Такава е процедурата с ултразвук, която 
въздейства върху мозъчните центрове, а лечение се предлага в клиника в Израел. 
Офертата на лечебното заведение е 8000 евро, но сумата е непосилна за семейството на 
Милева.  
Всеки, който иска да помогне, за да може жената да бъде извадена от кома, може да дари 
средства по разкритата банкова сметка:  
BG09BPBI79211042633001 - Милена Спасова Владева-Керчева 
 
Добротворците от „Ръка за помощ“ при СУ „П.Р.Славейков“ дариха радост на деца и 
възрастни от социални заведения за Деня на доброто 
www.novjivot.info | 16.02.2018  
В навечерието на 17 февруари – Международния ден на Доброто, доброволците от „Ръка за 
помощ“ в СУ „П.Р.Славейков“  с ръководител Снежана Сираков, посетиха Дома за стари хора 
и Дневния център „Надежда“. Младите хора бяха подготвили дарения от много неща, от 
които потребителите на социалните заведения имат нужда. За доброто настроение на 
обитателите на двата дома, доброволците бяха подготвили и кратка музикална програма, 
подготвена от учителя по музика Кирил Кирев, както и стихотворения за добротата. 
Две торти, подарък от 6 „ж“ клас с класен ръководител Петрана Маврудиева зарадваха 
малчуганите от Дневния център. Всички заедно – и гости, и домакини, танцуваха и се 
веселиха заедно. Радостта на всички от взаимното общуване бе голяма, заради това те си 
обещаха нови срещи и контактите им никога да не секват. 
 
Един много специален ден: 17 февруари – Ден на спонтанните актове на доброта 
www.presstv.bg | 17.02.2018  
Стресът и умората в напрегнатото ежедневие често ни правят равнодушни към проблемите 
на другите до момента, в който се окаже, че самите ние се нуждаем от протегната ръка. 
Днешният 17 февруари се отбелязва като Ден на спонтанните актове на доброта /Random 
Acts of Kindness Day/ – една от новите инициативи на международните благотворителни 
организации. Тя има глобално значение и не зависи от националност, етническа 
принадлежност или религиозни убеждения. На този ден трябва да се опитаме да сме по-
добри, мили и безкористни и то без да очакваме в замяна същото, призовават 
организаторите. Добрите дела сами по себе си трябва да ви доставят удоволствие и в 
същото време, давайки нещо на другите хора или помагайки им, Вие не трябва да очаквате 
награди – това е истинската добротa, допълват те. Стресът и умората в напрегнатото 
ежедневие често ни правят равнодушни към проблемите на другите до момента, в който се 
окаже, че самите ние се нуждаем от протегната ръка. Няма малко или голямо добро. Всеки 
акт на доброта е достатъчно ценен сам по себе си. Важно е да правим добро, без да 
очакваме нещо в замяна и то не само в един ден от годината, коментират организаторите. 
 
Седмица на даренията в библиотека „Искра“ 
www.presstv.bg | 17.02.2018  
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Продължават да пристигат дарения за казанлъшката библиотека „Искра“, като освен 
родолюбиви читатели, и образователни институции записаха името си сред приятелите на 
културната институция. В резултат на добрите взаимоотношения, казанлъшката 
книгохранителница получи дарение от книги – научна литература, за всички отдели на 
библиотеката от Университетската библиотека на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Новите 
придобивки  ще попълнят съществени празноти във фонда, допуснати в преходни години. 
Ще се ползва от читатели със специализирани търсения, студенти, преподаватели. Двете 
библиотеки се договориха и за дългосрочни съвместни дейности.  Пристигна и дарение от 
именития казанлъчанин Веселин Шивачев. Новата му книга „Извор на таланти“ проследява 
работата на Школите по изкуствата в Казанлък, в които стотици млади хора развиваха и 
развиват таланта си, влюбени в изкуството прославят родния град. Книгата е издадена по 
Програмата на Община Казанлък за подпомагане на местни автори. Димир Говедаров пък 
дари 10 екземпляра от своя нов роман  „Братовчедките от Колумбия“. По-рано тази 
седмица, библиотеката от Казанлък бе зарадвана с подарък и от казанлъшки адвокат. 
Дарените книги и играчки са предназначени за читателите на Детския отдел. „Благодарим за 
подкрепата и от името на малките любознателници, които скоро ще имат достъп до 
чудесните издания! Скоро ще Ви бъдат съобщени заглавията им. Трогнати сме!“, гласи поста 
под новината за поредното дарение. От библиотеката отправят и необичаен призив 
казанлъчани. „Ако детето Ви вече не чете някои книги и иска да се раздели с тях или с 
бебешките плюшени играчки, с радост ще ги приемем като дарение – за настоящите и 
бъдещите читатели. Нека заедно изграждаме дома на детското четене, „къщата на книгите“! 
 
С благотворителна изложба-търг в Тетевен ще събират средства за подпомагане на 
общинската болница 
www.bta.bg | 17.02.2018  
Пламен Христов, БТА/ 
С благотворителна изложба-търг в Тетевен ще се събират средства за подпомагане на 
общинската болница в града, съобщи за БТА организаторът на инициативата Александра 
Кашкина. 
По думите й, първоначалната кауза е закупуване на линейка за болницата. Кашкина каза 
още, че изложбата от над 200 картини, ще бъде подредена в залите на спортния комплекс 
"Георги Бенковски" и се открива днес /17 февруари/ от 17.30 ч. Всички произведения на 
изкуството са от личната колекция на бизнесмена Николай Райков. Повечето са от български 
автори, събрани дълги години. Други са закупувани от различни места на света. Всички 
картини са оценени от изкуствовед. Те ще бъдат изложени повече от месец. 
 
Да отидеш, да научиш и да се върнеш в България 
www.bnr.bg | 17.02.2018  
За трета година от неправителствената организация „Тук-там“ дават възможност на трима 
мотивирани българи да продължат образованието си в чужбина. Кандидатите могат да са от 
цялата страна, като няма и ограничение в избора на специалност или университет. В 
момента се провежда дарителската кампания, чрез която трябва да се съберат пари за три 
стипендии от по 10 хиляди лева за фонда „Иди, учи и се върни“. Кампанията за подаване на 
документи от кандидат-стипендиантите ще е от 8 май до 8 юни, след което до 4 юли ще 
бъдат обявени и новите трима, които ще получат стипендиите за обучение в чужбина. 
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Кандидатите трябва да имат бакалаварска степен, придобита между 1 януари 2013 и 31 юли 
2018 г. Предимство ще бъде дадено на тези, които до момента не са учили в чужбина и за 
които стипендията е от решаващо значение. Още за възможността, която дават от 
организацията "Тук-там" на младите хора, решили да изберат "тук" пред "там", чуйте от 
интервюто на Людмила Борисова с Юлия Димитрова. 
 
Изпращат малкия Боби на рехабилитация в Турция, нужни са поне 2270€ 
www.flagman.bg | Автор: Светлозария КИДЕРОВА | 17.02.2018  
Детето страда от злокачествено заболяване, у нас не успяват да го стабилизират За 
историята на малкия Божидар от Бургас сме ви разказвали и преди. 4-годишното момченце 
е с диагноза вирусен енцефалит с квадрипаретичен синдром.  В резултат на това има 
проблеми с движението на крайниците. Многократно майка му е отправяла апел към 
Флагман.бг и добри бургазлии, за да помогнем на детенцето й. След различни манипулации 
Боби се стабилизира, но от август м.г. отново попада в лапите на коварната болест. Детето 
неочаквано се е сковало, докато слизало от колата, краката му отказали да се движат, 
разказва в писмо до Флагман.бг майка му. „Опитах се да го вдигна, като си мислех, че се е 
спънал, но тогава той не успя да се задържи на краката си. Докато осъзная какво става, вече 
го бях закарала в болница, но той беше вече целият парализиран. Мърдаше само очите си и 
говореше, но плачеше от болка в цялото тяло и главата. Не му дадоха нищо за болката и 
цяла нощ детето ми плака от мъчителни болки. На другия ден го преместиха в реанимация, 
защото казаха, че щял да спре да диша и да са подготвени”, спомня си ситуацията майката 
на Боби, когато два дни е седяла пред медицинската врата без да знае дали детето й ще 
оживее. Боби е посещавал различни лекарски заведения, получавал е различни оценки от 
медиците. Откриват му малформация на малкия мозък и го пращат за операция в София, но 
оттам посочват, че няма нужда от такава манипулация. И докато лекарите у нас не знаят 
какво точно се случва с тялото на Боби, пред очите на майка му той започва да гасне. 
Започват редовни халюцинации и неумение да разпознае родителите си. С последни сили и 
поредица терапии със силни лекарства и рехабилитации, семейството стига до медицински 
център в Турция. Към момента Божидар е на етап пълзене, не може да върви, а през април 
месец му предстои профилактичен преглед при неврохирург, за да прецени дали Боби е за 
операция. Момченцето има оферта за рехабилитация от Турция и необходимата сума за 
провеждането й от периода за един курс е 2270 €, ще са нужни повече от един курс. Именно 
затова близки и семейство на Божидар отправят зов за помощ, за да успея да стабилизират 
малкото слънчице и то отново да проходи. Нека дарим надежда и шанс на това крехко 
създание да почувства и стъпи отново на крачетата си, да тича и да се забавлява с неговите 
връстничета. Боби не е вашето дете, но е нечие дете, което иска да живее пълноценно като 
всички нас. Повечето  дори не могат да си представят наистина какъв ужас е това за една 
майка, гледайки здравото си дете в следващият момент да установи, че е парализирано и 
безпомощно. Начините по които може да помогнете на Боби са: Дарителската сметка е в 
ДСК. Сметката е в BGN. IBAN BG03STSA93000024938833 BIC STSABGSF БОЖИДАР ВЕЛИЗАРОВ 
ТОМОВ Bozhidar Velizarov Tomov PayPal [email protected] 
 
В двора на СУ „Васил Левски“ – село Коларово е бил изграден паметник на патрона на 
училището с дарения на местни жители 
www.focus-radio.net | 17.02.2018  
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Петрич. В двора на СУ „Васил Левски“ – село Коларово е бил изграден паметник на патрона 
на училището с дарения на местни жители. Това каза за Радио „Фокус“ – Пирин Любка 
Панкова, директор на учебното заведение. По думите ѝ с скулптурата е дело на Евгени 
Гоцков, като тя също е била подарък за училището. „Паметника на Васил Левски бе подарък 
за училището по повод 100-годишнината“, каза още Панкова. Тя добави, че в двора на 
училището, освен паметник на Васил Левски, има и паметник на Народните будители, който 
е направен по проект. „Паметниците, които имаме в двора на училището възпитават децата. 
Стараем се не само да даваме знания на учениците, а и да ги подготвяме за бъдещият 
живот. Това е мисията на всеки един учител. В нашето училище екип от 25 учители, заедно с 
мен и заместник-директора работим по този начин. И другото което е много важно е, че 
голяма част от учителите в училището са наши бивши възпитаници. Те са учили тук, в това 
училище“, подчерта Панкова. Тя добави, че всички в училището, но и в село Коларово са 
приятели, съмишленици и работят заедно. 
Ливия НИНОВА 
 
Голямо събитие очаква меломаните и всички, които иска да подпомогнат ... 
www.novini247.com | 17.02.2018 
В памет на известен варненец! С рок концерт и детски творби даряват средства за болни 
деца и възрастни. Голямо събитие очаква меломаните и всички, които иска да подпомогнат 
лечението на онкоболни деца във Варна.  Благотворителен рок концерт "Flight" на 24 
февруари от 16.00 часа в Гранд Мол Варна ще събере на едно място варненски музиканти. 
Събитието е в памет на Пламен Колесниченко в помощ на детското отделение по онкология 
и хематология при МБАЛ "Света Марина"- Варна.  Пламен работеше дълги години като 
главен експерт Младежки дейности към Дирекция "Образование, младежки дейности и 
спорт" в Община Варна. Организираше и провеждаше много от най-важните младежки 
събития в града. Бе запален по идеята рок музиката във Варна да се развива и музикантите 
да имат възможност да показват творчеството си на голяма сцена, припомнят неговите 
близки и приятели.  Преди няколко години обаче Пламен изгуби битката с най-коварната 
болест-рак...Остави две малки деца, които днес вече са големи, но за пореден път ще 
изработят със собствените си ръце кутиите, в които ще се събират средства за болните от 
рак. Две поредни години тези средства бяха дарявани на Дома на онкоболните във Варна, 
Дом за възрастни хора, които не могат да разчитат на помощ от близките си в борбата с 
болестта. Тази година те отказаха да приемат сумата, която ще бъде събрана на концерта, с 
мотива, че се чувстват "егоисти" и предложиха финансовата помощ да бъде пренасочена за 
онкоболните деца, тъй като те са бъдещето. Идеята на организаторите е да продължат 
делото на Пламен Колесниченко, а именно рок музиката да излезе от капсулования си 
вариант. Дава се възможност на повече хора във Варна да разберат, че в рок клубовете се 
изпълняват и акустични творби.  В предстоящото издание на благотворителния акустичен 
рок концерт FLIGHT ще участват Йоанна и Александра Колесниченко, Дуо Вита Маре, Диян 
Коев, Лили и Бурназа, Мирослав Савов и Стефан Кудев. Някои от съпричастните на каузата 
деца дори решиха да отрежат косите си и да ги дарят на тези свои връстници, които в 
момента се нуждаят от перуки, за да водят по-нормален живот. Организаторите благодарят 
на всички спонсори, които се отзоваха и безрезервно подкрепиха идеята, на всички, които 
съдействаха за организацията и реализацията на концерта. Повече за събитието вижте ТУК 
Източник: petel.bg 
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Виенски бал в подкрепа на детските центрове от семеен тип 
www.btvnovinite.bg | 17.02.2018 
18-тото издание на Виенския бал се провежда в София тази вечер. И тази година каузата е 
благотворителна – в подкрепа на детски центрове от семеен тип. Традиция на повече две 
столетия – това е Виенският бал. В София събитието традиционно събира много официални 
гости от различни област, но с едно общо – елегантно облечени в бални рокли и фракове. 
Такива са изискванията на етикета. В чашите шампанско дори има по една перла. Менюто 
пък е дело на майстор-готвач от Виена. 
По традиция първият танц се изпълнява от дебютантите. С класическите изпълнения на 
оркестър и балет, гостите ще усетят атмосферата на аристократична Виена. Със събраните 
пари ще бъдат купени уреди и апаратура за спорт и рехабилитация за детските центрове. 
Миналата година за каузата бяха събрани над 15 000 лева. Сумата след тази вечер ще 
разберем съвсем скоро. 
 
Млада жена от септемврийското село Бошуля се нуждае от около 3000 лева 
www.novini247.com | 18.02.2018  
Млада жена от септемврийското село Бошуля се нуждае от около 3000 лева, за да си 
направи операция за смяна на силно увредените си тазобедрени стави. Таня Бабинкова е на 
33, има прекрасно детенце и образцово семейство. Щастието им обаче е помрачено от 
мъчителното заболяване, заради което жената едва ходи. Таня и близките  отдавна се 
опитват с дарения да съберат необходимите общо 8350 лева. С тях трябва да бъдат платени 
новите стави, тъй като Здравната каса финансира само операцията. През януари двама 
общински съветници  дариха по една заплата, своята лепта дадоха и хора от селото, но 
досега са събрани едва 2220 лева. А само за първата интервенция са необходими 5100 лева, 
разказа кметицата на Бошуля Христина Венчева. Най-тревожното е, че няма време – 
насрочена е дата на 21 февруари. Иначе казано само за десетина дни младата майка трябва 
да намери близо 3000 лева. Три месеца по-късно трябва да се подложи на още една 
операция, за която ще трябват още толкова. Има пълните шансове да се възстанови напълно 
само ако се лекува възможно най-бързо. Венчева разказва, че вижда как съпругът на 
Бабинкова се труди почти денонощно в цех за дограма. Но не е в състояние да изкара с 
работа толкова много пари за толкова кратко време. Болната е изключително борбена и се 
опитва да си дава кураж, макар и на моменти да поддава на отчайващите мисли. Който 
желае, може да помогне на младата майка, като преведе пари по дарителската й сметка: 
Първа инвестиционна банка АД IBAN: BG54FINV91501016759944 сметка в лева BIC: FINVBGSF 
Титуляр - ТАНЯ АТАНАСОВА БАБИНКОВА.  Нека помогнем! 
Източник: marica.bg 
 
Концерт с участието на Нелина помага за лечението на 25-годишен мъж 
www.velikotarnovo.utre.bg | 18.02.2018  
Благотворителен концерт за лечението на 25-годишния Никола Топалов  организират на 23 
февруари в еленското село Константин. Младият мъж страда от тежка форма на спинална 
мускулна атрофия, трета степен. За съжаление, в България все още няма резултатно лечение 
на заболяването и Никола може подобри състоянието си в клиника в съседна Турция. През 
август м.г. младежът е консултиран от проф. Ердал Карйоз, който ръководи отделението по 
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Регенеративна медицина към клиниката “ Live Hospital“в Турция. След консултацията става 
ясно, че Никола има шанс да пребори болестта, ако се подложи на трансплантация със 
стволови клетки. Клиниката има успешен практически опит при лечението на подобни 
заболявания. Лечението включва 4 вливания със стволови клетки и 10 физиотерапевтични 
сеанса за сумата от 33 хил. долара. Сумата обаче е непосилна за семейството на Никола 
Топалов и в момента е организирана дарителска кампания за него. Заради това, приятели и 
близки са стартирали дарителска кампания, за да наберат нужната сума. Концертът в 
Константин е част от кампанията. Той ще започне в 18:30 часа в читалището, като в него ще 
вземат участие изпълнителите Айшенур, Сава Матеев, духов оркестър „Батак“ и танцова 
формация „Самодивите“. Гост- изпълнител ще е фолкдивата Нелина, която също подкрепя 
каузата. Цената на билета е 5 лева, като средствата ще отидат в дарителската сметка на 
Никола Топалов. Дарителска сметка: IBAN: BG07STSA93000023979431 BIC: STSABGSF Банка 
ДСК Никола Руменов Топалов 
 
Двукратен шампион на България по борба има нужда от помощ 
www.ruse.utre.bg | 18.02.2018  
Благотворителен концерт за Галимир ще се проведе на 24 февруари в Русе. Целта е да се 
помогне на младия мъж, който събира средства за лечение в чужбина. Галимир Галинов 
Георгиев е на 23 години, роден в град Русе. Двукратен шампион на Република България по 
борба в категория над 100кг., докато не разбира че е болен от рак... В началото на 2011г 
едва на 17 годишна възраст лекарите го диагностицират с болестта на Ходжкин и от тогава 
живота му се превръща в ад. Болестта на Ходжкин представлява злокачествени образувания 
на лимфната тъкан, което се характеризира с наличието на типични клетки. Заболяването се 
среща с честота 2-3/100 000 души годишно. Същата година в която му е открито 
заболяването той постъпва в Детска Хематология-София (ИСУЛ), като започва редица 
курсове химиотерапии,но без успех. Поради прогрес на заболянето и засегнати слезка, 
черен дроб, бял дроб, ингвинални лимфни възли и други органи през 2014г. постъпва в 
Националната Онкохематология в Дървеница-София и престоят му та. Там бяха проведени 6 
високо-дозови курса на химиотерапия и единственият ефект беше, че някои от метастазите 
бяха изчезнали, но активността на други е висока, а това води до рецидив. След консултация 
с турският лекар доц.д-р Дарда Байрактар му бе предложено лечение в болница Memorial 
Sisli , Турция (Истанбул). То представлява трансплантация на костен мозък и 45 дни 
хоспитализация там. За тази цел са нужни 44 400 евро, което е близо 90 000 лв. Тази сума е 
просто непосилна за него и семейството му, които са в много трудно финансово положение, 
тъй като той получава 126.67лв. месечен доход от държавата във вид на инвалидна пенсия, 
а от социално подпомагане месечната му помощ е 19.50 лв. за добавки и лекарства, което е 
трагикомично. Той е млад човек с огромно сърце, който е изживял само негативизма от 
живота и силно се надявам да му помогнем да остави заболяването зад гърба си и да живее 
щастливия живот който заслужава,защото това е право, а не привилегия. Концертът ще се 
състои на 24 февруари, от 18:30 часа в Пленарна зала в Русе. Ще имате възможност да се 
насладите на много изпълнители, които влагат сърцето си в това, което правят. Ще участва и 
дуетът Виктория и Марио, познат от участие в тв-формат. Цената на билета е 7 лева. Можете 
да си закупите билети на място. Ако искате да помогнете можете да го направите и като 
преведета средства по следната сметка: IBAN: BG63PRCB92301048874810 BIC: PRCBBGSF 
PayPall g.georgiev939@abv.bg 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
mailto:g.georgiev939@abv.bg


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

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

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

С подкрепата на фондация „Америка за България”  

22 

 

 
Благотворителната кампания "Да дарим усмивка" продължава и през 2018 г. 
18 февруари /Теодора Цанева, БТА/  
Благотворителната кампания "Да дарим усмивка" ще продължи и през 2018 г., съобщават 
организаторите от "Софийски мотористи". Мотоциклетистите от Sofia Riders ще посетят днес 
Комплекса за социални услуги за деца с увреждания в Роман. Това е първото посещение на 
дома за тази година, към което се очаква да се присъединят и много други хора, желаещи да 
помогнат на децата, лишени от родителски грижи. До момента в рамките на кампанията са 
били направени няколко посещения, освен в дома в Роман, и в кризисните центрове за деца 
в Бяла Слатина и Драгоман. В края на декември миналата година е била организирана и 
коледна благотворителна акция, състояща се от коледно каране, отново с участието на Sofia 
Riders, и коледно "даряване на усмивки" в два дома за сираци в столичния ж.к. "Люлин".  
 
В Добрич тръгна акция за спасяване на бездомни мъже 
www.monitor.bg | 18.02.2018  
Социалната група „Майките в Добрич” подхвана акция за набиране на хранителни продукти 
и спално бельо за бездомните мъже от Фондация „Ръка за помощ”. Месец март се очертава 
да е критичин за оцеляването на хората в приюта. Хранителните продукти са на 
привършване, одеялата и спалното бельо вече са за изхвърляне. На няколко места в Добрич 
са поставени касички за набиране на средства. 
След апела на ръководителя на приюта Александър Иванов, веднага една от майките в 
групата – Бистра Григорова, е съдействала фирма „Корнер” ООД да дари хавлии и чаршафи 
за Център за временно настаняване към организацията. Друга от майките - Тоня Матева, 
лично е дарила хранителни продукти за Центъра за временно настаняване. 
Представители на ГЕРБ – Добрич са занесли нови чаршафи и хранителни продукти. 
„Рафтовете започнаха да се пълнят и вече сме по-спокойни за зимния период”, коментира 
Александър Иванов. 
В Центъра за временно настаняване към Фондация „Ръка за помощ” са настанени щестима 
мъже, колкото е капацитетът на приюта. Най-възрастният бездомник е на 73 години. 10 
години той е живял без лична карта и благодарение на служителите от приюта, вече има не 
само документ за самоличност, но е и одобрен за настаняване в Дома за стари хора в 
курорта „Свети Константин и Елена”. 
В Центъра се приемат предимно мъже, защото в основната си част бездомниците са от 
мъжки пол, обяснява Александър Иванов. Другата причина е липса на място, тъй като 
центърът разполага само с едно спално помещение. Обитателите трябва да спазват строги 
правила, като едно от тях изрично забранява употребата на алкохол. Бездомниците спазват 
тази забрана, защото тяхното поведение се наблюдава с видеокамери. 
 
Частната благотворителност често е по-успешна от държавната помощ 
www.bloombergtv.bg | 18.02.2018  
Виолина Николова, проектен мениджър HYPE Communication и доброволец във Фондация 
Карин дом, Invest/Or, 18.02.2018 Иван Гергов 
Дебатът дали грижата за хората със специални нужди трябва да е прерогатив на държавата 
или да бъде в частни ръце е много стар. Дали е възможна друга система, извън държавната 
– да, тя има своите корени дори в България чрез взаимоспомагателните дружества. Това 
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коментира пред Ивелина Петрова в Invest/Оr проектният мениджър в HYPE Communication и 
доброволец във Фондация „Карин Дом“ Виолина Николова. „От една страна стои 
социалната система – държавата на солидарен принцип помага на нуждаещите се, черпейки 
средства от нашите данъци, а от друга – частната благотворителност, при която всеки 
решава дали и колко да дари.“ Въпреки че критиците на частната благотворителност смятат, 
че така никой не би дарил, това далеч не е така, смята Николова. „Има случаи като с тези 
взаимоспомагателни дружества, или когато например в твоя блок, в работата, сред колегите 
се появява някои, който има нужда от лечение на дете или самият той се нуждае от помощ. 
Тогава той или самите колеги инициират събиране на средства, като много често това е по-
успешния модел“, добави тя. „Това е така, защото знаеш на кого помагаш, за какво точно и 
сам преценяваш колко. Съвсем нормално и човешко е да желаеш да помогнеш на някого, 
когото познаваш“ 
 
Петокласници от Кюстендил изработват мартеници благотворително 
www.infomreja.bg | 19.02.2018  
Сръчните ръце на петокласниците от ОУ "Проф. Марин Дринов" - Кюстендил усилено 
изработват мартенички. С част от тях възпитаниците на школото ще зарадват любимите си 
хора. Тази година петокласниците ще се включат и в една благотворителна инициатива. 
Предвижда се червено - белите гривни с пожелания за здраве и късмет да отпътуват за 
Босилеград, за да зарадват сънародниците ни там. 
 
Над 500 нови дръвчета засаждат в Пловдив по време на пролетната кампания 
www.plovdiv.utre.bg | 19.02.2018  
Над 500 чинари, явори, липи, ясен и други местни видове дървета ще засади ОП „Градини и 
паркове“ в Пловдив по време на пролетната залесителна кампания, която ще стартира през 
март. Това съобщи директорът на общинското предприятие Стоян Алексиев. По думите му 
реалният брой на новите насаждения с трайни дървесни видове с висока екологична 
стойност се очаква да е още по-голям, тъй като по традиция с дарителски залесителни акции 
в кампанията се включват големи компании, по-малки фирми и граждански организации от 
Пловдивския регион. Те обаче също получават пълно съдействие от общинската фирма. 
„През последните 6 години осъществихме най-масовото засаждане на дървета в новата 
история на Пловдив – близо 12 000 са новите дървета, засадени от „Градини и паркове“, а с 
даренията общият им брой достига почти 16 0000. Резултатите вече се виждат, защото само 
за няколко години фиданките заякнаха и сега са добре развити дръвчета. Това се дължи на 
добрите грижи и особено на изградените нови поливни системи“, посочи Стоян Алексиев. 
Той подкрепи думите си с факта, че в края на 2017 г. новоизградените от 2012-а насам 
поливни водопроводи надхвърлиха 150 километра. Поливни системи вече поддържат в 
отлично състояние растителността по всички булеварди, паркове и градини. Там, където все 
още няма, новозасадените дръвчета се поливат с водоноски. „Новото озеленяване е 
изключително важна част от мерките на Община Пловдив за по-чист въздух. За нас е 
изключителна отговорност и мисия  към гражданите да продължим да обогатяваме 
зелената система с все повече жизнени дървета“, коментира Алексиев. В изпълнение на 
тази цел, екипите на „Градини и паркове“ се възползват от благоприятните климатични 
условия тази зима и подготвят терените за пролетното залесяване – заравняват и обогатяват 
почвата с хумус.  Предстои последният етап от разширението на парк „Лаута“ с още 5 
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декара. „По предложение на кмета Иван Тотев само за три години „Лаута“ нарасна с цели 75 
декара нови дръвчета и изградени поливни системи. Всичко посадено се е захванало. 
Представете си в колко по-зелен град ще живеем, когато през следващите няколко години 
бъдат засадени още 14 000 нови дървета край Марица в парк „Отдих и култура“ . Проектът 
започва още тази година, тъй като в бюджета за 2018-а Общинският съвет гласува първата 
сума. От „Градини и паркове“ сме готови да окажем абсолютно съдействие с целия си 
ресурс, за да се реализират всички тези хубави неща за града“, заяви директорът Стоян 
Алексиев. 
 
Ученици от младежкия общински съвет в Берковица дариха инвалидна количка на болно 
дете 
www.bta.bg | 19.02.2018  
Цветомир Цветков, БТА/ Ученици от Берковица, обединени в Младежки общински съвет в 
града, дариха нова инвалидна количка и подаръци на 3-годишната Габриела, която страда 
от детска церебрална парализа, съобщиха от общината в Берковица. Средствата за 
закупуването на количката са събрани на коледен благотворителен концерт, който 
младежкият общински съвет в Берковица организира на 21 декември м.г. Малкото 
момиченце не може нито да ходи, нито да седи и има нужда от специализиран стол, за да 
бъде извеждана на разходка навън. Семейството на детето не може да си познали да закупи 
такава количка и то е много благодарно на младежите за дарението, обявиха от общината в 
града. 
 
16-годишният Иво се нуждае от нашата помощ, за да живее 
www.varna24.bg | Източник: Varna24.bg | 19.02.2018 
Иво от Радомир е на 16 години и се бори смело с рядка и страшна болест. Момчето страда 
от неврофиброматоза. С прости думи - организмът му образува доброкачествени тумори по 
цялото тяло. Лекарите в България не се наемат да го лекуват. Затова шансът на Иво е 
операция в чужбина. Ето какво сподели за Varna24.bg сестрата на Иво: Заболяването на брат 
ми се казва "Неврофиброматоза - тип 2". Организмът му образува тумори в централната 
нервна система. Борим се от четири години, има четири мозъчни операции и в момента е 
подложен на лечение с лекарството "Авастин-400" - вече две години, но то е поддържащо. 
Има тумор в лявото ухо, който застрашава слуха му и това е причината да правим 
вливанията. Сега обаче имаме оферта от Франкфурт за нов вид терапия - артериална. В 
момента събираме средства за първите две дози, които са над 15 000 лв. Вече имаме 
съмишленик, който преведе 5000 лв. На 5 март трябва да се направят още две дози, които 
ще бъдат по-скъпи от първите две - 4200 евро всяка. След поддържащо лечение с "Авастин-
400" близките на Иво имат кратко време, за да съберат голяма сума пари." Повече можете 
да научите от фейсбук страница: ЖИВОТ ЗА ИВО и фейсбук групата: Да подадем ръка на 
Иво.Начини за дарение: Дарителска банкова сметка: POSTBANK BG47BPBI79404078032501 - 
Иво Ивов Христов 
 
Севлиевско бизнессдружение подпомага с дарение реда и сигурността в общината 
www.bta.bg | 19.02.2018 
Жанет Михова, БТА/ Община Севлиево е получила от местното бизнессдружение "Севлиево 
- 21 век" дарение, което да бъде използвано в подкрепа на органите на реда и сигурността в 

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”  

25 

 

общината. Дарението на стойност 14 200 лева е връчено на кмета Иван Иванов от 
председателя на сдружението Емил Гатев. Това съобщиха от общината. Дарени са два 
мотоциклета на стойност 7382 лева, предпазни каски, радиостанции, фотографска техника и 
офис-оборудване. Средствата са събрани сред членовете на сдружението на 
благотворителна вечер. Целта на дарението е да подпомогне местната власт при 
осигуряване на безопасността и спокойствието в града и в малките населени места, 
съобщиха от общината. /ИС/ 
 
3 820 лева събраха на благотворителния бал в подкрепа на децата с онкологични 
заболявания 
www.pia-news.com | От Мадлена Георгиева - | 19.02.2018  
3820 лева са средствата, събрани на благотворителния бал в подкрепа на децата с 
онкохематологични заболявания, който се състоя миналата седмица в ресторант 
„Виктория“. Събраната сума е от куверти, дарения в специално поставената за целта кутия, 
благотворителен търг, томбола и предоставен от местна фирма документ за дарение на 
стойност 1000 лева. Средствата ще бъдат използвани за лечение и подкрепа на децата и 
техните семейства, както и за участието на българчета, преборили онкологични заболявания 
на световната олимпиада „Игри за победители“ в Москва. Инициатори и организатори на 
бала са младежите от Общински ученически парламент при ЦПЛР и БМЧК-Панагюрище. 
Събитието събра представители на Сдружението на предприемачите, местния Лайънс клуб, 
Ротарак, представители на „Асарел-Медет“ и „Оптикс“, както и частни лица. Всеки един от 
гостите получи на влизане златна панделка – символ на децата с онкологични заболявания. 
В рамките на вечерта се разигра благотворителен търг на чаши с логото на БМЧК и картини 
на художничката Пепа Машева, Иван Узунов, студент в Академията за изобразително и 
танцово изкуство в Пловдив, Даная Бобекова, ученичка от 4в клас в СУ „Нешо Бончев”, 
Камелия Пъкова, ученичка от 5а клас в ОУ „Проф. Марин Дринов”. В рамките на вечерта 
имаше и богата програма, в която се включиха деца от Школата по поп и джаз пеене 
„Евгений Зумпалов“ към ЦПЛР с ръководител Нона Немигенчева, деца от класа по китара 
към НЧ „Виделина-1865” с ръководител Стоил Атанасов,  танцьорите от „Средногорска 
жарава“ и децата от клуба по спортни танци „Импулс” с ръководител Ваня Александрова. 
Специален гост на благотворителната вечер беше  Красимир Георгиев, който преди месец, в 
подкрепа на същата кауза бяга на пътека 36 часа. Ултрамаратонецът с панагюрски корени 
поздрави децата за инициативата. Своите поздрави и топли думи към организаторите на 
благотворителното събитие поднесоха лично Ана Финджикова – директор човешки ресурси 
в „Асарел-Медет“, Желязко Гагов – главен маркетолог в „Оптикс“ АД и Яница Мирева, 
представител на Ротаракт клуб-Панагюрище. Панагюрските младежи получиха 
поздравителен адрес от Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“. Наша 
публикация за предстоящата благородната инициатива на Общинския ученически 
парламент и БМЧК предизвика интереса на пловдивски бизнесмен, който пожела да 
направи дарение. Средствата ще бъдат преведени директно по сметката на Сдружение 
„Деца с онкохематологични заболявания“. „За мен е много важно това, че децата видяха, че 
тяхната инициатива има отзвук сред обществеността. А когато виждат, че имат подкрепа, 
стават още по-креативни, иска им се да продължат да правят добро.“ – коментира за ПИА 
ръководителят на ученическия парламент към Центъра за личностно развитие и подкрепа 
Иванка Тодева. 
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Спортистите от КК “Самурай” – партньори на Фондация „Духовност”  
www.dobrudjabg.com | 19.02.2018 
Група елитни спортисти от КК „Самурай” посетиха днес Областна администрация, за да се 
срещнат с Областния управител Красимир Кирилов и с неговия заместник Красимир 
Николов. Спортист №2 на Добрич за 2017 г. Пеньо Пенев и републиканската шампионка 
Таня Дичева поднесоха букети на представителите на държавната власт в Добрич, а Евгени 
Петров рецитира стихотворението на Ботев „Обесването на Васил Левски”. Групата бе 
придружена от Юлияна Гианти, автор на инициативата. Тя е меценат и председател на 
Фондация „Духовност” . Зам. областният управител Красимир Николов подари на 
каратистите албум със снимки от тяхна съвместна инициатива през ноември м.г. в 
румънското село Аджигьол. Идеята за патриотичното възпитание на спортистите от КК 
„Самурай” възникнала в третото тримесечие на 2017 г., когато Юлияна Гианти, обърнала 
специално внимание на факта, че в Аджигьол, има българско гробище, което не е 
реставрирано, разказва сенсей Димитър Христов, президент на клуба. В продължение  на 
няколко години г-жа Гианти работи по въпроса, взима специално разрешение от тамошния 
владика и успява да направи пълна реставрация на гробището, след което делегация от 
Добрич го посещава, а сред присъстващите са и елитни състезатели от КК „Самурай”, които 
г-жа Гианти избира за свои партньори. Искаме да покажем, че спортистите могат да бъдат 
истински патриоти и достойни наследници на нашите деди, заяви днес  сенсей Димитър 
Христов. Дарителски бал в полза на спортистите от КК „Самурай” е следващата инициатива, 
която ще организира родолюбивата българка. Със събраните средства ще бъдат 
подпомогнати участниците на предстоящото през септември Европейско първенство по 
карате в Португалия. За да имат по-голям стимул за изява, 10 от децата с най-добри изяви 
ще получат като дар копринено кимоно, изработено с лични средства на г-жа Гианти. Тези 
деца са толкова високоинтелигентни и възпитани, при тях за наркотици е невъзможно да се 
говори, спазват режим, а самата тренировка е за самозащита, не за нападение, възхищава 
се благородната дама, която е била истински впечатлена от работата в клуба и нито за миг 
не съжалява за направения избор. Фондация „Духовност” съществува по-малко от година. 
Средствата ще бъдат влагани в инициативи, за да израства духовно младото поколение. 
Юлияна Гианти е агроном по професия, завършила е и „Научна информатика” в София, а 
трудовия си стаж е приключила в „Зърнени храни”.   Репортаж на Дана Михайлова и Петър 
Петров 
 
2 472 000 лева събра 15-то издание на "Българската Коледа" 
www.dnesplus.bg | 19.02.2018  
2 472 000 лева събра 15-то издание на благотворителната инициатива "Българската Коледа", 
съобщиха от администрацията на президента. В кампанията участваха над 3 000 
индивидуални дарители и 420 компании и организации. Те са направили дарения на обща 
стойност 1 917 000 лeвa. В полза на кампанията до този момент са изпратени 555 000 кратки 
съобщения на стойност 1 лв., като дарената сума от тях е общо 555 000 лв. Специална 
благодарност беше изразена и на родители, участвали в медийното отразяване на 
Кампанията, разказвайки историите на болните си деца. Сред тях са родители и деца, които 
са подпомагани през годините от "Българската Коледа". В кампанията се включиха и 
родители на деца, които не са подпомагани, но искаха да вдъхнат кураж на тези, които в 
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момента са в беда. 97 училища от цялата страна са част от каузата в помощ на спасения 
детски живот. Благодарение на тези обединени усилия, общият размер на получените 
дарения за периода 01 декември 2017 г. до 16 февруари 2018 г., е 2 472 000 лв. Кампания 
2017/2018 постави във фокуса на "Българската Коледа" грижата за спасения детски живот. 
Новите методи на диагностика позволяват навременно откриване на заболяванията и 
прилагане на лечение, което спасява живот. Спасеният детски живот се нуждае от 
продължителна грижа, за да бъдат предотвратени евентуални хронични заболявания и 
усложненията от тях. Поддържането на здравето на спасените деца изисква усилия за дълъг 
период от време, дори през целия живот, като в повечето случаи това е сериозно 
предизвикателство - както за лекарите, така и за техните семейства. Това е мотивът акцентът 
на 15-та благотворителната инициатива "Българската Коледа" да е в грижата за 
продължителното лечение и активната рехабилитация на децата. До този момент в 
Администрацията на Президента са постъпили 250 заявления за подпомагане на деца. 
Исканията за подпомагане са основно за: диагностика, медикаментозна терапия, 
рехабилитация, медицински изделия и помощни средства. Всеки родител, който има болно 
дете и се нуждае от помощ за осъществяване на лечението или рехабилитацията му, може 
да подаде документи за подпомагане от кампанията. Молби за подпомагане на деца се 
приемат целогодишно. Към момента общо 33 болници са подали заявления за закупуване 
на медицинска апаратура със средства от Кампанията. Организаторите на "Българската 
Коледа" уверяват, че както и досега, набраните суми от кампанията ще бъдат разпределени 
публично, прозрачно и обществено отговорно. Правилата на Благотворителната инициатива 
на Президента на Република България "Българската Коледа" са публично достъпни на 
интернет страницата на инициативата www.bgkoleda.bg. Днес+ 
 
Благотворителен базар събира пари за лечение на болно бебе 
www.varnautre.bg | 20.02.2018  
Можете да помогнете на Станислав с вещи, домашни сладкиши, мартеници 
На 24-ти февруари в The Social Teahouse – Чайната на улица „Преслав” №53 от 9 до 18 часа 
ще се проведе благотворителен базар за малкия Станиславчо, който страда от детска 
церебрална парализа и епилепсия. За да може малчуганът да живее по-добре и да се 
лекува, към момента са му нужни 2 160 евро всеки месец за рехабилитация в Турция – 
Рибем, откъдето дават голям шанс детето да се възстанови напълно. 
Организаторите на благотворителния базар се обръщат се с молба към всички нас за помощ: 
“Търсим стока за базара – всякакви книги, детски, романи, криминални, любовни. 
Занимателни игри, училищни помагала, принадлежности за рисуване… 
Идва и 1-ви март, ще се радваме, ако някой предостави от своите ръчно изработени 
мартеници в подкрепа на малкия ни герой – Станислав 
Всякакви сувенири, както и ръчнонаправeни 
Домашно приготвени вкусни изкушения- дребни сладки, кексчета, мъфини, курабии, 
соленки, кифлички, всичко, което може да приготвите в домашни условия, ден преди датата 
на базара. 
Всичко, което решите, че би било в помощ на детето, може да изпращате на адрес: 
Град Варна, офис на Еконт – Червен площад на Денка Димова Желева, телефон за връзка: 
0889046977 
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Молим всеки, който изпрати стока за базара, да поеме доставката си, защото нямаме 
възможност да поемем 10-20-50 доставки. 
Всеки, който е от град Варна, може да занесе нещата, които е решил да дари за базара, на 
самия ден и място и да се включи с продажбите на вещите”. 
Тези от вас, които искат да закупят вещи благотворително, в помощ на малкия Станислав, 
може да заповядат в Социалната чайна, от 11 до 18 ч. 
Станислав Ангелов Стоянов е роден на 19.01.2017 г. в град Варна. Детето е с епилепсия и 
детска церебрална парализа. Малко човече, което трябва да се бори за нормален живот 
отсега… Тъжно, но факт. Във възрастта, в която трябва да се учи да се изправя и да прави 
крачки напред, а след това да започне да отваря всички всевъзможни шкафове и да пипа и 
опознава всичко около себе си, Станиславчо не може да стане от легълцето си заради 
заболяването си. 
В турската клиника ACIBADEM в Истанбул дават шанс за неговото пълно възстановяване. 
Сумата от 8000 лева, нужни за всички изследвания, които трябва да се направят на 
Станислав, е непосилна за неговото семейство, за това Ви молим, скъпи приятели, нека 
помогнем отново и нека дадем шанс на Станислав да живее пълноценно, радвайки се на 
едно безгрижно и палаво детство! 
След провеждането на всички изследвания, клиниката в Истанбул ще даде точна оферта и 
план за лечението на Станислав. 
 
Благотворителен концерт набира средства за лежащо болни жени 
www.ekip7.bg | 20.02.2018 
Благотворителен концерт в подкрепа на лежащо болни жени организира Федерацията на 
жените, съобщи председателят на дамската неправителствена организация Любка Стоянова. 
Събитието е насрочено за 6 март от 18 часа в залата на Народно читалище „Развитие 1869“ 
/Стария театър/. На сцената ще излязат талантливи певци, инструменталисти и танцьори от 
различни школи и формации в Разград. 
Цената на билета е 2 лева, със събраните средства от концерта ще бъдат купени хранителни 
продукти, които ще бъдат раздадени на 25 лежащо болни жени, предложени от членове на 
управителния съвет на федерацията. Пакетите с разнообразни храни ще бъдат разнесени по 
домовете на нуждаещите се дами навръх 8 март – Международния ден на жената. Другото 
събитие, посветено на празника на нежния пол, е традиционният Осмомартенски бал, който 
ще се проведе на 7 март от 18.30 часа в бистро „Зайо Байо“. Цената на куверта за бала е 15 
лева. И двете събития ще минат под мотото „20 години Федерация на жените“, допълни 
председателят на организацията Любка Стоянова. 
 
Дарение за дете с диабет в УМБАЛ "Св. Марина" 
www.dnesplus.bg | 20.02.2018  
Уважаеми колеги, утре, 21 февруари 2018г. в 11.00 часа в зала 501 в УМБАЛ „Св. Марина“ 
председателят на асоциация „Докосни дъгата“ Денислава Ангелова ще връчи поредното 
дарение – инсулинова помпа и консумативи за дете с диабет. В кампанията за малкия Борко 
от Русе, който ще получи помпата, се включиха с благотворителни инициативи и ученици от 
Велико Търново и Попово, които събраха 1500 лв. за консумативи за лечението на детето. 18 
годишният Тихомир от гимназията по икономика във Велико Търново, който от години е на 
инсулин, ще разкаже как учениците са събрали средствата. Днес+ 
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Дарение от Швейцария с техника при бедствия ще бъде разпределено между 39 общини 
www.novini.dir.bg | БНР | 20.02.2018  
Между 39 общини ще бъде разпределено дарение от Швейцария, което съдържа предимно 
оборудване за доброволните формирования, с... Между 39 общини ще бъде разпределено 
дарение от Швейцария, което съдържа предимно оборудване за доброволните 
формирования, създадени до началото на тази година. В предаването „Преди всички“ 
Благой Станчев – парламентарен секретар на Националното сдружение на общините в 
България, обясни:Швейцария подкрепя в значителна степен различни аспекти на местното 
самоуправление. Дарението съдържа техника, предназначена за защита при бедствия, и 
защитни облекла. Като елемент на превенцията разглеждаме изграждането на 
доброволните формирования в общините и подготовката им.Всички малки общини до 20 
000 души имат създадени доброволни формирования, посочи Станчев и добави: Към 
момента общо над 230 общини имат създадени доброволни формирования. Броят на 
организираните доброволци надхвърля 3000 души в страната. Тяхната дейност се подкрепя 
финансово чрез държавния бюджет. Но ние считаме за необходимо да подпомогнем тази 
им дейност, като допълнително ги оборудваме и екипираме по този начин, чрез дарения. 
Има още около 25 общини, които биха могли да създадат доброволни формирования. 
Нашата цел е да ги обучим тези хора, така че наистина да са готови да могат в критични 
моменти на бедствие да поемат отговорността и да действат по най-адекватния начин на 
място. Цялото интервю чуйте в звуковия файл. 
 
Организират благотворителен бал „С възрожденски дух всички заедно за бъдещето на 
Добрич!“ 
www.dobrich.utre.bg | 20.02.2018  
Най-младото НЧ „Добрич – 2017“ организира на 1 март  благотворителен бал „С 
възрожденски дух всички заедно за бъдещето на Добрич!“. Отправени са покани до 
управата на Добрич и областта. На специална пресконференция днес председателят на 
читалището Николай Нейчев отправи покана и до всички радетели на българската култура и 
дух в Добруджа. Благотворителният бал е организиран с подкрепата на Клуб „Майчина 
грижа“ , Ротари клуб и Лайънс клуб. Гостите на благотворителния бал ще имат възможността 
да се насладят на изпълненията на Камерната група при ансамбъл „Добруджа“ със солисти 
Калинка Вълчева, Ивелина Савова и Иванка Русева, с ръководител Живко Желев. 
Програмата включва също изпълнения на проф. д-р Стефка Оникян от Националната 
музикална академия „Панчо Владигеров“, Ирина Жекова, сопрано, солист на Националната 
опера и балет – София и Държавна опера – Варна, Пламен Желев – пиано и група “Singing 
river” при НЧ „Добрич – 2017“. Благотворителният бал ще се проведе в ресторант „България” 
на 1 март от 19.30 часа. Поканите са на стойност от 60 лева и могат да бъдат закупени и от 
заведението. Николай Нейчев съобщи, че миналата седмица е входирано в общината 
искане за предоставяне на сграда за читалището. Според Нейчев, то се нуждае от  два етажа 
на сградата на бившето училище „Дора Габе“. Предстои предложението за предоставяне на 
сграда да бъде разгледано от Общинския съвет на Добрич. На пресконференцията Николай 
Нейчев съобщи, че сред предвидените инициативи през тази година са възстановяване на 
„Пеещо езеро“,  създаване на различни музикални формации и танцови състави, на 
библиотека с голям по обем фонд. Читалището  има амбицията да създаде компютърна 
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лаборатория и художествена галерия. Ще се търсят форми и за активна спортна дейност в 
двора на бившето училище. 
 
Дариха 1000 лв. на 3 жени от Самоков за ин витро процедури, 6 новородени получиха по 200 
лв. 
www.viaranews.com | 20.02.2018 
Семейства на новородени в Самоков бяха изненадани с парични средства в деня на 
доброто. 
Дарените пари са от благотворителна изложба – базар, организирана от ЖГЕРБ в Самоков, 
като в нея се включиха над 80 фирми и физически лица. 
По 200 лв. получиха 6 бебета, родени през месец януари. Три дами, които силно желаят да 
преживеят най-вълнуващото за всяка жена събитие – да станат майки, получиха по 1000 лв. 
Благодарност на всички добри хора от името на инициаторите и организаторите изказа 
депутатът Валентин Милушев. 
 
Ученици се нуждаят от дарение, за да участват на турнир на младите естествоизпитатели 
www.btvnovinite.bg | 20.02.2018 
Ученици от столични гимназии ще участват в международен турнир на младите 
естествоизпитатели.  Те обаче се нуждаят от финансова помощ, за да представят България 
на престижното състезание.  Васил Николов учи в Първа частна математическа гимназия. 
Миналата година със свои връстници той печели бронзово отличие от турнира на младите 
естествоизпитатели в Китай. Сега се подготвя за новото състезание в Грузия. Една от 
задачите е да се измери времето, за което топче се удря в земята. „Това може да го 
направим, като измерим времето на звука, който се чува при удара на топчето в някаква 
повърхност”, обяснява той. 
Тези състезания са международно признати, тоест може би ми помогнало за 
кандидатстване в университети, казва Васил. 
Освен него в българския отбор са още петима първенци от национални състезания по 
физика, химия и биология. Те се нуждаят от финансова помощ, за да ни представят на 
турнира в Грузия. „Ние трябва да съберем около 7 хиляди лева все още, които ще бъдат 
изразходвани за нашето пътуване до Тбилиси и също така за таксата за правоучастие, която 
трябва да бъде заплатена в срок до 15 май”, посочи Никола Каравасилев, ръководител на 
българския отбор в МТМЕ 2018.   Ако искате да помогнете на отбора, можете да го 
направите на страницата за дарения. 
 
Социален магазин ще раздава помощи на бедните в Бургас 
www.bnr.bg | 21.02.2018 
Фондация „Ейнджълс“ подготвя откриването на социален магазин. В него ще се подпомагат 
социално слаби хора. Наричат го „магазин“, но той ще представлява депо, където ще се 
приемат и предоставят дарения - дрехи, обувки, храна и пари. Фондацията има подкрепата 
на три общини - Бургас, Созопол и Приморско, които ще предоставят списъци със социално 
слаби граждани.Това обясни г-жа Николова от фондацията. Депото ще работи само по два 
дни в седмицата. Ще се разчита и на спонсори, които в момента се търсят. В големите 
вериги магазини ще се правят акции от типа „купи и дари“.  Всеки, който има запазени 
дрехи или обувки, ще може да ги остави там. Ще се търсят и парични средства, които ще се 
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използват например за учебници или школи на деца, чиито семейства не могат да си ги 
позволят. Офисът ще бъде в центъра на града, но на достатъчно дискретно място, така че 
хората, които търсят помощ , да не се притесняват. Фондацията ще получи списък от 
социалните служби на хора, които имат нужда от помощ. Това обаче са същите, на които 
самата служба или БЧК помагат. В магазина няма да връщат и клошари, които се нуждаят от 
дрехи, обувки или храна. Ако имате приятел, съсед или колега, които не са в списъците на 
социалните, но имат нужда от помощ, може да ги препоръчате.  Това ще бъде необходимо, 
за да не се случи така, че хора, които нямат чак такава неотложна нужда от помощ, ще се 
възползват от добрината и щедростта на дарителите. Спонсорите, ако желаят, също ще 
могат да останат анонимни. Няма да се прави галерия на хората, които са дали и получили 
дарение. „Държим да запазим достойнството на хората, няма да ги снимаме, защото това 
вече ще е пиар, а не благотворителност“, каза г-жа Николова, която също не пожела да каже 
първото си име. 
 
Кулинарна изложба с благотворителна цел на Тодоровден в Правец 
www.balkanec.bg | 21.02.2018  
Общинска администрация на община Правец и Дневен център за възрастни хора с 
увреждания, с подкрепата на фирми и организации, ежегодно на Тодоровден организират 
кулинарна изложба-базар с благотворителна цел. Тази година кампанията е подкрепена от 
компанията Siemens България, която ще се включи с изработени от служителите на завода за 
производство на измервателна апаратура високо напрежение в град Правец мартеници, 
ястия и други. Избраната благородна кауза е свързана със 140-годишнината от 
Освобождението на България, а събраните средства ще се използват за възстановителни 
дейности на Руския паметник в местността „Бърдо” и прилежащото пространство около 
него. „Радваме се, че имаме възможност да подкрепим тази чудесна инициатива. За нас 
като компания, която е сред значимите работодатели в региона, е важно да сме част от 
обществения живот в Правец. Затова бихме искали да благодарим на ръководството на 
общината за поканата да се включим в тазгодишния благотворителен базар” - заяви 
директорът на завода Ивелин Георгиев. Всички, които желаят, могат да се включат с продукт 
или да закупят такъв на благотворителния базар на 24 февруари от 10:00 ч. на площад 
„Тодор Живков”. Нека, водени от националното си самосъзнание и почит към загиналите за 
свободата на България, успеем да реализираме благородната инициатива! Източник: 
balkanec.bg 
 
Благотворителен базар набира средства за лечението на малката Валя от Варна 
www.varna24.bg | Източник: Varna24.bg | 21.02.2018  
Благотворителен базар набира средства за лечението на 2-годишната Валя от Варна, 
съобщиха за Varna24.bg организаторите.  Базарът е в рамките на кампанията за набиране на 
средства за лечение "Да подарим надежда на Валя" ще се проведе на 24.02.2018г. от 9.00 
часа в хипермаркет Кауфланд - Възраждане II във Варна. Валя е момиченце на 2 годинки от 
Варна. Родена една седмица преди термин, след нормално протекла бременност, зорко 
проследявана поради друго изгубено дете в семейството. 7 фетални морфологии, 
биохимичен скрининг, назначена амниоцентеза, пренатален ДНК анализ, цитогенетичен 
анализ - всички възможни препоръчителни и дори, някой би казал, излишни изследвания. 
Резултатът - разширени странични вентрикули, установени ехографски на двумесечна 
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възраст във връзка с гърчоподобни пристъпи след повръщане, проследявани до 4 месечна 
възраст, без динамика. Фатална пауза от 4 месеца. На 8 месечна възраст при Валя е 
диагностицирана екстремна вътрешна хидроцефалия, на 9 месечна възраст претърпява 
мозъчна операция за поставяне на вентрикулоперитонеален шънт в София. Следват няколко 
месеца на устремно наваксване с някои моторни умения - самостоятелен стабилен седеж, 
лазене, пълзене, опора на крачетата. Единични срички. Първи крачки, хваната първоначално 
за ръце, а по-късно и само за една ръка.... А след това дълъг период на застой. Към момента 
Валя се бори с прохождането вече почти една година. Упорито, усмихнато, слънчево дете! 
Междувременно страшните диагнози /присъди/ заваляват една след друга - рядко 
генетично заболяване (микроделеционен синдром), атаксична детска церебрална парализа, 
"детето ви няма да проходи". ... Малката Валя, обаче, макар и плаха, нестабилна и залитаща, 
опроверга вече някои специалисти, защото успя да направи първите си самостоятелни 
крачки, въпреки, че всичко това се случва много бавно и мъчително. През това време на 
упорита борба и проправяне на път в живота си, Валя е редовно проследявана във връзка 
със състоянието на хидроцефалията след поставянето на шънта. Още след първата контрола 
шест месеца след операцията някои специалисти изказват съмнения, че клапата не работи 
ефективно поради липса на съществена динамика в размера на страничните вентрикули. 
Същото се случва и 9 месеца след операцията. Както и на контролата след 1 година. Но 
поради липса на остро изявени клинични симптоми на неработеща клапа и неглижиране 
състоянието на детето до този момент не се препоръчва корекция. Разнопосочните мнения 
на специалистите в България карат семейството да се свърже с някои от най-добрите 
болници в Европа. След няколко консултации с водещи специалисти в чужбина е изказано 
мнение за съществуващ проблем с клапата на детето. Следват поредните образни 
изследвания и консултация в болница в Турция, където лекарите препоръчват спешна 
операция за корекция на клапата. Семейството получава първоначална оферта за 
оперативно лечение на стойност 16 750 щ.д., но сумата е непосилна за родителите в спешен 
порядък. Операцията е насрочена за 15 март и семейството спешно се нуждае от помощ. 
Ако желаете и имате възможност да помогнете на малката Валя, можете да го направите 
тук: ЦКБ АД Титуляр: Валентина Благовестова Аргирова IBAN: BG40 CECB 9790 40H4 6461 00 
BIC: CECBBGSF PayPal: valya_0985@abv.bg Майката на момиченцето се нуждае и от подкрепа 
за организирането на благотворителен базар за набирането на средства. Ако имате желание 
да се включите в организацията и провеждането на базара, можете да се свържете с нея във 
Фейсбук на страницата "Да подарим надежда на Валя-благотворителен базар". 
 
„Мис Враца“ Александра Цветкова с благородна инициатива в помощ на своя приятел Дани 
Маринов 
www.bulnews.bg | 21.02.2018  
Александра Цветкова, която е „Мис Враца“ за 2014 г., започна нова благотворителна 
инициатива в помощ на своя приятел Даниел Маринов. През 2016 г. младежът претърпя 
инцидент, вследствие на който е засегнат гръбначният стълб и притиснат гръбначният му 
мозък. В момента Дани е на легло и двигателната функция на горните му крайници е силно 
ограничена, а краката му са напълно обездвижени. Точната диагноза на момчето е 
„параплегия на долни крайници” и „парапареза на горни крайници”. Чаровната врачанка 
дава възможност на всеки, който има желание да помогне за възстановяването на младия 
мъж, да го направи с покупката на мартеничка чрез нейния профил във Фейсбук. Ето 
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емоционалното обръщение на Александра към хората:   „Здравейте приятели! Наближава 
един от най-българските и най-красиви празници – Баба Марта. Организирам 
благотворителна кампания в помощ на Даниел Маринов. Всеки, който иска да помогне 
може да поръча онлайн (от мен) мартеничка, която цена е 10 лв. (всеки, който иска може да 
заплати и по-висока цена). Повечето от вас са запознати, но за хората, които за първи път 
четат: След тежка злополука Дани счупва 6 и 7-ми шиен прешлен, което води до 
обездвижването му, но след месеци тежка работа той успява да направи невероятен 
прогрес и днес, той може да движи двете си ръце, частично пръстите си и да седи в 
инвалидна количка. Единствения начин Дани да може продължи да прогресира е да 
направи качествена рехабилитация. Мартеничката е символ на българското, на мира и 
любовта, на здравето и добротата и е предвестник на пролетта и новото начало. Нека 
помогнем на Дани за едно ново начало!“ 
Галерия 
 
Два нови холтера и ЕКГ дариха от Ротари клуб на Кардиологичното отделение в МОБАЛ 

www.regnews.net | 21.02.2018  
Два нови холтера, с които може да се прави 24-часов запис на сърдечния ритъм и 
стационарен ЕКГ апарат дариха от Ротари клуб на Отделението по кардиология в МОБАЛ д-р 
Стефан Черкезов. Модерната апаратура беше връчена от президента на търновския клуб 
Калоян Ганев, а дарението беше прието от началника на отделението д-р Хараламби Бенов. 
Стойността на дарението е близо 13 000 лв., а средствата са събрани по време на 
благотворителен бал на Ротари клуб- Велико Търново в края на миналата година. „Надяваме 
се апаратите да бъдат от полза за превенция и последващо лечение. Повече хора да ги 
ползват превантивно и наистина да свършат това, за което са предназначени“, сподели 
президентът на Ротари клуб Калоян Ганев и подчерта, че той и колегите му ще продължат да 
работят в полза на обществото. Днешното дарение се случи в навечерието на 113-та 
годишнина от основаването на Ротари клуб България. Тази година ще се навършат и 80 
години от създаването на първия Ротари клуб в старата столица, сподели пост президентът 
адвокат Митко Минев. Изпълнителният директор на болницата д-р Стефан Филев благодари 
за дарението  и посочи, че жестът е ценен за времената, в които живеем. Той подчерта, че 
здравеопазването има хроничен недостиг на средства и с новата апаратура ще бъде 
облекчена работата на лекарите в отделението. Началникът на Кардиологията д-р 
Хараламби Бенов посочи, че до момента отделението е разполагало само с два холтера, 
които са близо 20 годишни. Сериозно амортизирал бил и стационарният ЕКГ апарат. 
„Отдавна имахме нужда от по-съвременна техника. С помощта на тези апарати ние можем 
да следим 24-часа сърдечния ритъм на пациента. По този начин ще можем да 
диагностицираме всички ритъмни нарушения и да проведем подходящото лечение“, 
сподели д-р Хараламби Бенов.  Михаил МИХАЛЕВ 
 
Артисти пеят за любов, за да проходи Рая 

www.monitor.bg | 21.02.2018  
Актьорите от независимия Арт театър подготвят благотворително шоу за каузата "Да 
помогнем на Рая да проходи!" в Открита арт сцена на „Шипка“ 34 на 1 март от 20 часа. 5-
годишната Рая Колева има детска церебрална парализа и се нуждае от сложна операция в 
чужбина, за да стъпи на краката си. Към звездите от частната трупа във вечерта на 
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представлението под наслов „Артисти пеят за любов“ ще се присъединят още режисьорът 
проф. Надежда Сейкова, проф. Диана Борисова – преподавател по художествено слово в 
НАТФИЗ, поетът бард Ивайло Диманов, композиторът Михаил Шишков. 
Целият приход от билети ще бъде дарен за Рая. Момиченцето има рожден ден на 27 
февруари и, ако е възможно, родителите й ще я доведат в театъра на 1 март от родния 
Шумен. „Ако успеем да напълним салона – 250 места, с цена на билета 10 лв., ще дарим 
2500 лева! Операцията ще струва 46 000 долара и е насрочена за октомври. Така че няма 
много време“, апелира директорът на Арт театър, актрисата Милена Червенкова. Нейната 
трупа вече приведе 1150 лева по сметката на детето. Това е приходът на театъра от хитовите 
представления, играни на „Шипка“ 34 миналата седмица - „Г-н сеньор Дон Жуан“, „Мъртви 
души“, танцовият спектакъл на Стрийт Денс Студио с хореограф талантливият Филип 
Миланов и др. 
В благотворителното шоу ще участват артистите на Арт театър Милена Червенкова, 
Десислава Чутуркова, Тони Христова, Марио Кръстев и др., както и децата от Арт студията 
към театъра Бояна, Ема и Теди. Мултимедията е на Здравко Здравков. Очаква се песен да 
изпее и малката Рая. Тя вече готви репертоар, издаде Милена Червенкова, която стиска 
силно палци за детето. 
Рая Колева от Шумен има детска церебрална парализа, която причинява спазми и пареза на 
мускулите на краката. Тя е планирана за операция в американския щат Мисури през 
октомври. За лечението са необходими 46 245 щатски долара, както и около 15 000 долара 
за самолетните билети и едномесечен престой в САЩ. "Детето ще навърши 5 години този 
месец, а, според американския лекар, добър ефект от лечението може да се постигне до 
навършването на тази възраст", каза майка й Емилия Чапкънова пред БНР преди дни. Тази 
операция дава шанс на момиченцето да проходи и да не ползва патерица и проходилка. 
След това го чака усилена рехабилитация, защото когато се премахне спастиката от долните 
крайници, те ще се освободят, но трябва да се трупа мускулна маса и Рая да заякне за 
самостоятелно ходене. 
Има разкрита дарителска сметка на Рая Николаева Колева IBAN: BG59PRCB92301047321718 
Paypal: help.raya@hotmail.com. 
 
Апел за помощ: 60 000 евро са нужни на млад мъж от Оброчище, за да проходи 
www.dobrichonline.com | 21.02.2018 
Преди малко повече от 3 години Димитър Стоев едва не губи живота си при инцидент 
докато е на студентски стаж във Франция. Шансът му за възстановяване след присаждане на 
стволови клетки в Кипър е над 90 процента, смятат лекарите „Здравейте Човеци с главно 
“Ч”. Реших да направя този благотворителен базар в полза на момче, което се нуждае от 
операция със стволови клетки, за да проходи“. Така започва разказа си в страницата 
„Благотворителен базар „За лечението на Митко“ Йорданка Кузманова от Варна, която е 
негова близка от детските му години. Жената разказва, че операцията може да се извърши в 
Кипър, но за целта са нужни по последни данни 60 000 евро, непосилни за семейството му. 
„Не мога да стоя безучастна и реших с мои неща да направя базар, приходите от който ще 
бъдат преведени по дарителската сметка. Това е вторият ми опит да помогна на момчето и 
майка му“, споделя Кузманова. За Добрич онлайн тя разказа, че заедно със свои приятелки 
са изработили мартенички, които се предлагат чрез базара. Той е онлайн – всеки може да си 
ги поръча от сайта, където са публикувани снимки, и да преведе средства на посочената 
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банкова сметка. Мартенички се продават и на няколко места в Оброчище и в магазин във 
Варна.    На страницата „Благотворителен базар „За лечението на Митко“ е публикувана 
историята на 32-годишния мъж от балчишкото село Оброчище. Той разказва, че преди 
малко повече от три години животът му се завърта на 180 градуса. Тогава е студент и от 
университета е изпратен на поредния стаж във Франция като сервитьор. „Животът ми беше 
започнал да се подрежда изключително добре: новото ми обкръжение беше само от 
истински, изключително стойностни и много приятни хора. И другото беше, че от 
професионална гледна точка си създадох много добро име“, разказва младият мъж. И точно 
когато си казал, че не може да има по-добро развитие на нещата, се случва нещастието. По 
време на една обедна почивка с двама приятели Димитър отива да се разхлади на плажа. 
Тъкмо преди да си тръгнат решава да се хвърли за последно във водата и тогава идва 
нещастието. При скока си ударя главата в дъното и когато понечва да стъпи и да се изправи 
над водата усеща, че не може да помръдне. Паниката идва мигновено, започва да гълта 
вода и губи съзнание. Последвалото му е разказано от приятели и лекари. Състудентите му 
на брега забелязват, че е по лице във водата. Изваждат го на брега, спасителят се обажда на 
спешния телефон. На място веднага пристигат няколко екипа с линейки. След няколко 
неуспешни опита успяват да го реанимират. Минути след това го вдигат с хеликоптер до 
Тулон, където ме у извършена животоспасяваща операция. В последствие става ясно, че е 
пречупил вратен прешлен и има нараняване на гръбначния мозък. Очакванията след 
операцията не са никак добри: увреждане на мозъка в следствие недостига на кислород; 
пълна или частична загуба на памет; парализа на тялото. „Благодарение на Господ надминах 
оптимистичните очаквания на докторите – разминавам се само с парализа на тялото, и то с 
шанс за възстановяване повече от 90%“, разказва Димитър. Той споделя, че в момента 
състоянието му е такова, че изцяло е зависим от друг човек – от майка си Надка Герджикова. 
Желанието му да се възстанови е и заради нея. „Толкова години се е грижила за мене, а сега 
и това. На тези години вместо аз да се грижа за нея, тя да хвърля силите си по мене…Не е 
справедливо“, допълва младият мъж. „Димитър е човек, като всички нас. Човек със свои 
чувства, емоции, преживявания и най-вече със свои мечти. А сега най-голямата му мечта е 
да се изправи и да проходи. Нека бъдем хора и да помогнем да сбъднем една мечта. 
Мечтата на един млад човек да проходи!“, призовава Йорданка Кузманова. След баба 
Марта тя има намерение базарът да продължи да набира средства за лечението на Димитър 
Стоев и чрез предлагане на други предмети. Мартенички в подкрепа на лечението на 
младия мъж можете да си закупите от страницата „Благотворителен базар „За лечението на 
Митко“ във фейсбук.  Банковата сметка, на която можете да дарите средства за лечението 
на Димитър, е: BIC (SWIFT) UNCRBGSF IBAN: BG52 UNCR 7000 1520 7162 46   Коментирай 
Сподели 
 
Благотворително спортно събитие в полза на децата със спина бифида и хидроцефалия ще 
проведе във Варна 
www.chernomore.bg | 21.02.2018 
За трета поредна година „Холдинг Варна“ AД е генерален спонсор на събития от спортния 
календар на платформата за алтернативно бягане iRun.   Този път формата на маратона е 
различен, тъй като е с благотворителна цел, в подкрепа на “Спина бифида и хидроцефалия 
България”. Стартът на спортното мероприятие, под наслов “Сила, скорост и добри сърца - 1 
тон = 1 км = 1 лв.”, ще се проведе на 17 март от 10 ч., на входа на Морската градина във 
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Варна.   Идеята на организаторите от  iRun.bg & My Gymbox,  e всички смели хора с добри 
сърца, които искат да съчетаят спорта с благородна кауза, да се включат в една от двете 
дисциплини – бягане или силово упражнение. След представянето си участниците ще дарят 
определена сума, спрямо собственото си постижение.   Каузата, която обединява 
организаторите от iRun.bg и „Холдинг Варна“ АД, е да се подпомогне ежедневието на децата 
със спина бифида и хидроцефалия във Варна и да съберат средства за организирането на 
по-различни и трудно достъпни спортни занимания за децата – спускане със зип линия/ 
тролей, конна езда, преход до хижа, плаване с кану - упражнения и игри много подходящи 
за тяхното възстановяване и двигателна активност.   Генералният спонсор на събитието 
„Холдинг Варна“ АД ще предостави 50% от необходимата сума за децата, останалото - ще се 
извоюва и дари от всеки един от участниците в състезанието.   Няма ограничения за пол и 
възраст. За участие в състезанието, алтернативите са: бягане и тренировъчен комплекс, 
включващ вдигане на свободна тежест от земя.   По традиция, в края на събитието има 
томбола между всички участници с награди от организаторите: карти за безплатни 
тренировки в my Gymbox; безплатно участие в организирани от iRun събития, съответно 
награди от спонсора и партньори.   Всички зрители и неучаствали в спортните 
предизвикателства, също имат възможността да дарят средства.   Подробности за 
регламента можете да откриете на страницата на iRun.   Още по темата: Холдинг Варна 
отново подкрепи Черноморския маратон 
 
Председателят на ОбС – Дупница Емил Гущеров с дарение към хора в неравностойно 
положение от общината 
www.novinata.bg | 21.02.2018  
Председателят на Общински съвет – Дупница и областен организационен секретар на ГЕРБ 
Емил Гущеров подпомогна с дарения различни клубове на хора в неравностойно положение 
от общината. На клубовете на слепите, диабетиците, глухите и инвалидите, Гущеров дари 
така необходимите им санитарно-хигиенни материали. По време на даренията, той пое 
ангажимент да организира изнесени приемни в съответните места, за да улесни по този 
начин хората в неравностойно положение да поставят своите проблеми и въпроси. Гущеров 
се ангажира и с осигуряването на нов компютър на Съюза на диабетно болните. 
Председателят на Общинския съвет в Дупница често оказва подкрепа на хората в 
неравностойно положение от тези центрове. С негово съдействие, съответните клубове са 
абонирани да получават ежедневно регионалните вестници. Така посетителите им имат 
възможност да преглеждат местния печат всеки ден и да се информират със случващото се в 
региона. Съвсем наскоро Емил Гущеров дари и нов велоергометър на Центъра за възрастни 
хора с увреждания в Дупница. Модерният уред е в полза на по-ефективната рехабилитация 
и поддържане на добра физическа активност на потребителите. 
 
Джордж и Амал Клуни даряват 500 000 долара за оцелели при стрелби в училища 
www.avtora.com | 22.02.2018 
Актьорът Джордж Клуни и половинката му Амал ще направят дарение в размер на 500 000 
долара за марша на оцелелите при стрелби в училищата в САЩ. Звездната двойка също така 
ще се включи в събитието заедно със своите бебета близнаци. Семейството обяви 
официално идеята си и каза, че е вдъхновено от учениците, организирали протест срещу 
оръжията. Така нареченият "Марш за нашите животи" е насрочен за 24 март във Вашингтон. 

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”  

37 

 

Очаква под този надслов да се проведат събития и в Охайо, Ню Йорк и Флорида. 
Бизнесменът и бивш директор на "Дисни" Джефри Каценберг също обяви, че дарява 
средства за инициативата. В изявление до "Дейли мейл" той каза: "Съпругата ми аз сме 
горди да застанем рамо до рамо с тези смели лидери, които превръщат своята болка в 
действие. Ние заедно с Амал и Джордж Клуни ще се присъединим на 24 март към тези 
забележителни млади хора. Също така ще дарим за шествието 500 000 долара". 
Прекратиха кампанията за Илия, състоянието му се подобрява 
www.faragency.bg | 22.02.2018  
Кръводарителската кампания за Илия Стоянов, който е настанен в УМБАЛ-Бургас е 
прекратена за днес, съобщи майка му Росица Стоянова в социалните мрежи. Новината бе  
потвърдена и от пресцентъра на лечебното заведение. За него няма нужда от 
кръводаряване, въпреки че и днес пред кръвния център има негови връстници, никой обаче 
няма да бъде върнат“, уточниха от там. Вчера бе организирана спешна кампания, като цели 
класове негови съученици от Професионалната гимназия по туризъм дариха кръв за свой 
връстник, който се бореше за живота  си след удар в носа от футболиста Радостин Нгуен. 
Инцидентът станал на 11 февруари рано сутринта  пред бургаска дискотека,  когато Нгуен 
ударил  Илия в носа, след  това Илия потърсил спешна помощ, но изненадващо състоянието 
му се влошило дни след инцидента, когато започнали кръвоизливи и спешно е опериран 
преди ден в УМБАЛ-Бургас. Днес от там съобщиха още, че състоянието му се подобрява 
вече. 
 
Благотворителен базар на мартеници подредиха в Центъра за социална рехабилитация и 
интеграция на деца с увреждания в Плевен 
www.plevenzapleven.bg | 22.02.2018  
Благотворителен базар на мартеници е подреден в Центъра за социална рехабилитация и 
интеграция на деца с увреждания в Плевен. Червено-белите украшения са изработени от 
децата в Центъра с подкрепата на ученици, родители и специалисти в едно от ателиетата. 
Средствата и тази година от продажбата ще бъдат заделени за закупуване на транспортно 
средство. За двете години, в които набираме пари за тази кауза, успяхме да съберем над 
3000 лв., но те са крайно недостатъчни и продължаваме и докато успеем, казват от ЦСРИДУ-
Плевен. 
Мартеничките са изложени във фоайето на Центъра, който се намира на ул. „Даскал Димо”. 
Подкрепете каузата и си купете мартеница, изработена от детски ръце! 
 
Фонд за стипендии “Иди, учи и се върни” реди пъзела на една успешна България 
www.darikradio.bg | 22.02.2018  
Тук-Там - най-голямата организация на българи с опит и образование в чужбина, набира 
сумата от 30 000 лв. за три магистърски стипендии в световни университети. Инициативата 
се случва за трета поредна година и цели да подпомогне млади, талантливи българи да 
продължат образованието си в чужбина, а след това да се завърнат и приложат наученото 
именно в България.  Кампанията “Дари частица по-добро бъдеще” ангажира активните хора 
в общата ни кауза да направим страната ни още по-добро място чрез инвестиция в 
бъдещето.  Какво означава “по-добро бъдеще”?  Отговорът зависи от всеки от нас, но най-
вече мотивацията да го постигнем. Тук-Там гради бъдещето на една позитивна България 
чрез свързани частици от голям пъзел от думи, които асоциираме с по-добър живот: обич, 
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радост, качествено образование, свобода, лична отговорност, право на глас...  Кампанията 
показва хората зад частиците - тези, които градят всеки ден и, парче по парче, създават по-
доброто бъдеще в България - с личността, работата, ангажимента си. Участие взимат 
вдъхновители от всяка сфера на живота ни: журналисти, юристи, предприемачи, студенти, 
учители, спортисти, музиканти, лекари, обществени личности, български кмет.  И най-
малката частица има огромно значение! За трета година стотици дарители дават своя 
мотивиран принос:  “Мога да предположа колко е важно в точното време да получи един 
млад човек такава подкрепа. Това е кауза, за която човек не се нуждае от мотивация, а от 
себеосъзнаване, че единствения “начин да живееш живота си е тогава, когато съзнателно 
започнеш да живееш за другите”  - споделят дарителите ни Красимира Димитрова!и Панчо 
Даскалов. Стипендиантите на “Иди, учи и се върни” С първите си две издания Фондът 
помогна на 7 български студенти. Трима от тях вече се завърнаха в България с дипломи от 
Харвард, Кеймбридж и университета в Марбург. Останалите четирима в момента следват 
магистратурите си. За тях стипендиите означаваха сбъдване на мечта, която ще осъществят 
чрез натрупания опит в полза на родината:  “Човек може и трябва да се развива в България, 
защото това е най-хубавото място, в което можеш да станеш професионалист.”, сподели 
Виктория Попова, стипендиант на Фонд “Иди, учи и се върни”, 2017 г. Кампанията за 
набиране на средства “Дари частица по-добро бъдеще” се случва в рамките на месец 
февруари 2018 година.  
 
12 000 лв. са нужни спешно за лечението на 53-годишен мъж 
www.zdrave.net | 22.02.2018  
През януари 2018-та г. 53-годишният Венцеслав Миланов е диагностициран с миастения 
гравис. Това е рядко е хронично автоимунно заболяване, характеризиращо се с мускулна 
слабост и лесна уморяемост след физическа активност. Причината за това нарушение се 
дължи на намален брой никотинови рецептори в постсинаптичната мембрана на нервно-
мускулния синапс (моторна плочка), следствие от образуваните антитела срещу тях. 
Лечението се състои от 4 процедури плазмафереза на стойност от 3 000лв. всяка, общо – 12 
000лв., съобщиха негови приятели. Набирането на средства продължава. "Жизнено важно е 
това да достигне до възможно най-много хора. Венци е вкъщи и се бори за живота си. 
Състоянието му е нестабилно, изпитва трудност с придвижването и едното му око е все още 
затворено. Лечението е единственият вариант той да оцелее", пише във фейсбук страницата 
за кампанията. Ето номера на банковата сметка: IBAN: BG84 BPBI 7940 1086 3460 01 
Венцеслав Итов Миланов Предстои благотворително събитие, което ще е с цел набиране на 
средства за лечението му, както и одобрение за DMS номер. 
  
ЕГ „Гео Милев” получи като дарение мултимедии и лаптопи от фондация „Крис Алекс”  
www.dobrudjabg.com | 22.02.2018  
Фондация „Крис Алекс” направи дарение на Езикова гимназия „Гео Милев”. Езиковото 
училище в Добрич получи мултимедии и екран, два лаптопа и софтуер за тях. С дарението си 
спазваме обещанието, дадено по време на благотворителния бал на гимназията, сподели 
пред МГ „Добруджа” Миглена Тодорова от Фондацията.  Имаше много варианти – да 
предложим средства или някаква друга форма на дарение, но преценихме, че първо от това 
има нужда училището и ще бъде най-полезно в случая, каза Тодорова. На нас много ни 
трябват компютърни конфигурации и мултимедии, тъй като тези с които разполагахме вече 
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са амортизирани. Затова като ме попитаха какво е нужно, прецених, че мултимедийна  
техника е нещо, което е много необходимо, каза директорът на гимназията Милена 
Иванова.  Фондация „Крис Алекс” е създадена преди 3 години от българинът Кръстьо 
Алексиев, живял около 40 години в САЩ, като целта е подпомагане на талантливи деца в 
сферата на науката, изкуството, културата и спорта.  Действа на регионално ниво, като вече 
има реализирани доста инициативи.  Репортаж на Михаил Добромиров и Стефан Калев 
ОС Елин Пелин гласува финансова помощ за Ники 
www.balkanec.bg | 22.02.2018  
Общинският съвет на Елин Пелин гласува отпускането на еднократна финансова помощ на 
Ники Дерменджиев от Нови хан в размер на 1000 лева. Ники страда от болестта на Бехтерев, 
която предизвиква възпаление на гръбначния стълб и ставите и може да доведе до тежка 
инвалидизация. Съвременната медицина все още не е установила причините за 
заболяването, затова и не съществува пълно излекуване. Въпреки това, с различни лечения 
и терапии, може да се постигне ремисия на заболяването, което да осигури нормален и 
пълноценен живот на болните. В момента Ники се намира в 4-та градска болница в София, 
където успешно му бе направена операция. Цялостното лечение изисква много финансови 
средства, които са непосилни за семейството му. Жители от община Елин Пелин се включиха 
в различни благотворителни инициатива с които да подпомогнат Ники. Освен това самият 
той сам изработва фигури на лебеди от стари автомобилни гуми, които всеки може да 
закупи, за да подпомогне лечението. Ако желаете да помогнете на Ники, може да го 
направите чрез дарение на сметка: IBAN: BG95UNCR70001521678488, BIC: UNCRBGSF 
Николай Желязков Дерменджиев Или като се свържете с близките на телефони: 0898 844 
063 и 0878 21 21 10 ПОРЪЧАЙ ЛЕБЕД – ДАРИ ДОБРО! Източник: balkanec.bg 
 
Дарител предостави 20 килограма злато за позлатяване на кубетата на Патриаршеския храм 
на Царевец във Велико Търново 
www.focus-radio.net | 22.02.2018 
Велико Търново. Проект за позлатяване на кубетата на Патриаршеския храм на крепостта 
Царевец предлага местният инициативен обществен комитет “Асеневци”. Проектът носи 
името “Царевец – величие и слава на България”. Това съобщи пред журналисти 
председателят Марин Павлов, предаде репортер на Радио“Фокус“ – Велико Търново. 
Позлатяването ще се осъществи от екипа, работил по храма “Александър Невски” в София и 
по храм-паметника „Рождество Христово“ в град Шипка. След сключване на договор с 
Община Велико Търново експертите ще посетят Велико Търново, за да направят обстоен 
преглед на кубетата на Царевец. Ще бъде изградено скеле, за което от комитет „Асеневци“ 
уверяват, че няма да пречи на туристите. Предвижда се идейният проект да се реализира 
поетапно в рамките на три месеца. Вече са осигурени и 20 килограма злато. Материалът е 
дарен от български производител. Дейностите по подготовката, проектирането и строежа на 
скелето възлизат на около 600 000 лева. Инициаторите очакват сумата да бъде събрана чрез 
дарения.  „Както се намери човек, който да дари златото за позлатяването, смятаме, че ще 
успеем да съберем и сумата за заплащане на самото позлатяване“, посочи доц. Симеон 
Захариев, който е ръководител на идейния проект. Той допълни, че процедурата за 
набиране на средства ще започне след сключване на договор с Община Велико Търново. 
„Разчитаме общинското ръководство да погледне положително на нашето предложение, 
защото това е за славата на България и на българщината, още повече, че това е Велико 
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Търново – старата столица на България“, посочи доц. Захариев. Той допълни, че вече има 
решение за този проект от местния експертен съвет към Общината. То е от месец юни 2016 
година. „Надявам се отговорът на кмета да е положителен, тъй като той е подписал 
становището на експертния съвет. Щом има отношение по процедурата, предполагам, че 
след решение на Общински съвет, кметът ще подпише договора“, посочи ръководителят на 
проекта. 
Надежда КРЪСТЕВА 
 
Инициативата "Капачки за бъдеще" дарява кувьоз на болницата в Чирпан 
www.topnovini.bg | 22.02.2018  
В социалните мрежи тече инициатива "Капачки за бъдеще", а целта е да се осигурят 
възможно най-много кувьози за болниците у нас чрез събиране на капачки и предаването 
им за рециклиране. Благодарение на даренията от пластмасови капачки и силната 
заинтересованост на гражданите в цялата страна, на 16 декември 2017 г. вече беше дарен 
кувиоз на болницата в Червен бряг. Чирпан е следващият град, за който двамата ще събират 
капачки и пари. Съоснователи на инициативата са Мартина Йорданова и Лазар Радков, 
които взимат идеята от варненска подобна кампания, организирана преди години, 
съобщава БНТ. Чрез събитие в социалната мрежа те обявиха, че правят масово събиране на 
пласмасови капачки, които ще бъдат дадени за рециклиране и с получената сума, след 
изкупуване на тази пластмаса, ще се опитат да съберат възможно повече средства за да 
закупят кувьоз за нуждаеща се болница. 
 
Инициативата „Пази женското здраве“ организират лекари от УМБАЛ „Проф. С. Киркович“ 
www.media.framar.bg | 22.02.2018 
Благотворителна инициатива под мотото „Пази женското здраве“ организират лекарите от 
АГ Клиниката в Университетска болница „Проф. д-р Стоян Киркович“. Проявата е под 
патронажа на обществения посредник на Стара Загора Надежда Чакърова - Николова и е 
посветена на дамския празник – 8 март. Екипът на АГ клиниката ще осъществи безплатни 
гинекологични прегледи в продължение на седмица. Началото е в първия ден на март, а 
краят на 8-ми във времето от 9 до 12 часа. Всеки, който иска да се възползва от тази 
възможност, трябва да се запише предварително на следните телефони: 042 69 83 23 и 042 
69 85 29. Идеята има отношение и към нарасналия брой на случаите на рак на шийката на 
матката. Медиците са убедени, че превенцията е от огромно значение. Тъй като „Пази 
женското здраве“ е под патронажа на старозагорския обществен посредник, г-жа Чакърова- 
Николова е поела ангажимента да заостри вниманието на жените към навременните 
прегледи, които са съществена част от превенцията на раковите заболявания. По статията 
работи: Гергана Караилиева Източник: umbal-kirkovich.org Снимка: 
byronbayphotographer.com 
  
Навременно дарение за справяне с катастрофата 
www.kultura.bg | Кирил Василев | 22.02.2018  
Австралийската гражданка от български произход госпожа Маргарита Занеф, починала през 
2016 г., е завещала след смъртта си близо 1800000 лв. на Националната галерия в София. 
Същото по големина дарение тя е направила на Художествената галерия на Нов Южен Уелс, 
намираща се в Сидни. Тази новина обиколи всички български медии, защото дарението е 
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безпрецедентно. Госпожа Занеф беше напълно неизвестна в родината си преди щедрия 
дарителски жест. От малкото информация за нея, публикувана в родните медии, стана ясно, 
че е емигрирала в Австралия през 60-те години на миналия век заедно със съпруга и сина си 
и че е почитател на изкуството, съзнаващ, по думите на нейния адвокат и изпълнител на 
завещанието, значението му за обществото. Госпожа Занеф е била заможна, но не е била 
богаташ дори по българските стандарти. Нашите олигарси са десетки пъти по-богати от нея, 
но никога не би им хрумнало да дарят такава сума на Националната галерия  или на който и 
да било музей в страната. Дори и заради публичния си имидж, защото е добре известен 
срамният произход на парите им. Така че, дарението на госпожа Занеф, освен всичко друго, 
е и звучен шамар по тлъстите им бузи. Директорът на Националната галерия заяви, че 
парите няма да бъдат харчени за ремонти, а за закупуване на произведения на изкуството, 
създадени през последните 30 години, за да се попълни огромната празнина в колекцията 
на галерията. Думите на Слава Иванова звучат обнадеждаващо, защото наистина това е най-
смисленият начин да бъде оползотворено дарението в полза на изкуството, културата и 
обществото ни. След падането на комунистическия режим у нас, Националната галерия 
престана да откупува произведения на изкуството поради липса на достатъчно 
финансиране. В резултат на това, един от най-ярките периоди в историята на нашето 
изкуство, когато се извърши наистина радикален обрат в него, не е представен в колекцията 
на най-голямата музейна галерия в страната. За всички хора, професионално ангажирани в 
сферата на изкуството, е ясно, че това е катастрофа. Засега тя е невидима за обществото, но 
след 30, 50 или 100 години нашите наследници с основание ще ни кълнат за това, че в 
експозицията на Националната галерия няма да има нищо, създадено в този период. Точно 
така, както ние бихме се гневили на предшествениците си, ако днес нямахме нито едно 
произведение от периода между двете световни войни. Нито едно произведение на Васил 
Бараков, на Вера Недкова, на Златю Бояджиев, на Цанко Лавренов и т.н. Празнината в 
колекцията на Националната галерия само частично може да се запълни, защото една част 
от знаковите произведения от края на 80-те и 90-те години вече не са в България, намират се 
в чуждестранни колекции. Друга част от тях, за съжаление, са унищожени. Има обаче все 
още и такива, които са в ателиетата на художниците и могат да се закупят. Закупуването 
обаче е последният етап от начинанието. Преди това би трябвало да се създаде 
компетентна комисия от специалисти, които познават добре случилото се в нашето изкуство 
през последните 30-години, които да посочат ключовите събития, както и авторите и 
творбите, които ги олицетворяват. Сред специалистите в Националната галерия, без 
съмнение, най-добрият познавач на периода е Яра Бубнова, но в комисията би трябвало да 
бъдат включени и хора извън галерията. Диана Попова, Мария Василева, Весела Ножарова, 
Светлана Куюмджиева, Йово Панчев, Владия Михайлова, Галина Лардева биха били много 
полезни за представителния подбор на произведенията. В качеството си на критици, 
куратори и изследователи, те наистина познават в детайли периода, за който става дума. 
Въпреки че сумата, дарена от госпожа Занеф, е голяма, тя няма да е достатъчна, за да бъде 
попълнена колекцията. Затова ръководството на Националната галерия би трябвало да 
използва случая и да даде начало на национална дарителска кампания за набиране на 
средства, които да се добавят към дарението на щедрата българска имигрантка, за да се 
запълни, доколкото е възможно, тази ужасна празнина в колекцията на музея. Първото, с 
което тази кампания трябва да започне, е изнасянето на проблема пред обществото с цялата 
му сериозност. Хората у нас, които се интересуват от съдбата на изкуството, трябва да знаят, 
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че всяко забавяне на решаването на този проблем има необратими последствия. Второто 
важно нещо е, вече го споменах, авторитетът на експертната комисия и прозрачният начин 
на нейната работа. Третото важно нещо е произведенията, които Националната галерия 
иска да закупи, да бъдат представени по вдъхновяващ начин пред обществото с помощта на 
медиите и широк кръг от уважавани публични лица, които биха искали да се ангажират в 
кампанията. Дано примерът на Маргарита Занеф се окаже заразителен. 
Дарител дава 20 кила злато за Патриаршията на Царевец 
в. Монитор | Иван ПЪРВАНОВ | 23.02.2018  
Анонимен дарител е дал 20 кг злато за позлатяването на купола за Патриаршеската църква 
на крепостта Царевец във Велико Търново. Това съобщиха от Инициативен обществен 
комитет "Асеневци". Самото позлатяване ще струва 600 хил. лв., осигурени също от 
дарители. В тези пари са включени и разходите за ремонт на покрива на храма. Цялата 
операция ще продължи три месеца и ще бъде извършена от екипа, извършил позлатяването 
и на храм паметника "Александър Невски" в София и на църквата в село Шипк, Казанлъшко. 
Експертният съвет по устройството на територията в търновската община вече е одобрил 
проекта. Чака се само подписът на кмета инж. Даниел Панов. 
От Комитет "Асеневци" съобщиха и за още два свои амбициозни проекта, които са си 
поставили за цел да реализират през следващите 2 години. Единият от тях е за вдигане на 
15-метров паметник на цар Ивайло на хълва Света гора. А вторият за изграждане на 
уникален покрит мост над река Янтра, който да свързва старата част на града с Паметника на 
Асеневци. Сега туристите, които се намират в старата част ако искат да се разходят до 
паметника трябва да изминат повече от 2 км. като се върнат обратно чак в центъра и оттам 
по Стамболовия мост да стигнат до величавия паметник. Общо за реализирането на трите 
амбициозни проекта ще са необходими 11 млн. лв., които членовете на комитета се надяват 
да съберат от дарителиу както и от Министерството на културата. Най-скъп ще е мостът над 
Янтра, който ще струва 8 млн., а паметникът се очаква да излезе около 2 млн. лв. всъщност 
проект за подобен паметник на цар Ивайло има още от 1985 г., но той така и не е 
реализиран заради липсата на средства. 
В обществен инициативен комитет "Асеневци" участват 33 известни и изтъкнати български 
лица: академици, професори, архитекти, икономисти, юристи, инженери и др. 
професионалисти в своите сфери. 
 
TESY стартира кампания срещу замърсяването на въздуха в София 
www.24chasa.bg | 23.02.2018  
Българският производител стимулира замяната на основни замърсители на въздуха, като 
дава специална възможност за закупуване на умни конвектори Големият проблем със 
замърсяването на въздуха в София провокира българският производител на бойлери и 
отоплителни уреди TESY да стартира инициатива, която да помогне за справянето с 
проблема. Кампанията, която ще премине под мотото „Не отстъпвай пред смога“, започна 
на 16 февруари тази година и ще продължи до 16 март включително. Инициативата ще даде 
възможност на всеки да закупи с отстъпка от 30 лева умни конвектори на TESY. Механизмът 
на кампанията „Не отстъпвай пред смога“ е много лесен. Всеки желаещ да се възползва от 
отстъпката, може да следи нивата на замърсяване на въздуха на интернет-страницата 
http://www.tesyairindex.bg. Ако стойностите за замърсяване в София в конкретния момент са 
над допустимите средни стойности от 50 микрограма на кубичен метър, посетителят на 
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сайта http://www.tesyairindex.bg, след натискане на специален бутон, ще получи 
автоматично генериран от сайта талон за отстъпка. Валидността на ваучера на стойност 30 
лева е 7 дни, считано от датата на неговото автоматично генериране от интернет-страницата 
www.tesyairindex.bg. Идеята на инициативата е да даде действителен резултат в 
краткосрочен план, тъй като основният фактор за замърсяването на въздуха в София е 
използването на отоплителни уреди на твърдо гориво. „Смята се, че основната причина за 
повишеното количество на фините прахови частици във въздуха над столицата е 
отоплението на твърдо гориво, а чак след това идват и „обичайните заподозрени“ – 
автомобилите. Ние в TESY вярваме, че е отговорност на всеки от нас да се грижи за 
качеството на въздуха, който дишаме. Затова предлагаме на жителите на столицата 
възможността да си закупят енергоефективен и умен отоплителен уред със сериозна 
отстъпка. Освен за намаляването на замърсяването на въздуха, използването на 
конвекторите на TESY гарантира и намалена употреба на електроенергия“, заявиха от 
компанията. За целта на инициативата е разработен и вече активен уебсайт 
www.tesyairindex.bg, където в реално време може да се следи нивото на замърсяване на 
въздуха в столицата. TESY Air Index използва данни за София от AirBG.info - независима 
национална мрежа от станции за измерване на атмосферните условия и фините прахови 
частици (ФПЧ). За целта се използват над 200 станции, направени само с труд на доброволци 
и дарения от граждани, които мерят нивото на ФПЧ и визуализират данните в реално време 
на адрес www.airsofia.info. Търговските обекти в София, които ще се включат в кампанията, 
са магазините от веригите „Технополис“, „Техномаркет“, „Техмарт“, Техномикс“, „Мосю 
Бриколаж“ и „Практикер“. Ваучерът за отстъпка е валиден за електрическите конвектори с 
управление през интернет модел HeatЕco Cloud CN03. 
 
Започва тазгодишната дарителска кампания „Великден за всеки!”,отворете сърцата си 
www.haskovo.net | 23.02.2018  
Общественият посредник на Община  Кърджали Расим Муса и председателят на ОС на БЧК 
доц.д.м.н.д-р Тодор Черкезов се обръщат към всички жители на града и областта да 
подкрепят благотворителната кампания на националния омбудсман Мая Манолова под 
надслов „Великден за всеки”. Това е третото издание на кампанията, протичаща под мотото 
„Дари празник на баба и дядо”. Насочена е към подпомагане на възрастните хора, нашите 
майки и бащи, които остават извън определения регламент от правителството за получаване 
на великденски надбавки.   Обръщаме се към вас с молба да проявите щедрост и 
съпричастност, като подкрепите тазгодишното издание на кампанията. Събраните парични 
средства ще се обърнат във ваучери за храна, всеки от които на стойност 20 лева. С тях ще 
може да се пазарува от 5000 магазина в цялата страна,включително и от веригите „BILLA”, 
„LIDL” и „ KAUFLAND”. Ваучерите ще се раздават по предварително уточнени поименни 
списъци, предоставени от НОИ. Те ще бъдат качени на сайта на националния омбудсман. 
При даряване на парични суми, може да попълните в платежното за коя точно община 
дарявате,подчертават Расим Муса и доц.д.м.н.д-р Тодор Черкезов..  Тази година кампанията 
„Великден за всеки-дари празник на баба и дядо” набира средства по банкова сметка в 
УниКредит Булбанк, разкрита за целите на кампанията , като титуляр е Български червен 
кръст/БЧК/   IBAN:BG53UNCR70001522802795   Банков код :UNCRBGSF   Или със SMS 1255-на 
стойност 1 лев,освободен от ДДС   Чрез оnline дарения от България и чужбина на сайта на 
БЧК - WWW.redcross.bg.     Общественият посредник Расим Муса  и председателят на ОС на 
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БЧК доц.д.м.н.д-р Тодор Черкезов призовават производителите на хранителни продукти от 
областта също да направят дарения. Припомнят, че от 1 януари 2017 г. след кампания на 
омбудсмана Мая Манолова, ДДС върху дарените храни с изтичащ срок на годност отпадна. 
За нуждата на кампанията Българската агенция по безопасност на храните предоставя 
своите складови помещения на територията на цяла България. Това съобщиха от офиса на 
Обществения посредник Расим Муса. 
Благотворителен търг на картини на „Вила Юстина“ събра над 4 хил. лв. 
източник 
www.agroplovdiv.bg | 23.02.2018 | 10:31 
Благотворителен търг на „Вила Юстина“ събра наскоро над 4 хил. лв. от продажбата на 
картини и от дарители. Платната бяха нарисувани миналото лято по време на арт пленер от 
международна група художници, които във винарната наричат „Милковците“. Всеки един от 
творците съдържа в името си сричката „мил“. Идеята за пленера е на художника поет от 
Лом Милко Христов. Художниците бяха гости на собственика на „Вила Юстина“ Милко 
Цветков, който им предостави чисто вдъхновение от природата при парк лозето на избата в 
полите на Родопите край село Устина. 
Туристите от България и чужбина, които посещават винарната, също участват в 
благотворителната акция, като пускат в специална кутия сумите, с които са решили да 
помогнат. 
Средства ще се събират до 1 март, след което те ще бъдат предоставени за лечението на 
Албена Матова, възпитаничка на Университета по хранителни технологии. 
„Вила Юстина“ участва и тази година в изложбата „Винария“ в Международния панаир. Тази 
година избата спечели Златен медал в категорията „Младо бяло вино“ с букета от Совиньон 
блан и Семийон  от серията „Четирите сезона“ – „Пролет“. Награденото вино, както и 
другите ароматни и пивки напитки на винарната, могат да се дегустират при щанда на „ТМ 
Инокс“ в палата №10. 
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