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Новини за членове на БДФ 
 
 
Кампания на Райфайзенбанк подкрепя програмата „Всички заедно“  
в. 24 часа | 16.01.2018  
Програмата е на Института за прогресивно образование, която ще се проведе в 4 начални 
училища. Проектът е част от инициативата на банката "Избери, за да помогнеш". Целта му е 
да въведе родители в учебния процес и да създаде положителна среда, която способства 
интегрирането на деца с различни образователни потребности. Тя се състои в три елемента: 
въвеждаща работилница, кът за успокояване в класните стаи и обучения на учители. 
Дарение може да се направи със съобщение с текст DMS ZAEDNO на номер 17 777. 
 
Стартира онлайн гласуването за финалистите в ПРОМЯНАТА 
www.vesti.bg | 16.01.2018  
Днес стартира онлайн гласуването за финалистите в четвъртото издание на ПРОМЯНАТА – 
най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се 
осъществява в партньорство с фондация Reach for Change България. 
До 5 февруари всеки може да се запознае с петимата социални предприемачи - финалисти в 
ПРОМЯНАТА и да избере кого да подкрепи на nova.bg/promyanata. Тримата финалисти с 
най-много гласове ще продължат в последния етап на конкурса. 
Петимата социални предприемачи, които се борят за победата тази година са: 
Милена Ташкова и София Фердинандова с Живот на килограм – училищна програма за 
превенция на хранителни разстройства сред учениците от 5 до 12 клас, целяща да 
информира подрастващите за връзката между възприемането на външния вид, справянето с 
негативните емоции и отношението към храната. 
Виктория Величкова и Яна Липованска с Маргаритка – проект, който цели да осигури 
висококачествено музикално и 3D видео съдържание на български език за най-малките 
деца (0-5 г.), както и музикални детски площадки на открито. 
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Елисавета Белобрадова и Красимира Хаджииванова с ОЛЕ МАЛЕ – онлайн платформа в 
подкрепа на майките на деца с увреждания, която популяризира ръчния им труд, 
осигурявайки им финансова независимост, както и по-добро качество на живот – за тях и 
техните деца. 
Иван Димов и Николета Габровска със Single Step - фондация, която подкрепя младежи от 
ЛГБТИ („лесбийки, гей, бисексуални, транс и интерсекс“) общността, техните родители и 
приятели в процеса на самоосъзнаване, разкриване и утвърждаване на сексуалната им 
ориентация. 
Поли Янкова с MindHub - технологична образователна компания, разработваща дигитални и 
физически обучения за деца, за да ги учи на програмиране и да им даде възможност за 
успех в бъдещите професии. 
Тримата финалисти, които съберат най-много гласове, ще продължат на следващия етап от 
конкурса – среща с Жури, което включва представители на Нова Броудкастинг Груп и 
фондация Reach for Change. Тримата кандидати ще представят проектите си и пред Детско 
жури. Големият победител в ПРОМЯНАТА 2017/2018 ще бъде избран на 12 и 13 февруари от 
двете журита и ще получи безвъзмездно финансиране в размер на 30 000 лв., а вторият и 
третият - по 15 000 лв. Допълнително и петимата финалисти стават част от Инкубатора на 
ПРОМЯНАТА за период между една и пет години, в рамките на които ще получат обучения, 
консултации от бизнес ментори, достъп до международната мрежа от социални 
предприемачи на Reach for Change и медийна подкрепа, благодарение на Нова 
Броудкастинг Груп. 
Петимата финалисти бяха избрани сред общо 204 проекта, кандидатствали миналата година 
в конкурса ПРОМЯНАТА. До този момент те преминаха през 6 етапа на оценка и получиха 
одобрение от служители на Нова Броудкастинг Груп и Reach for Change, експерти от 
социалния и бизнес сектори. 
ПРОМЯНАТА е най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, 
която се осъществява за четвърта поредна година в партньорство с фондация Reach for 
Change България. Тя цели да подобри трайно живота на децата в България, като открива 
мотивирани социални предприемачи и им помага да реализират по устойчив начин идеите 
си за по-доброто и сигурно бъдеще на българските деца. От 2014 г. досега ПРОМЯНАТА 
помогна на почти 36 000 деца и младежи от цялата страна. 
 
Младежка банка – Бургас търси доброволци 
www.zonaburgas.bg | 16.01.2018 | 
Обществен дарителски фонд Пиргос – Бургас сформира екип доброволци за участие в 
Младежка банка – Бургас. Търсят се млади и амбициозни хора, които ще допринесат за 
развитието на гражданското общество, здравеопазването, образованието, опазването на 
околната среда и др. Приемат се доброволци на възраст от 16 до 25 години – ученици, 
студенти, работещи и ентусиасти, които искат промяна за живота  на младите хора в 
региона. 
Младежката банка е уникален метод на въвличане на младите хора в дейности в полза на 
общността. Младежката банка представлява комисия за отпускане на грантове, управлявана 
изцяло от млади хора, която показва младежката гледна точка във филантропията и 
подкрепя младежки проекти на територията на дадено населено място (град, община). 
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Предвидено е и въвеждащо обучение за всички желаещи участници през февруари. Общата 
продължителност е 10 месеца – от февруари до края на годината. Всеки сам решава откога и 
за какъв период да се включи, както и колко време има възможност да отделя за каузите. 
Още за кампанията, четете ТУК. 
 
Безплатни видео уроци по биология и медицина стават достъпни за българските деца 
www.teacher.bg | 19.01.2018  
Над 500 видео урока по биология и здраве и медицина от световната интернет платформа за 
безплатно обучение Кан Академия бяха преведени на български език в рамките на няколко 
месеца. Зад инициативата стои сдружение “Образование без раници” и негов екип от 
преводачи и доброволци, отдадени на каузата за безплатно образование на световно ниво. 
Проектът стана възможен с подкрепата на Обществения борд на TELUS International Europe. 
Всички видеоуроци по биология вече са публикувани на сайта на българската Кан Академия, 
а скоро ще бъдат публикувани и тези по здраве и медицина. Сдружение “Образование без 
раници” подпомага осъвременяването на образованието в България и създава 
алтернативни образователни и културни ресурси на български, предимно в интернет. 
Основен негов проект е преводът и локализацията на Кан Академията (Khan Academy) – най-
голямата и също така - безплатна онлайн образователна платформа в света. С Кан Академия 
“всеки може да научи всичко” и така да се подготви по-ефективно за живота. Платформата 
дава равен образователен шансна все повече деца, които увеличават своите възможности 
за реализация и развитие до глобално конкурентно ниво. Кан Академията в оригинал на 
английски предлага съдържание по повечето общообразователни предмети. Основен 
партньор за българската версия през 2017 и 2018 г. е Фондация “Америка за България”, с 
чиято помощ се локализира съдържанието по математика, както и програмиране и 
компютърни науки. Съдържанието по биология, преведено благодарение на подкрепата на 
Обществения борд на Telus International Europe, допринася също и за по-висока здравна 
култура, здравословен начин на живот, съзнателност към екологични теми и за интерес към 
природните науки и свързаните с тях професии. Това не само допринася за качеството на 
образованието в България, но и повишава общата култура на обществото като цяло, 
увеличава шансовете за реализация на пазара на труда и допринася за една по-силна 
икономика и едно по-осъзнато общество в бъдеще.  Източник: Образование без раници. 
 
Промяната е свободата да бъдеш себе си 
www.terminal3.bg | 20.01.2018  
Често говорим за Промяната. Често мечтаем за онази България, която се е освободила от 
задушаващите я сили –  онези, които въпреки големите промени продължават да ни дърпат 
назад. 
Често обаче забравяме как тези задушаващи ни сили действат, с кои наши представи и 
разбирания те се заиграват, към кои останки от миналото те се опитват да създадат 
носталгия, как се опитват да ни разделят. 
Може да видите това с отношението към ЛГБТИ общността – далеч преди към тях да се 
стоварят популизмът, пропагандата и омразата от политиците, тя идва от хора сред нас.  
Точно такава история е причина Иван да изостави живота си в Ню Йорк и да се върне в 
България. Разбира историята на едно момче, което се разкрива пред родителите си, че 
харесва момчета, и те го пращат на психиатър, за да го “излекува” от това, което обича. 
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Постепенно тежеста върху момчето става толкова голяма, че то прави опит за самоубийство. 
И тази на пръв поглед лична история е символ на това къде се коренят истинските проблеми 
– в неосъзнатите страхове и омразата на обществото, в криворазбраната носталгия по 
отминали времена и ценности. 
За щастие опитът на момчето да се самоубие е неуспешен и за още по-голямо щастие тази 
история става причина Иван да се завърне и направи Промяната. 
Така Иван създава Single Step – чиято мисия е да промени средата в България – да осветли 
стигмата, да насърчи разговора, да покаже положителните истории, подавайки ръка на 
всички очаквани и неочаквани съмишленици 
Те са си поставили цел да създадат телефонна линия за подкрепа, онлайн чат, общностен 
център с лични консултации, групи за взаимопомощ, както и пространство за социални 
събития. 
Днес Иван и Single Step участват в „ПРОМЯНАТА“, най-голямата социално отговорна 
инициатива на „Нова Броудкастинг Груп“ в партньорство с Reach for Change. 
“Сингъл Степ” е един от 5-те финалиста (от 204 кандидата).  
И тяхната битка е именно да разпространят посланието за Промяна. Защото преди да 
започне разговорът за това каква искаме да бъде България в бъдещето, трябва да се 
освободим от предрасъдиците и страховете си от миналото – онези, които са най-
плодородна почва за всяване на разделение и омраза.  
„Терминал 3“ твърдо подкрепя каузата и екипа на Single Step, защото те са пример за 
конкретна и реална промяна в България въпреки огромните предизвикателства.   
ГЛАСУВАЙТЕ ЗА СИНГЪЛ СТЕП В „ПРОМЯНАТА“ тук! 
 
ПРОМЯНАТА: Живот на килограм  
www.nova.bg | 20.01.2018 |  
Живот на килограм. Специалистите казват, че хранителните разстройства са сред най-
честите проблеми на съвременния човек. Затова две дами решиха да разработят програма 
за превенция сред учениците от 5-и до 12-и клас. Тя е насочена към младите хора, които са 
уязвими заради щампите, клишетата за красота и наложените представи. София 
Фердинандова и Милена Ташкова с Живот на килограм – те са сред финалистите в 
инициативата на NOVA „Промяната”. Вече стартира онлайн гласуването за финалистите в 
четвъртото издание на ПРОМЯНАТА – най-голямата социално отговорна инициатива на Нова 
Броудкастинг Груп, която се осъществява в партньорство с фондация Reach for Change 
България. До 5 февруари всеки може да се запознае с петимата социални предприемачи - 
финалисти в ПРОМЯНАТА и да избере кого да подкрепи на www.nova.bg/promyanata. 
Тримата финалисти с най-много гласове ще продължат в последния етап на конкурса. 
ПРОМЯНАТА е най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, 
която се осъществява за четвърта поредна година в партньорство с фондация Reach for 
Change България. Тя цели да подобри трайно живота на децата в България, като открива 
мотивирани социални предприемачи и им помага да реализират по устойчив начин идеите 
си за по-доброто и сигурно бъдеще на българските деца. От 2014 г. досега ПРОМЯНАТА 
помогна на почти 36 000 деца и младежи от цялата страна. 
 
Предизвикателства и възможности пред дарителството в Европа обсъждат дарителски 
асоциации от 24 страни на среща в София 
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www.ngobg.info | 17.01.2018 |  
На 16 януари Асоциацията на дарителите и фондациите в Европа (DAFNE) и Европейският 
център на фондациите (EFC) представиха проучването „Разширяване на пространството за 
европейска филантропия“, изготвено от професора по право от USD Sutherland School Уна 
Брийн. Всяка година фондациите и дарителите в Европа инвестират над 60 милиарда евро в 
обществото, като подкрепят каузи, свързани с образование, здравеопазване, наука, околна 
среда, интеграция на уязвими групи и така се превръщат в ключов фактор за европейското  
общество. Те подпомагат решаването на най-неотложните въпроси на нашето време, 
насърчават свободата на изразяване,  отстояването и защитата на основни човешки права и 
социалните иновации. В някои страни от Европа обаче, средата за работа на дарителите и 
фондациите е затруднена – ограничава се международното финансиране, данъчно и 
процедурно затруднено е дарителството между различните държави, а сериозните мерки за 
борба с тероризма и мерките срещу изпирането на пари  водят до често необосновани и без 
оценка на реалния риск рестрикции за гражданския сектор. Това на практика съществено 
застрашава работа на повече от 140 000 европейски дарителски организации. DAFNE и EFC 
ще използват основни изводи от проучването, за да започнат съвместни застъпнически 
дейности, засягащи целия сектор с цел да се запази и развие пространството за 
благотворителност в  Европа, да се засили положително  въздействие на дарителството 
върху обществото, да се обърне внимание на европейските институции върху 
възможностите за общи регулации и равни права за дарителите. За първи път 
традиционната зимна среща на DAFNE  ще се проведе в София – на 18 и 19 януари. В нея ще 
се включат над 30 души от 24 страни в Европа, а домакин ще бъде Българският дарителски 
форум. На срещата ще бъдат обсъждани актуални теми и ключови предизвикателства в 
дарителството на Стария континент, сериозните успехи  и трудностите в средата, основните 
тенденции през 2017 г. и прогнози за настоящата, 2018. Участниците ще споделят опит в 
иновативни подходи за набиране на средства за обществени каузи, предизвикателствата в 
комуникации и ползването на социални мрежи, подходи за по-активно включване на 
членовете в работата на мрежата. Част от дискусията е как дарителските асоциации могат да 
помагат в борбата със сериозните социални проблеми, дейността им да бъде по-видима и 
дарителството да става все по-присъстваща в живота ни ценност. 
 
Бургас: За трети път се провежда полумаратонът „Атанасовско езеро“ 
www.focus-news.net | 21.01.2018  
Бургас. За трети път се провежда полумаратонът „Атанасовско езеро“, който събира смели и 
спортни мъже, жени и младежи от цялата страна, дошли край морския бряг, за да премерят 
сили и възможности в 3 дисциплини – 21 км. бягане, 21 км. колоездене и 8 км. бягане. Това 
съобщиха от пресцентъра на Община Бургас. Полумаратонът е посветен на известния 
именик Атанасовско езеро и се провежда в първия неделен ден след Атанасовден. 
Организира се от сдружение „Зелена Странджа“, Българска фондация „Биоразнообразие“ и 
Община Бургас с цел да се популяризират спортът, физическата активност и значението на 
резервата като природозащитен обект на регионално и световно ниво. Основното трасе на 
маршрута минава по вело- и пешеходните алеи, изградени от Община Бургас в Морската 
градина и в Южната част на Атанасовско езеро – покрай морето и солниците. Стартът за 
трите дисциплини е пред КЦ „Морско казино“, като 21-километровите дистанции за бягане 
и колоездене достигат до северната част на Атанасовско езеро (границата на едноименния 
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резерват) и обратно до Казиното, а бягането на 8 км – до Пътеката на солта и новото 
пространство „симБиотично“ и обратно. Отново ще бъде организиран кардио кръг – 
скоростно изкачване на стълбите от Моста до алеята с Моряшкия паметник за деца и 
възрастни. „За да подобрим организацията на събитието и предвид нарастващия брой 
участници, за първи път ще бъде използвана електронна система за времеизмерване и 
проследяване в реално време на състезателите, което изискваше предварително записване 
до 8 януари. Така към момента има 115 записали се участника, които ще получат номер с 
чип, което ще гарантира точното измерване на резултата и ще се избегнат грешки или 
дублирания.“ – заяви Владимир Димитров от организаторите. Събитието ще допринесе за 
популяризиране на здравословния начин на живот, активния спорт и възможностите за 
практикуването им, природните забележителности на Бургас сред жителите и гостите му. 
Раздаването на стартови номера ще бъде на място в 08.30 часа. Всеки участник ще получи 
стартов номер, универсална кърпа за глава, грамота (дигитална) и рекламни материали. За 
приятелите и семействата на участниците в полумаратона ще има презентация за 
Атанасовско езеро в зала „Петя Дубарова“, забавна викторина и благотворителен базар. 
Стартът е в 10.30 часа, а церемонията по награждаване на победителите в 13.15 часа на 
открита сцена „Охлюва“ (или в залата, ако не позволяват метеорологичните условия). 
Победителите до 3-то място при мъжете и жените ще получат медали и предметни награди 
от спонсорите от Допел Херц, спортни магазини Велозона, Аутдорспортс и Яко. Горещ чай 
ще бъде осигурен за всички участници, а за сигурността и безопасността на състезателите по 
трасето ще се погрижат доброволци, организирани благодарение на платформата „Time 
Heroes“. 
 
Близо 16 000 вече гласуваха в четвъртото издание на ПРОМЯНАТА  
www.vesti.bg | 22.01.2018 | 13:33  
Само седмица след старта на онлайн гласуването близо 16 000 души подкрепиха с гласа си 
своя фаворит сред петимата финалисти в ПРОМЯНАТА - най-голямата социално отговорна 
инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява в партньорство с фондация 
Reach for Change България.  
До 5 февруари всеки може да се запознае с петимата социални предприемачи - финалисти в 
четвъртото издание на ПРОМЯНАТА и да избере за кого да гласува на nova.bg/promyanata.  
За победата тази година се борят: Милена Ташкова и София Фердинандова с Живот на 
килограм, Виктория Величкова и Яна Липованска с Маргаритка; Елисавета Белобрадова и 
Красимира Хаджииванова с ОЛЕ МАЛЕ, Иван Димов и Николета Габровска със Single Step и 
Поли Янкова с MindHub.  
Тримата финалисти, които съберат най-много гласове, ще продължат на следващия етап от 
конкурса – среща с жури, което включва представители на Нова Броудкастинг Груп и 
фондация Reach for Change. Тримата кандидати ще представят проектите си и пред детско 
жури. Големият победител в ПРОМЯНАТА 2017/2018 ще бъде избран на 12 и 13 февруари от 
двете журита и ще получи безвъзмездно финансиране в размер на 30 000 лв., а вторият и 
третият - по 15 000 лв.  
Допълнително и петимата финалисти стават част от Инкубатора на ПРОМЯНАТА за период 
между една и пет години, в рамките на които ще получат обучения, консултации от бизнес 
ментори, достъп до международната мрежа от социални предприемачи на Reach for Change 
и медийна подкрепа, благодарение на Нова Броудкастинг Груп.  
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ПРОМЯНАТА е най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, 
която се осъществява за четвърта поредна година в партньорство с фондация Reach for 
Change България. 
 
Сливенски книжки тръгват към българските училища по света 
www.sl-news.sliven.net | 21.01.2018  
Фондация „Обществен дарителски фонд – Сливен” и Информационен център „Европа 
директно-Сливен” започнаха кампанията „Да съхраним българските традиции и обичаи“, 
насочена към българските училища по света. Кампанията се организира по повод 
Българското председателство на Съюза на ЕС и Европейската година на културното 
наследство, които стартираха на 1 януари 2018 г. Българският еврокомисар Мария Габриел 
финансира повторното отпечатване на издадената от Обществен дарителски фонд - Сливен 
книжка за оцветяване „Сръчността на българката – 24 носии от Сливенския край”. Идеята на 
организаторите е книжките да стигнат до много от българските училища извън страната. 
Автор на книжката за оцветяване е художникът и преподавател в Националната 
художествена гимназия „Димитър Добрович”- Сливен Йордана Кунчева. Комплектът 
съдържа 24 цветни картинки на женски народни носии от Сливенския край и 24 черно-бели 
модела за оцветяване на ежедневни, празнични, невестински, сватбени, лазарски и др. 
носии от селата Бяла, Биково, Чокоба, Глушник, Пъдарево, Крушаре, Панаретовци и др. На 
всяка страница има и текстове, които разказват подробно за частите на женската народна 
носия. Миналата година Мария Габриел, тогава заместник-председател на Групата на ЕНП в 
Европейския парламент и ръководител на българската делегация в ЕНП, била впечатлена от 
сливенската книжка „Сръчността на българката – 24 носии от Сливенския край”. И съвсем 
спонтанно се родила идеята за настоящата кампания: за да се отбележи подобаващо 
българското европредседателство на Съвета, точно тези сливенски книжки да бъдат 
изпратени на децата в българските училища в Европа, САЩ, Канада, Австралия и др. 
Инициативи, свързани с европредседателството и европейската година на културното 
наследство, ще се провеждат и в сливенските детски градини и училища. Специалният 
тираж с книжки за оцветяване, който ще стигне до различни кътчета по света, включва 
послание на еврокомисар Мария Габриел към българските деца в чужбина: „Скъпо дете, В 
Европейския парламент силно отстояваме културното разнообразие на Европа, както и 
неговия принос за съхраняване на историческото наследство на всяка страна. 
Популяризирането на спецификите и самобитността на отделните региони в ЕС са сред 
основните приоритети на работата ми за защитаване ценностите на Обединена Европа. Тази 
книжка, която представя богатството на народните носии на България, е своеобразна 
визитна картичка на нашите фолклор и наследство. Тази книжка ще те запознае със 
спецификата, традиционната култура и бита на българския народ от Сливенския край и ще 
те потопи в „хубостта на българката“ през вековете до днес.“ 
 
 
Програмата "Научи се да даряваш“ насърчава дарителството и активното гражданско 
участие 
www.bnr.bg | 23.01.2018 |  
"Научи се да даряваш“ е концепция за преподаване и практикуване на основните принципи 
на гражданското участие и дарителство в училищата, интегрирана в общата училищна 
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програма. Благодарение на програмата "Научи се да даряваш“, която прави възможно 
влизането в клас и работата с деца вече втора поредна година, ние се радваме вече 
изключително много на това да виждаме и разбираме колко будни са децата, колко знаят, 
колко могат и колко са любознателни. Това обясни в интервю за предаването "Хоризонт до 
обед" Теодора Бакърджиева, експерт и обучител по проекта: Всъщност самата програма 
като съдържание е нещо по-различно от обичайната учебна програма, която децата 
усвояват всеки ден в училище. Тя насърчава дарителството и активното гражданско участие, 
но макар че говорим за малко по-различни от точните науки или литературата и българския 
език неща, всъщност виждаме колко активни са децата и как искат да бъдат активна част от 
значими за обществото ни проблеми. Цялото интервю с Теодора Бакърджиева можете да 
чуете от звуковия файл. 
 
 
Общи новини 
 
 
Обновиха детската площадка на Джендема 
www.marica.bg | Автор: Ваня ДРАГАНОВА | 13.01.2018  
Детската площадка в подножието на Младежкия хълм е готова и предстои да бъде открита в 
края на януари. Съоръженията са подменени изцяло, като са поставени и специално 
пригодени за игра на деца с увреждания. Настилката е заменена с противоударна.  Ремонтът 
на площадката струва около 30 000 лева. 17 000 от тях бяха събрани от дарители и 
предоставени по линия на фондация "Пловдив 2019". В концепцията, с която Пловдив 
спечели титлата "Европейска столица на културата през 2019 г.", Младежкият хълм присъства 
като Град на децата. 
 
ФК „Хебър“ и феновете му играят за дете с Болестта на счупените кукли 
www.dariknews.bg | 13.01.2018  
Футболен клуб „Хебър“ и феновете на отбора ще играят днес благотворителен мач помежду 
си, съобщават от ръководството на тима. Мисията на демонстративния двубой е да събере 
пари за лечението на двегодишния Митко Ганев, роден със Синдром на Аперт, известен още 
като Болестта на счупените кукли. Срещата ще бъде от 13,00 часа в зала „Хебър“. Билетите за 
вход са по 3 лева. Те ще важат и за първия домакински двубой на ФК „Хебър“ Всички 
събрани пари от билети ще бъдат дарени на семейството на момченцето, към тях ще бъде 
прибавена и печалбата от продажбата на фен-артикули Димитър Ганев от Пазарджик е едно 
от само три деца в цяла България, родени със Синдрома на Аперт. Това е генетично 
заболяване с типични малформации на черепа, лицето и крайниците. В Пазарджик тече 
кампания за набиране на средства за предстоящи операции на детето. Банковата сметка на 
Митко за дарения в ДСК е: BG81STSA93000023542472 Титуляр: Димитър Борисов Ганев. 
 
Клуб „Моряците“ дарява усмивки 
www.bnr.bg | 13.01.2018  
За седма поредна година благородна кауза обединява танцуващите хора във Варна. 
Приходите от големият концерт на клуб за народни танци „Моряците“ днес в зала 1 на ФКЦ 
ще бъдат дарени за закупуване на мотомед (моторизирано устройство за движение) или 
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тренажор за пасивна и активна рехабилитация на горен и долен крайник за Академия 
Усмивка. Това каза за Радио Варна Силвия Матева – създател на клуб „Моряците” и деятел 
на доброто: Сдружение „Дари усмивка“ е създадено от родители на деца със специални 
образователни потребности през 2016 г. с основна цел да подпомага и работи в полза на 
подобряване на социалния живот на децата с увреждания, за тяхната социализация и 
интеграция в обществото, за подобряване качеството на живот на уязвими групи хора,  да 
подпомага процеса по приобщаващо образование. Този уред се използва за рехабилитация 
на спастични състояния, парези, мускулна слабост, ставни контракти и др. Той всъщност 
коригира натоварването на мускулите ако има разминаване между двата крайника, засилва 
мускулите, които имат нужда и ги отпуска веднага ако отчете, че има спазъм. При децата 
ежедневната рехабилитация с този уред води до трайни и бързи резултати, и по този начин 
се гарантира безопасно лечение за ежедневно движение, въпреки физическите 
ограничения. 
 
Деца от Благоевград събраха 150 кг капачки за кувьоз 
www.bgnow.eu | 13.01.2018  
Ученици от Благоевград се включиха активно в инициативата „Капачки за бъдеще“. 
Възпитаниците на Трето ОУ „Димитър Талев“ направиха поредно дарение от пластмасови 
капачки. Те участваха в инициативата на Мартина Йорданова и Лазар Радков. Събраните 
капачки в Туристическия културно-информационен център към община Благоевград 
възлизат на 280 кг, от които 150 кг са от учениците на Трето ОУ. След дареното количество 
през изминалата 2017 година, надхвърлящо 100 кг, община Благоевград продължава да 
подкрепя инициативата и през 2018 година. Туристическият културно-информационен 
център остава единственият постоянен пункт за събиране на пластмасови капачки към 
кампанията „Капачки за бъдеще“. Благодарение на даренията от пластмасови капачки през 
последните три месеца и силната заинтересованост на гражданите в цялата страна на 16 
декември 2017 бе дарен кувиоз на болницата в Червен бряг. В момента се прави подбор на 
най-нуждаещите се болници, за да се определи къде ще бъде дарен следващият такъв. 
Община Благоевград благодари на учениците от ПГИ „Иван Илиев“, ПГСАГ „Васил Левски“, III 
ОУ „Димитър Благоев“, на всички граждани и фирми, които се включиха в кампанията и 
апелира да продължат да допринасят за спасяването на човешки животи и за опазване 
околната среда.  
Източник: Кмета 
 
Велико Търново: Благотворителната инициатива „Бъдители“ ще се проведе в Художествена 
галерия ,,Борис Денев” 
www.focus-news.net | 13.01.2018  
Велико Търново. Лектори от благотворителна инициатива „Бъдители“ ще гостуват на 
Градски ученически парламент във Велико Търново по покана на председателя Савина 
Иванова, съобщиха от организацията. Събитието ще се проведе в Художествена галерия 
,,Борис Денев” от 13.00 часа. Лекторите Биляна Панталеева – бизнес обучител и основател 
на „Бъдители“ и Явор Панталеев – търговски директор на компания за спедиция, транспорт 
и логистика ще говорят на тема “CV и работа в екип”, като ще дадат ценни съвети от 
практиката си. Градският ученически парламент във Велико Търново е една от водещите 
младежки организации на територията на страната. Създаден е от група ентусиасти през 
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2001 година, които искат да запълнят свободното време на младите хора в града с различни 
кампании и спортни събития. Благотворителна инициатива „Бъдители“ обединява успешни 
личности с различни професии, които искат да дадат добавена стойност на обществото като 
споделят полезния си опит с младите хора в България. Те обичат работата си и не спестяват 
ноу-хау в изцяло безплатните лекции, на които присъстват ученици и студенти от различни 
възрасти. Според тях мотивацията идва от личния пример, а вдъхновението е от енергията, 
която излъчват докато говорят за любимата професия. Инициатива „Бъдители“ обединява 
екип от професионалисти в различни области, които случват целите си, като в ежедневието 
действат с желание и постоянство. Те са личности, които работят със сърце това, което искат, 
давайки висока добавена стойност на обществото. Един от най-силните мотивационни 
похвати за действие е реалният пример на желаната професия, на желания живот, на 
желаното поведение. Инициативата „Бъдители“ е без такса за участие, необходимо е само 
да ги поканите и да осигурите зала, където всички Ваши студенти, ученици и всеки, който 
желае да присъства може да чуе Бъдителите. 
 
Сдружение „Смело сърце” плете мартеници в помощ на деца 
www.ruse.utre.bg | 13.01.2018  
Клубът на майките към Сдружение „Смело сърце” Русе отчете днес хода на започналата  
преди няколко месеца нова благотворителна инициатива. Нейната цел  е да се съберат 
средства за организиране на „зелено училище” за децата и техните родители, с включена  
рехабилитация. Беше взето решение да се ускори плетенето на уникални мартенички, които 
да бъдат предлагани от доброволци на специално организирани щандове. Все още се 
уточнява къде ще се продават уникатите. Приемат се и предварителни заявки на тел. 
0888439278. 
 
Теофана Теохарова: Асоциация „Силви Вартан за България“ работи в добро сътрудничество 
с БЧК 
www.focus-news.net | 13.01.2018  
София. Асоциация „Силви Вартан за България“ работи в добро сътрудничество с БЧК. Това 
каза Теофана Теохарова, заместник-председател на Асоциацията „Силви Вартан за 
България“ в интервю за Агенция „Фокус“ за изминалата 2017 г. „От първия момент на 
създаването на асоциацията, работим с БЧК. Имаме изключително добро сътрудничество с 
Червения кръст. Апаратурата се купува във Франция и пристига в складовете на Червения 
кръст и отива по предназначение. Участваме в програмата на Червения кръст „Топъл обяд“ 
за дечица в неравностойно социално положение, от бедни семейства. През цялата учебна 
година им е осигурен обяд. Това го правим години наред“, каза Теохарова. По думите ѝ по 
празниците от асоциацията са доставяли огромно количество играчки за децата. „Всичките 
ни дарения не са втора ръка, а от най-новото, което има в света. Даваме помощи за детски 
домове и от време на време се включваме в културни програми. Направихме ремонт на 
Драгалевския манастир, помогнахме и в реставриране на икони за Музея на София“, 
допълни заместник-председателят на асоциацията. Деница КИТАНОВА Пълният текст на 
интервюто четете по-късно в „Мнение” 
 
Необходими са 300 000 лева за лечението на Миро от Русе 
www.monitor.bg | 13.01.2018  
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300 000 лева са необходими за трансплантация на стволови клетки на 41-годишния 
Мирослав Колчев, страдащ от остра лимфобластна левкемия. Неговата майка – 
дългогодишният преподавател в Русе Снежана Бъчварова, се обърна с молба за помощ към 
своите приятели, бивши ученици и всички добри и състрадателни хора.  
„Никога не съм си представяла, че точно на мен ще се случи най-лошото – детето ми да се 
разболее от животозастрашаващата левкемия. Но се случи. И вместо да посрещна Коледа 
със сина си вкъщи, аз съм с него в болница. Лечението ще бъде продължително и тежко – 
няколко химиотерапии и трансплантиране на стволови клетки на гръбначния мозък. Но 
какво не би направила една майка, за да спаси живота на детето си! Затова ви моля, ако си 
спомняте за мен с добри чувства, дарете средства“, обръща се за помощ Снежана.  
Във Фейсбук е създадена група „Благотворителен базар за Миро“, където всеки може да 
продаде някаква вещ, като средствата постъпват по дарителска сметка. До момента са 
събрани 45 000 лева. На 19 януари от 17:30 часа в Английската гимназия „Гео Милев“ в Русе 
ще се състои благотворителен концерт в помощ на Миро. Ще бъде поставена урна, в която 
всеки ще може да пусне пари.  
Дарителската сметка е Райфайзенбанк ЕАД:  
BG12RZBB91551051998709  
Мирослав Владимиров Колчев 
 
Благотворителен концерт се проведе в Бяла 
www.ruse.utre.bg | 13.01.2018  
Ръководството на СУ „Панайот Волов”, с училищното настоятелство и с помощта на учители 
и ученици, организира благотворителен концерт в читалище „Трудолюбие“ – гр. Бяла. 
Събраните средства ще бъдат използвани за подкрепа на талантливи ученици. Симона 
Великова от ХІІ клас и Николай Владов от V клас бяха водещи. На сцената излязоха 
учениците от V клас и от VІ клас, които рецитираха коледни стихотворения и изпяха най-
известните коледни песни. Бяха включени народни хора в изпълнение на учениците от 
групата за народни танци към проект „Твоят час“. С латино танци се включиха Симона 
Здравкова и Жулиен Михайлов от Х клас. Виктор Попов от ХІ „а“ клас зарадва зрителите и 
ценителите на музиката със солово изпълнение на китара, а театралната трупа към 
училището изигра откъс от „Криворазбраната цивилизация“. Имаше малък коледен базар, 
от който всички желаещи си закупиха коледни сладкиши и сувенири, изработени от 
учениците. 
 
Община Хайредин дари лаптопи и компютри на детските градини 
www.bulnews.bg | 13.01.2018  
Четири лаптопа и настолен компютър получиха детска градина "Славейче" и филиалите в 
Община Хайредин. Целта на дарението е да допринесе за нормалното протичане на 
образователните процеси сред подрастващите. „Времето, в което живеем е много 
динамично и подобна техника е необходимост, за да може децата от малките общини и 
селата да имат самочувствието, което притежават децата от града“, заяви кметът на 
Хайредин Тодор Алексиев. По повод дарението общинската администрация получи искрени 
благодарности от ръководството на градината, филиалите и родителите. 
 
Известни личности подкрепиха кампанията „Пожелай си!“ 
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www.epicenter.bg | 13.01.2018  
Първият ин витро център в България New Life – Пловдив, който пренася ноу-хау от Израел в 
областта на асистираните репродуктивни технологии, ще дари две инвитро процедури с 
включени стимулации на двойки с репродуктивни проблеми.   За четвърта поредна година 
кампанията „Пожелай си“ ще направи възможна мечтата на няколко български семейства.   
Тази година от екипа на клиниката взеха решение да съчетаят модерните технологии с 
позитивното послание на кампанията и затова участниците трябваше да изпращат кратки 
видео клипове.   До 21 януари2018г. ще може да сегласува за изпратените клипове, а екипът 
на болницатаще обяви кои са щастливците на 22 януари 2018г.   Много популярни личности, 
сред които фолк звездата Алисия, моделката и актриса Деси Зидарова, изпълнителите от 
трио „Сопрано“, поп певицата Маги Джанаварова, тв водеща и модел Лиляна Ангелова, Мис 
България Ваня Пенева и актрисата Илияна Лазарова подкрепиха двойкитеи по този начин 
показаха, че те не са сами в борбата им.   Известните хора доказаха, че не е страшно да 
покажеш лицето си, когато имаш такъв сериозен проблем.Голяма част и от 
спомоществувателите на инициативата „Пожелай си“ също изпратиха мотивиращи видеа, за 
да покажат колко много хора стоят зад една ин витро процедура.   Най-коментираното, 
харесвано и подкрепяно видео в официалният сайт на NewLife ще получи първата безплатна 
ин витро процедура с включена стимулация. А най-позитивното и емоционално видео на 
един от участниците  ще бъде избрано от екипа на клиниката и компаниите, които 
подкрепят кампанията за втората безплатна ин витро процедура с включена стимулация.   
Участниците в кампанията могат да бъдат подкрепени до 22/01/2018, а видеата на всички 
участници могат да бъдат видени в официалния сайт на NewLIfe. 
 
Апел: Да помогнем на едно врачанско семейство да види детето си здраво 
www.bulnews.bg | 14.01.2018  
Врачанско семейство има нужда от подкрепата на добри хора, за да може да види 
детенцето си здраво, научи BulNews.bg. Малката Цвети е на годинка и 4 месеца, доносено 
бебе, което при раждане се задушава и това има своите последствия. Крайната диагноза е 
левостранна хемипареза. Цвети не може да използва лявото краче и лявата ръчичка и не 
може да седи и проходи като всички здрави деца на нейната възраст. Веднага след 
установяване на проблема, започва рехабилитация. Семейството всеки ден пътува до 
София, но процедурите не дават желания резултат. Тогава родителите на малкото 
момиченце отиват в клиника в Турция. Цвети посещава два пъти рехабилитация там и 
напредъкът е голям. Но... заделените пари свършват. Всичко, което семейството може да 
продаде и използва, е направено.. В момента Цвети ходи на рехабилитация във Враца и в 
дома й идва рехабилитатор. Напредък обаче има само от начина на лечение в Турция. 
Семейството вижда, а и от клиниката уверяват, че Цвети ще се оправи, но трябва редовен 
курс там, за да проходи. Родителите са съвсем близо до мечтата си, но без финансова 
възможност тя е неосъществима. Новата година семейството посреща с една единствена 
надеждата – детенцето им да получи шанс за нормален живот. С един редовен курс на 
рехабилитация в Турция за около 6 месеца Цвети може да успее да се възстанови. Една 
процедура в Турция е с продължителност един час, като се правят общо 2 на ден. Цената е 
350 турски лири. Тоест за ден рехабилитация са нужни 700 лири. Курсът на лечение е две 
седмици в месеца, което е около 7 000 лири или за месец са нужни 3 500 лева. За 6 месеца 
сумата е 21 000 лева. „Ангели на доброто, имаме кауза, в която ви молим за помощ! Помощ, 
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така необходима, за да може едно малко слънчице да има шанс за нормален живот. Колко 
малко е необходимо, а колко е далеч целта, когато вече си изразходил всичко, което имаш. 
И виждаш, че има напредък, а трябва да спреш, защото не можеш да си позволиш 
рехабилитация, там където ти дават надежда за детето ти…“, пишат близки на семейството, 
които са подели благотворителна кампания в помощ на Цвети. Семейството търси помощ 
само и единствено за терапиите. За другите разходи ще помагат родителите и най-близките 
им приятели. „Призоваваме ви, нека заедно да подадем ръка на Цвети и нейното семейство 
и да станем част от чудото едно дете да проходи“, апелират добрите хора. Всеки, който има 
възможност да помогне, може да дари своята лепта на следната банкова сметка: Банка ДСК 
Титуляр Цветозара Данаилова Йорданова IBAN:BG75STSA93000024933075 STSABGSF Тел: 
0899571714 /Галина Величкова-майка/ Град Враца   
 
Помогнете на дивите животни 
www.e-burgas.com | 14.01.2018  
Фондация "Дивите животни" събира средства за спасяването, лечението и отглеждането на 
пострадалите или осиротели диви животни у нас, съобщава bTV. Гълъби, катерици, прилепи, 
жаби, зайци стават жертва на човешка жестокост, прекомерна любов или на природни 
явления, затова лекарите са се посветили на мисията да спасяват, лекуват и доотглеждат 
животните, а след успешното им лечение и рехабилитация, биват пускани отново в 
природата. Със събраните средства фондацията ще закупи медикаменти за лечение на 
животните, като доста неща трябва да се поръчат от чужбина. Дългосрочна цел е 
създаването на спасителен център за диви животни в София – първият по рода си в страната, 
който ще приема и предоставя грижи за всякакъв вид диви същества. Всеки, който иска да 
дари средства, може да го направи на банковата сметка на фондацията или да изпрати 
есемес с думите DMS DIVITE на кратък номер 17 777. 
 
Доброволци унищожиха бракониерски мрежи в яз. Стамболийски 
www.sevlievo-online.com | 14.01.2018  
Доброволци на Централната рибноопазваща организация откриха и унищожиха 250 м 
хрилни мрежи. Акцията се проведе на 9 януари т. г. при проверка на язовир "Александър 
Стамболийски".   
Бракониарските мрежи са били четири броя и заложени в местността "Дарданелите". 
Уловената в тях три броя бяла риба, три каракуди и много морунаж е върната обратно във 
водата. Благодарение на екипа, осъществил акцията, на свобода е върната трофейна бяла 
риба.  
От организацията напомнят, че разчитат на подкрепа в борбата с бракониерството. Кутии за 
събиране на средства има във всички риболовни магазини в градовете Севлиево, Габрово, 
Павликени и Велико Търново. А всички, които искат да станат част от организацията, могат 
да то направят с лично съобщение тук. 
 
55 човека с хранителни пакети в Роман 
www.vratzadnes.com | 14.01.2018  
За поредна година 55 самотни възрастни хора от община Роман получиха хранителни 
пакети. Дарението е осъществено от приятелите от фондация "Тавита България" и нейните 
партньори от чужбина "Хелп табита" и "Макс дава възможност". Логистиката се осъществява 
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от Комплекса за социални услуги и дейности в Роман и общината. Другата инициатива на 
фондацията е осигуряването на по 2 кубика дърва за отопление на самотно живеещи хора. 
Двете дейности се осъществяват за четвърта поредна година. Продължава и инициативата 
"Топъл обяд", която в Роман е изцяло от частни дарения, а ползватели са 30 възрастни 
жители. 
 
Сдружение „Активно общество“: Мисията „Доброволец“ е възможна и във Видин! 
www.44paralel.com | 14.01.2018  
Калина Сурдолова и Владислав Пардонов разбиват клишето, че във Видин няма активни 
млади хора. Калина е ученичка в 10 "б" клас на ППМГ "Екзарх Антим I", Владислав е ученик в 
10 "в" клас на ГПЧЕ "Йордан Радичков" – двамата са част от младежкия екип, който 
реализира третото издание на Младежка банка-Видин, създадена към Сдружение "Активно 
общество". Калина, Владислав и останалите доброволци организират различни събития и 
акции за набиране на средства. В последствие с набраните пари ще бъдат финансирани 
проекти на младежи от региона. Преди една година Калина разбира за съществуването на 
Младежка банка съвсем случайно, всъщност, неволята я свързва с тогавашния екип на 
Младежката банка - девойката и нейни приятели искат да организират концерт, но се 
нуждаят от средства, за да осигурят озвучаването на проявата. "Някой, дори не помня кой 
точно, ни спомена за Младежка банка - ние се обърнахме към тях и получихме 
необходимата помощ. В последствие аз и моята най-добра приятелка решихме да се 
включим в Младежка банка и оттогава участваме активно в дейностите", разказва Калина. 
Съвсем различен е пътят, който отвежда Владислав до Младежка банка - Видин. "Имах 
възможност да участвам на няколко обучения, организирани от Сдружение "Активно 
общество". В последствие имах възможност, благодарение отново на "Активно общество", 
да участвам в мобилност по "Еразъм +" в Турция. Така постепенно се сприятелих с някои от 
членовете на Младежка банка и реших и аз да се включа в дейностите", казва младежът. 
Споделя, че му харесва това, че заедно с останалите доброволци организират събития, 
каквито до този момент не са правени във Видин. "В нашия град не са толкова много 
проявите, даващи възможност за участие и изява на младите хора - с екипа на Младежка 
банка ние сами организираме събитията, които бихме искали да се случат", обяснява 
Владислав. Членовете на Младежка банка сами решават какво ще организират, допълва 
Калина – пример за това са организираните от тях благотворителен книжен базар и 
състезанието на празника на Видин Димитровден. "Когато се съберем всички заедно, 
идеите идват една след друга - някой предлага нещо, друг го развива и така съвсем скоро 
вече имаме готов проект, по който започваме да работим", разказва девойката. 
Последното организирано от Младежка банка събитие е благотворителният коледен базар в 
МОЛ-Видин. Посетителите на базара можели да получат ръчно изработени картички, 
домашно приготвени сладки или оригинални късметчета за баница срещу дарение – кой 
колкото прецени и колкото може да отдели. В рамките на празничния базар, от екипа на 
Младежка банка повторили и своята инициатива „Вашата книга за младежка кауза“, 
проведена от тях за пръв път на 1 ноември, по случай Деня на будителите - посетителите на 
коледния базар имали възможност да си изберат една или повече от събраните в рамките 
на дарителска кампания книги и да се сдобият с тях, отново срещу дарение в специално 
поставената за целта кутия. Подготвена била и изненада за най-малките посетители на 
щанда - рисуване по лицето със специални боички. Акцията, която продължи два дни - на 22 
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и 23 декември, е изключително успешна, с гордост споделят Калина и Владислав. "Успехите 
ни досега не се измерват само в набраните средства - Младежка банка вече е позната, 
хората сами ни търсят, интересуват се от дейността ни, предлагат помощ и подкрепа", 
подчертава Калина. 
Екипът на Младежка банка се събира поне веднъж седмично, но не е рядкост и срещите да 
са доста по-чести, а офисът на Сдружение „Активно общество“, където се провеждат 
срещите, често се оказва тесен, за да събере всички доброволци. "Ако имаме някаква 
дейност, която сме планували, се събираме колкото често се налага, дори ако трябва всеки 
ден, за да организираме добре съответното събитие", обяснява Калина. И тя, и Владислав са 
категорични, че доброволческата дейност по никакъв начин не пречи на учението и двете 
неща могат без проблем да се съвместяват. "Мисля, че всеки може да отдели време за това, 
стига да има желание", посочва Владислав. "Много от нашите връстници седят вкъщи или 
ходят по заведения - това свободно време би могло да бъде използвано пълноценно", смята 
Калина. 
И двамата споделят, че Младежка банка им дава възможност да бъдат сред свои връстници, 
с които споделят еднакви идеи, което превръща доброволчеството не само в работа, но и в 
удоволствие, а времето, прекарано в планиране на бъдещите инициативи и в подготовка и 
провеждане на различните събития минава неусетно. Доброволческата дейност дава 
възможност за осъществяване на нови контакти, за създаване на приятелства, за трупане на 
полезен житейски опит, обяснява Владислав. Доброволчеството не носи лични финансови 
облаги, но дава един нов начин на мислене, нов поглед към света, дава съзнанието, че си 
направил така, че някой да се чувства по-добре, а от това и самият ти се чувстваш по-добре, 
допълва Калина. 
Източник: http://aktivnoobshtestvo.org/index.php/novini/187-misiya-dobrovoletz.html 
 
Добри хора събраха парите за операция на 16-годишно момиче 
www.monitor.bg | 14.01.2018  
16-годишната Миролюба Тодорова от Пазарджик, която спешно се нуждае от операция, за 
да не остане неподвижна, ще се подложи на така необходимата оперативна интервенция. 
Това стана благодарение на благотворителните концерти  и прояви, организирани в нейна 
подкрепа, които събраха парите. Операцията е насрочена за 22 януари. В навечерието на 
Коледните и Новогодишните празници младежите и децата от танцовите ансамбли „Елица“, 
„Чудесия“,  „Чавдар“ и  „Детство“, Общинският детски комплекс, Младежки театър 
„Приятели“ към Младежкия дом, както и местните училища също помогнаха. Гимназията по 
икономика и мениджмънт, Гимназията по механотехника, Езиковата гимназия “Бертолт 
Брехт“, Начално училище„Отец Паисий“, Основните училища „д-р Петър Берон“ и „Климент 
Охридски“ участваха в добрата кауза. Общината в Пазарджик също участва с Коледен базар, 
а децата от местни забавачки изработиха разноцветни картички и артикули. 16-годишната 
Миролюба е певица в ансамбъл „Елица“ и се нуждае от оперативно лечение. Тя страда от  
торако-лумбална ес-образна сколиоза от 3-ти тип по Ленке и наличие на значима ротация с 
ребрен гибус. За да не остане Мира неподвижна лекарите са категорични, че се нуждае 
спешно от импланти за задна стабилизация – до 24 педикуларни винта и  консумативи за 
невромониториране. 
 
В НУ "Отец Паисий" събраха 2330 лв. за изграждането на училищен фитнес на открито 
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www.pleven.utre.bg | 14.01.2018  
Комисия с представители на Обществения съвет на НУ "Отец Паисий" в присъствието на 
ученици от Ученическия съвет отвори кутиите от Коледния благотворителен базар под 
мотото "Здраво тяло, ум и дух с фитнес правим тук!" Със събраната сума от 2 330 лв. ще 
започне изграждането на първия в града училищен фитнес на открито. Тази идея на 
Ученическия съвет бе подкрепена от болшинството ученици в училището, а също от 
Обществения съвет и Директора Иван Вълков, който благодари на родители, ученици и 
педагози за проявената съпричастност и активно участие при реализирането на Коледния 
благотворителен базар. Предстои проучване на оферти, а през пролетта ще бъде даден 
стартът в изграждането на фитнес-площадката в училищния двор. Нейното откриване ще 
бъде част от инициативите, посветени на 120-годишнината от основаването на НУ "Отец 
Паисий". 
 
Протича раздаването на хуманитарна помощ от средствата събрани на V–та 
Благотворителна вечер организирана от Сдружение „ГЛАС” 
www.e-novinar.com | 14.01.2018  
Управителния съвет на сдружение „ГЛАС” на заседание към края на миналата година взе 
решение да подпомогне социално-слаби семейства със средствата, които бяха събрани  на 
благотворителна вечер на 12.12. 2017 г. В сътрудничество с Червения кръст беше изготвен 
списък, на който се намират имената на крайно нуждаещите се семейства.   Семействата ще 
получат ваучери на стойност от 4000 до 15000 динара, в зависимост от доходите и броя на 
членовете в семейството. Получилите своите ваучери могат да пазаруват в 4 магазина в 
Босилеград, които са подкрепили и участвали в благотворителната вечер. Те могат да 
пазазаруват неща од първа необходимост като храна, дрехи и обувки. Ацията до този 
момент е на половина реализирана, като до края на януари ще са раздадени и осребрени 
всички ваучери. 
 
Благотворителна акция в Полша събра над 35 милиона злоти 
www.novini.dir.bg | БГНЕС | 15.01.2018 
Ежегодната благотворителна акция“Големият оркестър на празничната помощ“се проведе в 
Полша и събра за един ден над 35 милиона злоти (близо 8,4 милиона евро). Ежегодната 
благотворителна акция“Големият оркестър на празничната помощ“се проведе в Полша и 
събра за един ден над 35 милиона злоти (близо 8,4 милиона евро). Те ще се използват за 
медицинско оборудване на родилните отделения в полските болници. За събирането на 
средствата по улиците на полските градове и на някои места с големи полски общности в 
чужбина, излязоха 120 хиляди доброволци.  
Заедно със събраните преди това пари, общата сума достига 42 милиона злоти. 
Окончателната сума ще стане известна след няколко седмици.  
Млади хора през целия неделен ден предлагаха на минувачите да пожертват за 
благотворителната акция някаква сума. Всеки дарил средства получаваше символа на 
организацията - червено сърце. Освен това всеки желаещ можеше да използва и 20 други 
начина за превеждане на даренията.  
По традиция благотворителната акция се съпровожда от концерти. Най-големият бе 
организиран във Варшава с участието на популярни изпълнители и голяма заря. В различни 
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градове са организирани благотворителни кросове като доходът от тях също се включва в 
акцията.  
Тази година“Големият оркестър за празнична помощ““свири“вече за 26-ти път. първата 
акция се състои на 3 януари 1993 година. За 25 години фондът е събрал над 825 милиона 
злоти в подкрепа на полската медицине. Всяка година се избираедно направление, което се 
подпомага от събраните средства. /ТАСС 
 
Над 1 700 лева събра благотворителният мач на „Хебър“ за 2-годишния Митко 
www.dariknews.bg | 15.01.2018  
Малко над 1 700 лева са събрани от благотворителния мач на Футболен клуб „Хебър“ за 2-
годишния Митко, страдащ от Синдром на Аперт, съобщават от тима. Демонстративният 
двубой бе игран от най-силните спортисти на отбора срещу тима на техните фенове в 
Спортна зала „Хебър“ в Пазарджик. Димитър Ганев от Пазарджик е роден с изключително 
рядката диагноза, която е открита само при три деца в цялата страна. Изразява се в 
характерни деформации на главата, лицето и крайниците, заради които е наричана Болест 
на счупените кукли. Досега детето е претърпяло две успешни операции. За наложителното 
последващо лечение обаче са необходими големи суми, които семейството не може да си 
позволи. В Пазарджик тече кампания за набиране на средства за предстоящи операции на 
детето. Банковата сметка на Митко за дарения в ДСК е: BG81STSA93000023542472 Титуляр: 
Димитър Борисов Ганев. 
 
Варненец дарява имота си за хоспис 
www.novini.dir.bg | Plovdiv24.bg | 15.01.2018  
Варненец е решил да дари имот край Варна за построяването на хоспис, научи Varna24.bg . 
Ето какво споделя Марин Урумов и какви условия поставя: “Дарявам 1,5 декара от дворното 
си място в село Константиново за построяване на хоспис. Селото е само на 15 километра от 
Варна, парцелът е в регулация, на два пътя, електрифициран и водоснабден. Районът е 
много тих, с изключително чист въздух, приятна панорама и отстоящ само на около 600 
метра от красива дъбова гора. В зависимост от инвеститора правя следната уговорка: При 
инвеститор - организация с идеална цел или държавата, (последното би изненадало всички 
ни) с цел избягване на неправомерното отклоняване на средствата по финансирането и 
самото строителство, имам условие лично (и безвъзмездно) да отговарям и следя 
разходването на финансите по проекта. 
 
Успешен Коледен базар за „Приятели на животните”-Велико Търново 
www.radiovelikotarnovo.com | 15.01.2018 | 
5 630 лева събраха по време на Коледния базар от организацията „Приятели на животните”-
Велико Търново. Средствата са с 2 600 лева повече в сравнение с благотворителната им 
инициатива през 2016-а, съобщи за Общинското радио председателят на фондацията 
Радостина Герганова. За един месец доброволците привлякоха нови приятели, сред които са 
децата от СУ „Вела Благоева”. Чрез продажбата на картички учениците събраха 282 лева, 
които ще бъдат инвестирани в указателни табели за Общинския приют за безстопанствени 
животни. 335 лева са вече предадени за приюта в Разград, от където бяха предоставили 
свои магнити за продажба в къщичката в парка „Марно поле”. Със средствата са закупени 
ваксини за най-малките животинки, настанени в институцията. 210 лева организацията 
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„Приятели на животните” е дала на двама доброволци,  посветили се на каузата за котките в 
квартал „Варуша”. „Те се опитват с лични средства и дарения да кастрират максимален брой 
животни, както и да помагат за леченията им”, поясни Герганова. За организацията остават 4 
800 лева, 1 500 от които са предадени за Общинския приют в с. Шемшево. Останалите 3 300 
лв. организацията ще използва за кастрация на бездомни котки във Велико Търново. 45 
кастрации могат да бъдат извършени, а повече информация за начина, по който 
безплатните талони могат да стигнат до желаещите, може да се намери във Фейсбук 
профила на организацията, както и във всяка една от ветеринарните клиники във Велико 
Търново. 
Младо момиче пуска на търг балната си рокля в помощ на Никол 
www.dariknews.bg | 15.01.2018  
24-годишната Христина Христова от Полски Тръмбеш пусна на търг балната си рокля в 
помощ на 14-годишната Никол Георгиева от Велико Търново, която е с тумор на 
тазобедрената става.    ЗОВ ЗА ПОМОЩ: 13-годишната Никол спешно се нуждае от 165 000 
евро за лечение Припомняме, че в края на миналата година клиника в Турция даде надежда 
на родителите на Никол, че има шанс за излекуването й. Родителите на момичето 
провеждат кампания за събиране на средства, за да може дъщеря им да продължи да ходи 
с връсниците си на училище, да спортува, да танцува и да озарява всички около себе си. 
Техни близки и приятели също апелират за помощ в социалните мрежи.    Даниел Панов и 
общината подкрепиха благотворителната кампания за Никол Във фейсбук вече е направена 
страница – базар, в която също се набират средства чрез продажбата на лични вещи. Тя носи 
името „Надежда за Никол- Благотворителен Базар“ и всеки може да продаде или купи 
даден артикул.  Именно в тази група Христина предлага балната си рокля, за да може да 
помогне на момичето. Тя споделя, че отдавна иска да дари средства и обясни, че според нея 
това е най-подходящият начин. Обявената начална цена на роклята е 150 лв, а краят на търга 
ще бъде на 21.01.2018 г. "Надявам се да има добри хора и да помогнем на това невинно 
дете да оздравее!", апелира Христина.  
Освен нея, в групата има и редица други хора, които имат желание да помогнат. Чаши, 
дрехи, обувки, книги, телефони, мебели, ръчно изработени картички и неща за дома са сред 
нещата, които могат да бъдат закупени, като събраните средства ще бъдат преведени в 
сметката на Никол. 
Част от хората в групата имат желание да бъде организиран и физически базар, на които 
също да се продават вещи, но все още не е обявена дата за съответните градове. 
Дарителската сметка на Никол Йорданова Георгиева е: IBAN: BG46 UNCR 7000 1523 0967 34 
BIC(SWIFT) код на Уникредит Булбанк : UNCRBGSF. PAY PAL: nadq_2009@abv.bg 
 
Деца от ДГ "Боряна" даряват дрехи и играчки на приюта в Нови хан 
www.marica.bg | Автор: Галя ГЕОРГИЕВА | 15.01.2018  
50 чувала с дрехи и играчки заминават днес за приюта на отец Иван в Нови хан. Пратката е 
дарение от детска градина „ Боряна” в Прослав. Иинициативата е на директорката 
Станислава Бекярова, а родители и деца веднага са откликнали и за кратко време са 
събрали дрехите и играчките. Освен директорката, за Нови хан заминава и зам.-кметът на 
район „Западен” Нонка Симеонова. Точно в новогодишната нощ пожар изпепели част от 
дома за сираци „Св. Николай” в Нови хан. „ Искаме да помогнем на отец Иван с каквото 
можем. В кметството събираме бяла и черна техника, която следващата седмица ще 
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закараме в приюта. Който иска, може да донесе хладилници,печки, перални, които работят, 
но не ги ползва.”, заяви за Марица.бг Нонка Симеонова. Тя припомни, че децата от ДГ 
„Боряна” през няколко месеца провеждат дарителски кампании под надслов „Деца даряват 
на деца”. 
 
„Чао Бимба" дари кукли за деца в уязвимо положение, които получават грижи от „Каритас" 
www.ngobg.info | 15.01.2018  
През отминалата 2017 г. „Чао Бимба" дари 50 дизайнерски кукли на деца в уязвимо 
положение, които получават подкрепа и професионални грижи от „Каритас“. Куклите са от 
естествени материали и са изработени по начин, който способства развитието на детската 
креативност и въображение. Те имат изчистена визия, вдъхновяваща детското съзнание да 
сътворява свои светове в играта с тях. 50-те ръчно изработени кукли зарадваха децата в 
уязвимо положение, посещаващи центъра за обществена подкрепа „Том Сойер” (гр. Русе), 
дневния център за деца с увреждания „Милосърдие" (гр. Русе) и центъра за деца в риск 
„Цветниц" (гр. Малко Търново). „Чао Бимба" изрази готовност да предостави дарения от 
куклите, които прави, и на деца в уязвимо положение, посещаващи центрове на „Каритас“ в 
София, Раковски, Малчика, Ореш и Белене. Благодарим на „Чао Бимба" за подкрепата и за 
красивия жест, с който внесоха радост в ежедневието на децата. Дарението се реализира 
благодарение на партньорството на „Каритас България" и „Чао Бимба“. 
ПРОФИ КРЕДИТ България дарява по 5 лева от всеки отпуснат кредит през януари за деца в 
риск 
www.mypr.bg | 15.01.2018  
За всеки отпуснат кредит през първия месец на новата 2018 г. ПРОФИ КРЕДИТ България ще 
дарява по 5 лева в подкрепа на деца в риск. Спрямо броя на предоставените заеми през 
месец януари, компанията ще предостави натрупаната сума на Фондация "За нашите деца". 
Повече информация можете да намерите на https://proficredit.bg/charity. ПРОФИ КРЕДИТ 
България е дългогодишен партньор на организацията, подпомагайки финансово и 
материално нуждаещи се семейства, за да им дадат възможност да се грижат за своите деца 
в нормална среда. "Да даваш възможност на родители да имат спокойствие за грижите към 
децата си и сигурност, че могат да се справят с трудностите и разходите, съпътстващи 
отглеждането им, е дългосрочна цел на ПРОФИ КРЕДИТ България. Вярваме, че с тази 
кампания за поредна година ще допринесем за повече усмихнати семейства.", заяви 
изпълнителният директор на компанията Светослав Николов. През изминалата година 
компанията за бързи кредити дари 10 000 лева, като целева подкрепа към Фондация “За 
нашите деца” и заедно със служителите си се включи в акция по набиране на дрехи и 
подготовка на пакети за новородени деца. Фондация „За Нашите Деца“ вече 25 години 
следва своята мисия всяко дете да живее в сигурна семейна среда, а не в изолацията на 
социалните домове. За този период тя е подкрепила над 10 000 деца и семейства. 
 
Националният музей на образованието започва дарителска кампания 
www.teacher.bg | 15.01.2018  
По повод 45 години от своето създаване Националният музей на образованието - наследник 
и продължител на първия Държавен училищен музей от 1905 г. обявява национална 
дарителска кампания под наслов "От ученическата чанта до... училищната униформа". 
Интерес ще представляват запазени ученически чанти; учебни пособия – перодръжки, 
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писалки, мастилници, чертожни инструменти; ученическа униформа - барети, фуражки, 
куртки, престилки, монограми, емблеми; училищни знамена и други. Предвижда се 
награден фонд за най-стар и най-атрактивен предмет. Дарените материали ще бъдат 
показани в изложба. Повече информация на сайта на НМО - Габрово: 
http://www.nmogabrovo.com/ Източник: НМО 
 
„Подари на непознат“ поднесе изненади и след Коледните празници. Стойността на 
подаръците стигна 5909 лв. 
www.novinata.bg | 15.01.2018  
Кампанията „Подари на непознат“, чрез която на 28.12.2017 г. информирахме, че са 
раздадени подаръци на обща стойност 2730 лв. продължи да радва хора от Троян и след 
празниците.  
След остойностяването на всички постъпили дарения и лично поднесени подаръци от 
дарители, продължиха да постъпват нови. Равносметката показва, че събраните дарения 
възлизат на обща стойност 5909 лв. Дрехи, хранителни пакети, лакомства, книги, играчки, 
дори обзавеждане получиха общо 73 жители на общината, в т.ч. 47 деца, 16 младежи и 10 
самотни и болни възрастни.  
Община Троян отново изказва благодарност на всички, които се включиха активно в 
кампанията, сред които: Емил Панков, Надка Данкова, Център за административно 
обслужване Общинска администрация, Служители на втора картографска служба ВФ 24430 – 
Троян, Катя Кукенска, Учители и ученици от СУ „Св. Климент Охридски“ Троян, Учители от СУ 
„Св. Климент Охридски“ Троян, Николай Хитров, Валентина Даскалова, Полина Павлова, Мая 
Ганковска, Ученици от 8-ми „а“ клас на СУ „Св. Климент Охридски“ Троян , Ученици от 4-ти 
клас на НУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Троян, Христина Христова, Иванка Иванова, Цанко 
Хитров, Мая Йонкова, Катя Кукенска, Радостина Цветкова и Симеон Атанасов, Районен съд 
Троян, Силвия Дацин, Донка Михайлова, която поднесе подарък на възрастна дама лично 
преди Коледа, Борислава Василковска, Анита Маринова, Ивелина Черешарова, Галя 
Белевска, Поликсения Кинтова, Иванка Николова, Пламена Димитрова, Красимира Дункова, 
Марияна Николова, Цветелина Радулова, Цветелина Михайлова, Анелия Стоева, Димитър 
Калински, Анна Белперчинова, Елеонора Авджиева, Калина Бамбева, Иванка Джабраилова, 
Мартин Белперчинов, Кремена Добрева, Веселка Дикова, Отдел „Местни приходи“, 
Станислава Вачева, Юлияна Петковска, „Транслоджистикс“ София АД, Сдружение „Плюшено 
мече“ гр. Ловеч, Пастор Мирослав Маринов от Евангелистка петдесетна църква.  
Успешна 2018 година на всички! 
 
„СкандаУ“ продават чаши за благотворителност 
www.monitor.bg | 15.01.2018  
Лъчезар Евтимов и Йонислав Йотов-Тото, по-популярни като група „Скандау“, ще отделят 
част от печалбата си от продажбата на мърчандайз продукти за благотворителност. 
„Решихме приходите от чашите на „СкандаУ“ да бъдат дарение. Толко е просто! Ще 
очакваме вашите предложения на ArmyMission@gmail.com, всеки месец от 16 до 20, като на 
21 тук ще публикуваме избраната мисия. Може да бъде за нуждаещи се хора, за 
сиропиталища, за манастири и църкви. Просто изпращайте предложения. Имаме Армия, а 
вече и "Мисия"“, обявиха рапърите в социалните мрежи.  
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Чашите с надписи Yes Baby и „Има ли платена любов у тая могила“, превърнали се в 
запазена марка за Лъчо и победителя от „Вип Брадър“, могат да бъдат намерени на 
официалния сайт на групата на цени от 10 лв.  
И тази година „СкандаУ“ ще се борят за отличието „Група на годината“ от 359 Hip-Hop 
Awards. След като грабнаха приза през 2017 г., те определиха постижението си като победа 
на дълго бягане, в което единствената конкуренция е дядо. „Бяхме номинираме с групи, 
които в момента не са толкова актуални и победата беше лесна. Ще е глупаво да се 
направим на много възхитени, по-добре да бъдем реалисти“, коментираха тогава те. По 
време на предстоящите 359 Hip-Hop Awards Лъчо и Тото ще се борят още и за статуетка в 
категорията „Песен на годината“ с тяхната „Мафия“. 
 
Как 2-годишният Ники, който страда от едностранна церебрална парализа, се научи да ходи 
www.btvnovinite.bg | 15.01.2018  
За девета поредна година bTV подкрепя дарителската кампания „Избери, за да помогнеш”. 
Тази година тя ще бъде в помощ и на 2-годишния Ники, който страда от едностранна 
церебрална парализа. 2-годишният Ники всеки ден е на рехабилитация. Детето страда от 
хемиплегия – парализа на едната страна на тялото. Ежедневните процедури са 
задължителни, за да има напредък.  От една година Ники е в приемно семейство и за него 
се грижи Иванка Карчева. „Първо го научихме да ходи, но с много усилия. Предстои и 
операция на очите”, разказва тя.  
Въпреки трудностите Иванка вярва в по-доброто бъдеще на Ники. „Много е слънчев и 
усмихнат. Гледам го по-добре, отколкото съм гледала моите деца”, разкрива тя.  
Детето веднага се превръща в любимец и на рехабилитатора Енчо Енчев. „Не можеше да 
качва стълби, не можеше да слиза, не можеше да се държи изправен, но напредна”, 
обяснява той.  В подкрепата за деца като Ники се включва и фондация „За нашите деца”. 
Сега тя събира средства за иновативни продцеудри като хидро- и музикотерапия, с които 
лечението е по-успешно.  „За 2017 г. сме работили с 37 деца, които имат трудности в 
развититето, като успяхме да ги подкрепим с тези иновативни програми. За жалост, 
терапиите са скъпи и повечето семейства не могат да си ги позволят”, заяви Десислава 
Илиева от фондацията.  Можете да подкрепите Ники и децата като него по банков път или с 
есемес на 17 777 с текст DMS DETSTVO. 
 
След като "Борба" писа: Добри хора помагат на майката с четирите деца от Велико Търново 
| Вестник Борба 
www.bgnow.eu | 15.01.2018  
ДЕСЕТКИ ДОБРИ ХОРА ПОЖЕЛАХА ДА ПОМОГНАТ НА ПЕТЯ ЙОРДАНОВА, КОЯТО ОТГЛЕЖДА 
САМА ЧЕТИРИТЕ СИ ДЕЦА И РАЗПОЛАГА ЕДВА СЪС 105 ЛВ. НА МЕСЕЦ. Петя сподели личната 
си история пред екип на в. „Борба“ в края на миналата седмица и още същия ден, в който 
статията за нея бе публикувана, започнаха да звънят хора, готови да съдействат. Един от 
благодетелите бе небезизвестният Христо Атанасов от с. Леденик, който вече десетилетия 
подслонява нуждаещи се в създадения от него приют. Той сподели, че за първи път се 
случва да имат много дарения от хранителни продукти за коледните и новогодишните 
празници и затова решил да сподели част от тях с Петя и малчуганите й. В петък той занесе 
на жената боб, леща, консерви, маслини, брашно, ориз, сладкиши, макарони, олио и много 
други продукти. Освен това й е оставил 50 лв. С нас се свързаха и много жени от Велико 
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Търново, наскоро станали майки, които споделиха, че разполагат с бебешки дрешки и 
пособия. По техни думи всички принадлежности са в отлично състояние и ще влязат в 
употреба на Петя при отглеждането на 4-месечната й дъщеричка Рая. Една от 
благодетелките обеща, че ще осигури няколко пакета памперси и кутии с адаптирано мляко. 
Съпричастност бе проявена и от търновските представители на организацията на албанеца 
Лео Кадели „Приятели, помагайте”. Доброволците също заявиха, че ще осигурят стоки от 
първа необходимост за семейството. 33-годишната майка изрази огромната си благодарност 
към всички, които й подават ръка. По нейни думи добрите хора все още съществуват и чрез 
получените помощи ще преживее поне месец напред. „Единственото, което може би остана 
недоизказано, е, че аз не се оплаквам, а споделям, че колкото и да няма възможности един 
човек да гледа деца, не е невъзможно осигуряването на всичко, от което се нуждаят. Децата 
са най-голямото богатство и си заслужават всяко едно лишение, за да бъдат те добре и да 
растат здрави и щастливи”, коментира Петя. Галина ГЕОРГИЕВА  
Източник: Борба.БГ 
 
Стартира кампания „Не купувай, осинови“ под егидата на кмета на Благоевград Камбитов 
www.trud.bg | 16.01.2018 | 
Кампания „Не купувай, осинови“  стартира в края на януари в Благоевград. Инициативата е 
под егидата  на кмета на Благоевград д-р Атанас Камбитов и има за цел да осигури дом на 
бездомни кучета. Периодично четириногите ще бъдат събирани в изложение, по време на 
което всеки желаещ ще може да разгледа и да избере своя бъдещ домашен любимец. 
Кучетата ще бъдат подготвяни предварително за изложенията, като животните ще бъдат 
изкъпани и обезпаразитени.  Началото на кампанията ще бъде поставено на 27 януари от 
11:00 часа на площадното пространство между Регионален исторически музей и сградата на 
бившия Младежки дом. В момента за кучетата се грижат доброволци. Идеята е в 
последствие да бъдат изведени и кучетата от Приюта в с. Мощанец.  Голяма част от 
бездомните животни са били домашни любимци, после изгубени, някои изхвърлени на 
улицата или изоставени в приюта. 
 
Kaufland България подкрепи Център за приобщаващо образование 
www.ngobg.info | 16.01.2018  
На 12 януари 2018 г. Kaufland България подкрепи каузите на Център за приобщаващо 
образование като дари 17 настолни компютри и 3 лаптопа. Те ще бъдат дадени на 
училищата, с които организацията работи. „В рамките на програма „ С поглед в бъдещето - 
училището има смисъл“ ние работим за това да разширяваме хоризонтите на учениците 
чрез показване на връзката между наученото в клас и бъдещото професионално развитие. 
Работа в екип, комуникативност, управление на времето, вземане на решения са само част 
от меките  умения, които ние се стремим да развиваме. С това дарение ще помогнем на 
децата, с които работим да продължат да усъвършенстват своите дигитални умения“, 
сподели Димитър Лазаров, програмен директор на Център за приобщаващо образование. 
Програма „С поглед в бъдещето -  училището има смисъл“ има за цел да разработи 
методология и инструмент за задържане на децата в училище чрез повишаване на 
мотивацията им за учене и придаване на практическа стойност на наученото в час. Тя 
представлява доброволна и дългосрочна работа на деца в шести  клас с професионалисти от 
местната общност. Посещенията при професионалиста се провеждат заедно с учител, който 
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преподава предмет от съответната научна област. Работата на учителя е да свърже 
практическите занимания с учебния материал. В сферата на образованието, приобщаването 
включва изграждането на връзки между училищата и заобикалящите ги общности. Много 
професионалисти са готови да инвестират в мотивацията на децата да продължат 
образованието си и да подпомогнат изграждането на една жизнена и активна местна 
общност. Снимка: unsplash.com 
 
Родопчани получиха като дарение инвалидни колички 
www.antenneair.eu | От gissen | 16.01.2018 
Бизнесмен от Турция дари 6 броя инвалидни колички за нуждите на кърджалийски жители. 
Благотворителната инициатива се реализира със съдействието на oбщинския съветник от 
ДПС от район Костино Ферди Мурад. Той лично пое ангажимента да посети нуждаещите се 
хора по домовете им и да предаде инвалидните колички. Ферди Мурад посочи, че 
неотдавна е бил поканен от организация на инвалидите в Турция. 
„След като споделих, че и в моя роден град Кърджали има хора, които имат нужда от 
инвалидни колички, известни личности обърнаха специално внимание на думите ми. 
Молбата ми бе уважена от един бизнесмен и количките вече са при нуждаещите се хора. 
Щастлив съм, че успяхме да удовлетворим нуждите им и видях радостта в очите им“, 
сподели Ферди Мурад. 
 
Рекордните 20 000 лева събра кампанията „Да подарим надежда за Коледа“в Кърджали 
www.parvomai.net | 16.01.2018 | 13:38 
Рекордните 20 000 лева събра кампанията „Да подарим надежда за Коледа“ в Кърджали. 
Това е 12 то издание на кампанията,коята се оказа една от най успешните.Тя бе под 
патронажа и по инициатива на областния управител Никола Чанев.Чанев връчи днес чек на 
Петя Костова,която е една от бенифициентите на дарителската кампания.Парите ще отидат 
за лечение в Германия.Петя Костова се бори вече четвърта година с тежкото заболяване 
Лимфон на Ходжкин.Областният управител изрази надеждата на кърджалийци тя да 
оздравее и пожеланието им за успешна борба с болестта.Чанев посочи,че кампанията е 
била подкрепена от Регионалното управление по образование,Агенцията „Социално 
подпомагане“,ОДК,читалище „Обединение 1913 г.“Губернаторът припомни,че в кампанията 
се включиха Фолклорния ансамбъл Родопа“Смолян,баскетболният клуб „Фаворит“,фирми и 
преди всичко деца. В знак на благодарност Петя Костова подари на областния управител 
икона на Света Богородица.Изрази желанието си тя да пази и закриля семейството му. 
Областния управител награди представители на институции за съдействието им в 
дарителската кампания. Георги Кулов 
 
Чипровци търси дарители за музея на килимарството 
www.trud.bg | 16.01.2018  
Историците и жителите на Чипровци търсят дарители за изграждане на нови експозиции в 
музея на балканското градче. Уредниците на сградата, която пази многовековната история 
на Чипровци, планират да обновят представянето на експонатите като поставят акцент върху 
килимарството, обявено от ЮНЕСКО през 2014 г. за част от световното нематериално 
културно наследство. Музеят в Чипровци е построен преди 30 години и оттогава не му е 
правен сериозен ремонт. Преди месеци с помощта на общинската управа историците 
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ремонтирали покрива на сградата и се заели да актуализират и експозициите, които 
проследяват живота в планинския край от древността до наши дни. Ще бъдат показани 
древни и средновековни оръжия и оръдия на труда, рударството и постиженията на 
Чипровската златарска школа. Експозиция ще представи възникването на първите училища 
и местната книжовна школа – предвестник на Българското Възраждане, която подготвя и 
Чипровското въстание през 1688 г. Най-голямата зала ще бъде отделена за традициите на 
килимарството. Чрез експонати и документи ще бъде показан пътя на уникалните тъкани от 
вълната до стана. За пръв път ще бъдат изложени оригинални чипровски килими от 18 век. 
На екран ще се прожектира и филмът на проф. Мила Сантова, който представи пред 
ЮНЕСКО богатството на чипровските тъкани. „Експозицията за килимарството ще бъде 
интерактивна, всеки посетител ще може не само да види, но и да участва в създаването на 
килимите, да седне на стан и да изтъче част от уникалните тъкани. Децата пък ще оцветяват 
книжки и редят пъзели на чипровски килими и така сами ще откриват красотата им!”, 
поясни директорката на музея д-р Анита Комитска. Пред посетителите ще бъде изложено и 
копие на първата история на България, създадена век преди Паисий от духовника Петър 
Богдан, открита наскоро от проф. Лилия Илиева в Италия.  Новият облик на музея трябва да 
бъде готов за отбелязването на 330 годишнината от Чипровското въстание тази година, 
планират уредниците. Чипровци обаче е една от най-малките и бедни български общини и  
е необходима помощта на родолюбиви българи за  създаване на новите експозиции, 
споделят историците и призовават всеки, който може, да помогне за модернизирането на 
музея в града, известен в Средновековието като „Цветето на България”. 
 
Известни личности подкрепиха кампанията „Пожелай си!“ 
www.hello.bg | 16.01.2018  
Първият ин витро център в България New Life – Пловдив, който пренася ноу-хау от Израел в 
областта на асистираните репродуктивни технологии, ще дари две ин витро процедури с 
включени стимулации на двойки с репродуктивни проблеми. 
За четвърта поредна година кампанията „Пожелай си“  ще направи възможна мечтата на 
няколко български семейства. Тази година от екипа на клиниката взеха решение да съчетаят 
модерните технологии с позитивното послание на кампанията и затова участниците 
трябваше да изпращат кратки видео клипове. До 21 януари 2018г. ще може да се гласува за 
изпратените клипове, а екипът на болницата ще обяви кои са щастливците на 22 януари 
2018г. 
Много популярни личности, сред които фолк звездата Алисия, моделката и актриса Деси 
Зидарова, изпълнителите от трио „Сопрано“, поп певицата Маги Джанаварова, тв водеща и 
модел Лиляна Ангелова, Мис България Ваня Пенева и актрисата Илияна Лазарова 
подкрепиха двойките и по този начин показаха, че те не са сами в борбата им. Известните 
хора доказаха, че не е страшно да покажеш лицето си, когато имаш такъв сериозен проблем. 
Голяма част и от спомоществувателите на инициативата „Пожелай си“ също изпратиха 
мотивиращи видеа, за да покажат колко много хора стоят зад една ин витро процедура. 
Най-коментираното, харесвано и подкрепяно видео в официалният сайт на New Life ще 
получи първата безплатна ин витро процедура с включена стимулация. А най-позитивното и 
емоционално видео на един от участниците  ще бъде избрано от екипа на клиниката и 
компаниите, които подкрепят кампанията за втората безплатна ин витро процедура с 
включена стимулация.  
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Участниците в кампанията могат да бъдат подкрепени до 22/01/2018, а видеата на всички 
участници могат да бъдат видени в официалния сайт на New LIfe. 
 
Дете със синдром на Даун дари косата си за онкоболна жена 
www.24chasa.bg | 16.01.2018 |  
14-годишната Пламена Даскалова от Горна Оряховица дари косата си за жена, бореща се с 
онкологично заболяване. Момиченцето направило благородния жест в събота, насърчено от 
своята майка Юлия, разказва в."Борба". Седмокласничката добре разбира измерението на 
доброто дело, което e сторила, тъй като самата тя страда от вродено заболяване и осъзнава 
колко е необходима подкрепата на околните към хората в нужда дори в ежедневните им 
проблемни ситуации. Идеята да подари косата си за онкоболна жена дошла спонтанно. 
"Плами искаше да има нова прическа и понеже косата й е много хубава, гъста и дълга, 
решихме, че може да помогне на някого, който се бори с рака и вследствие на 
химиотерапия е загубил своята коса", коментира майка й Юлия. Нейната приятелка 
фризьорката Стефка Попова от Велико Търново е част от екипа на организация за създаване 
на перуки за онкоболни у нас и с радост прегърнала идеята малката Пламена да стане една 
от дарителките. Така момичето се разделило с цели 30 сантиметра от косата си и стана 
първата й клиентка с благородна мисия за 2018 година. Тази дължина е напълно достатъчна 
за направата на дълга перука, която е особено предпочитана, тъй като обикновено жените 
се решават да отрежат не повече от 20 – 25 сантиметра – за къса перука. Юлия и Плами 
споделиха, че заедно с косата изпращат цялата си положителна енергия към собственичката 
на бъдещата перука и най-искрените си пожелания тя да оздравее. "Вярваме, че когато 
имаш подкрепата на добри хора, може да се справиш с всички болести и проблеми", казват 
те. 
 
"Зелени балкани" и МОС - заедно за довроволчеството  
www.bnr.bg | 16.01.2018  
Спасителен център за диви животни "Зелени балкани" и Младежки общински съвет, Стара 
Загора започват съвместна дейност през новата 2018 година. Около 100 доброволци и 
стажанти годишно взимат участие в дейностите на центъра, но оперативният управител 
Руско Петров апелира младите от ефира на Радио Стара Загора : "През годината обучавахме 
повече чуждестранни студенти, а не старозагорци. Не трябва да се срамувате да 
доброволствате!" Работата в спасителния център включва обиколки и обходи сред 
природата, грижа за интересни видове диви животни и забавни теренни занимания. От 
друга страна кметът на Млада Загора Патрисия Желева и зам.председателят Радина 
Николова от Младежки общински съвет споделиха, че активността на младите в 
доброволческите инициативи, които организират се покачва. Те със своя личен пример и 
упорита работа стимулират все повече свои съученици да полагат доброволни усилия в 
различни мероприятия. "Смятаме да работим всички заедно, сплотени и в екип", заявиха 
младите и дейни представители на МОС. Съвсем скоро те организират концерт на талантите 
в Стара Загора, ще отбележат Деня на прегръдката на 21 януари, както и последния етап от 
антиспин кампанията. През януари ще дадат старт и на младежки форум под наслов "Смяна 
на местата - младите реагират". В студиото на Радио Стара Загора двете организации 
"Зелени балкани" и МОС си дадоха обещание за съвместна работа и бъдещо 
сътрудничество.  
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Събраха средствата за лечението на Стилиян 
www.viasport.bg | 16.01.2018 | 
Средствата за лечението на малкия Стилиян от Сливен, чиято съдба трогна цялата 
баскетболна общественост, вече са събрани. Другата добра новина е, че лечението върви по 
план и до края му остават още само два сеанса.   12-годишният баскетболист страда от рядко 
онкологично заболяване и трябваше да се подложи на терапии в клиника в Турция. Цената 
им обаче бе непосилна за семейството.   След като се разбра диагнозата на Стилиян, стотици 
негови връстници, техните родители, наставници и педагози откликнаха с най-различни 
инициативи в помощ на семейството му, започнало незабавна борба със заболяването.   
Волейболният педагог от Сливен Живко Желязков организира кампания за набиране на 
средства, в която активно се включи главният мениджър на „Развитие“ Александър 
Александров. Дарявайки голяма сума за лечението, но и активно участвайки в различни 
инициативи, подкрепящи Стилко.   Последната бе благотворителен търг на фондация „Играй 
с Развитие“ за ретро автомобил играчка, който бе спечелен от Александров. Стилиян гостува 
на „Развитие“ заедно със семейството си – да си получи подаръка, картичка със специално 
пожелание и пари, събрани през последния месец от сътрудниците в корпорацията. 
„Очаквам те на баскетболното игрище след оздравяването, ще си говорим за спорт, а не за 
болести“, обърна се Александров към новия си приятел.   Той покани момчето на 
уникалното шоу „Нощ на звездите“, което фондация „Енчо Керязов“ прави за талантливи 
български деца в столичната зала „Арена Армеец“. Тази година „Играй с Развитие“ е 
партньор на проявата, като е закупила две ВИП маси, на една от които ще седят деца 
спортисти – звездите на „Развитие. 
 
Нова година и нови цели пред фондация Wings for Life 
www.e-novinar.com | 16.01.2018  
Световната кауза Wings for Life World Run, която завладя България за първи път миналата 
година, ще ни предизвика да бягаме за тези, които не могат и през 2018. Десетки хиляди ще 
излязат по улиците на редица големи градове по света, за да окажат подкрепата си за 
глобалната кауза на фондация Wings for Life – гръбначните увреждания да станат напълно 
лечими. Целта на фондацията е да бъде постигнат още по-голям успех и напредък в 
научните изследвания, търсещи лек за гръбначните травми. Редица проучвания и 
медицински тестове вече отбелязаха значителен напредък в изследователската дейност и 
лекари и учени от цял свят подкрепят фактологията, че уврежданията, дори и хроничните 
такива, могат да станат напълно лечими. Всички ние можем да помогнем на каузата като 
през следващата година си поставим за цел да запознаем повече хора с нея, да участваме в 
набирането на повече средства, 100% от които биват дарявани от Wings for Life за научни 
изследвания и клинични проучвания. Затова нека да бягаме заедно за тези, които не могат. 
Начините да помогнем на фондация Wings for Life са няколко: - като направим еднократно 
дарение чрез сайта - като създадем собствена кампания за набиране на средства, чрез която 
да популяризираме работата на фондацията сред близките и приятелите си, - като се 
екипираме за бягането с дрехи и аксесоари от онлайн магазина (парите от всеки продаден 
артикул се даряват за проучвания) - и разбира се – като бягаме, където и да се намираме и 
дарим минимална сума на 6 май 2018 от 14:00 часа местно време. Колкото повече хора 
бъдат привлечени като съмишленици на каузата, толкова по-голяма е вероятността решение 
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на проблема да бъде намерено в най-скоро време, а защо не и през 2018. През 2018 Wings 
for Life World Run ще се проведе на 6-и май, започвайки по едно и също време на повече от 
50 различни локации по света – 11:00 часа UTC, 14:00 часа в България. Всяка година за 
каузата бягат десетки известни личности, спортисти, публични компании, различни 
общности и неправителствени организации, към които ще можем да се присъединим и 
всички ние в България с цел да дадем крила за живот.  
 
Парите от имоти отиват за издръжка и благотворителност 
в. Монитор | Добромир РАДУШЕВ | 17.01.2018  
С пари от имоти, които църквата дава под наем или предоставя услуги, се издържа и върши 
благотворителност. Варненска и Великопреславска епархия е една от големите по 
територия, значение и дейности в Българската православна църква. През последните години 
освен в пастирската, литургическата, духовно-просветната дейност особени усилия бяха 
вложени и за възстановяване на собствеността на храмовете, имоти и земеделски земи, а 
това значи и повишаване на възможностите за издръжка и ремонти, коментират местните 
свещенослужители. Според архивите на БПЦ, преди национализацията във владение на 
църквата са били 329 436 дка ниви, лозя и ливади на обща стойност от около 1 ' 000 000 
лева. Манастирите са притежавали 191 000 дка земя, 30 000 дка ниви, по 3000 дка гори и 
ливади и 17 000 дка пасбища. Данните за градските имоти не са съвсем точни, но БПЦ все 
още очаква да й бъдат върнати около 2000 дка земи в регулация, коментират адвокати, 
запознати с църковните и имотните дела. 
Във Варна няма големи земеделски имоти, но в Северна Добруджа държавата върна, като 
оземли всички, включително и църквата, давайки им по 100 дка земя във всяко село. 
Починалият Варненски и Великопреславски митрополит Кирил даваше на всеки списъци с 
тези земи, търсейки на кого да ги продаде, за да събере средства за възстановяването на 
църковни храмове, тънещи в разруха. 
"Слава богу, че дойде промяната, за да могат църковните настоятелства да възстановяват 
стари и да изграждат нови манастири и храмове", казват миряните. Равносметката сега 
показва, че в епархията има 7 действащи манастира, като 2 от тях са новопостроени, а 
останалите са обновени или се обновяват. Общият брой на храмовете и параклисите е 310. 
За 20 години са построени около 60 нови храмове и параклиси, възстановените са около 30, 
а обновените - над 20. Според запознати, основното перо на доходите е от свещи, от наеми 
и аренди на земеделски земи, както и от наеми на имоти в града. С тези средства и в 
сътрудничество с Община Варна са възстановени старите храмове в централните градски 
гробища и район "Аспарухово", в МБАЛ "Св. Марина" във Варна беше изграден болничен 
храм, който постоянно се обслужва от свещеник и се обгрижват духовно нуждаещите се 
християни. В местния затвор бе изграден параклис, обгрижван от свещеник. Във всяка 
духовна околия е изградена социална кухня, към всеки по-голям храм в градовете има 
неделно училище за деца, където се изнасят и беседи за възрастни. В Аспрухово има и 
център за духовно обгрижване на наркозависими. Създаден е и Център за подпомагане на 
инвалиди, който обхваща значителна част от нуждаещи се, припомнят дейностите на 
църквата, в които се влагат част от парите й. Противоречиви са коментарите на хората 
относно църковните имоти близо до морето и свързаните с тях бизнес начинания. 
 
Състезание по катерене за деца даде старт на кампанията "С диабет към върха" 
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www.avtora.com | 17.01.2018 | 
Над тридесет деца взеха участие в първото състезание по катерене под наслов "С диабет 
към върха" в събота, 13.01.2018 г. Събитието е част от едноименната благотворителна 
кампания на Сирма Медикъл Системс, разработчик на едно от най-популярните приложения 
за диабетици с света – Diabetes:M.  Състезанието бе организирано с помощта на 
Националната асоциация на децата и младите хора с диабет и на алпиниста Боян Петров, 
който имаше отговорната задача да подготви маршрутите и да бъде главен съдия на 
надпреварата. Негови помощници в обучението на децата за безопасно катерене бяха 
инструкторите от най-модерната зала на Балканите − Walltopia Climbing Center, където се 
проведе инициативата. Участниците бяха разделени на две възрастови групи – 6 до 10 
години и 11 до 18 години. Те показаха катерачните си умения на два учебни маршрути в 
категориите "Скорост" и "Трудност". По време на надпреварата някои от малчуганите 
показаха завидни способности и впечатлиха дори осигуряващите ги инструктори. В края на 
състезанието на импровизиран подиум Боян връчи наградите на победителите и в двете 
възрастови групи. Призьорите в категорията "Трудност" получиха медали и грамоти, а 
награди за участие получиха всички останали състезатели. При най-малките със златото се 
окичи 9-годишният Борислав Димитров, следван от Владимир Иванов и Мартин Чавдаров (7 
г.). При тийнейджърите след оспорвана надпревара и "суперфинал" златното отличие 
грабна 15-годишният Светослав Стоянов, следван от 11-годишната Аделина Чанева и 12-
годишната Лина Шопова. Сребърната медалистка Аделина получи и допълнителна награда 
заради отличното си представяне. Специални награди получиха "най-надъханият" участник – 
малката Габриела Демирева, и най-младият − 5-годишният Александър Иванов. "Целта на 
тази кампания е да покаже на децата и младите хора с диабет, че нищо не е отвъд техните 
възможности. С малко помощ, дисциплина и правилните средства за мониторинг и контрол 
на състоянието им те могат да постигнат всичко, което пожелаят. Точно към това се стремим 
и при разработката на приложението Diabetes:M – да предоставим на хората с диабет един 
добър инструмент, който да им помага в ежедневието със заболяването. Изключително 
благодарен съм на Боян Петров, Елисавета Котова от Националната асоциация на децата и 
младите хора с диабет, както и на мениджърите и инструкторите в катерачния център 
Walltopia, които прегърнаха инициативата и направиха всичко възможно кампанията да 
стартира с такъв успех. До края на годината планираме още няколко благотворителни 
събития, които имат за цел да мотивират младите хора по пътя към върха", сподели Иван 
Йорданов, маркетинг мениджър на Сирма Медикъл Системс. 
 
Причините да запознаете децата си с доброволчеството 
www.sakarnews.info | 17.01.2018 |  
Ако има даден период от живота, в който е необходимо да се отделя време на 
доброволчеството, то това е тинейджърството. Ето 4 причини да запознаете децата си с 
доброволческата инициатива, докато са в тази възраст: 
Защото доброволчеството връща към реалността 
Има много форми на доброволчество, но всички имат една обща черта, че са полезни, 
преди всичко на тези, които ги получават, но и на тези, които дават. 
По време на тинейджърската възраст околният свят изглежда особено противоречив и 
децата имат склонност да преувеличават личните проблеми, което съответно води до загуба 
на реална преценка. 

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”  

33 

 

Отделянето по няколко часа на седмица за другите, потапяйки се в чуждите проблеми и 
страдания, със сигурност ще помогне на младите да видят света с други очи и да ги направи 
по-малко егоистични. 
Защото кара хората да се чувстват полезни 
Да се чувстват безполезни е често срещано състояние сред тинейджърите. Именно в тази 
фаза на екзистенциална криза, те успява да изгради собствената си идентичност. За да 
победят усещането за безполезност и неуспех, свързани с растежа и конфронтацията с 
връстниците, им  нужно занимание, което да ги кара да се чувстват полезни. Като помагат на 
нуждаещите се, младежите не само ще открият, че могат да са полезни, но и че помощта им 
е незаменима и много важна за някого. 
Защото дава усещане за част от една общност 
В тинейджърската възраст, повече от всеки друг период в живота, е трудно да се 
сприятелиш и да станеш част от група. Доказано е, че децата които от ранна възраст са част 
от благотворителни организации и се впускат в предизвикателства и приключения свързани 
с хуманитарната дейност, растат с високо самочувствие и изграждат чувство за отборен дух. 
Защото учи на нови умения 
Днес хипертехнологичното общество води до намаляване количеството практически 
умения, които притежаваме. Да помогат на другите физически чрез доброволческия труд 
позволява на децата да научат нещо, което иначе не биха умели. Доброволчеството в 
чужбина, например, също би им позволило да научат езика на страната, в която пътуват, 
безценно умение в днешно време. Запознавайки се с различните култури и да отваряйки 
ума и сърцето си за новото децата ще разширят мирогледа си и ще бъдат по-уверени. 
Източник: rozali.com 
 
300 000 лева от Фондация "Фамилия Канев" осигуряват нов дом на Кръвния център. 
в. Утро, Русе | 18.01.2018 |  
Отделението по Трансфузионна хематология ще бъде преместено в приземния етаж на ДКЦ 
1, където до миналата година се помещаваше хоспис "Медика". Ремонтът на новия дом на 
Кръвния център, който ще продължи до края на феврури, е на стойност 300 000 лева, дарени 
на Университетската болница "Канев" от фондация "Фамилии Канен". 
Това е второто отделение, чийто ремонт е спонсориран от благотворителната организация 
на семейството на предприемача Игнат Канев. Преди това с пари на филантропа бе 
преобразено новото Детско отделение на 7 етаж в Хирургическия блок. 
18.01.2018 
 
Алпинистът Боян Петров внася в екоминистерството свои предложения за Пирин 
www.bulfax.com | 18.01.2018  
Алпинистът Боян Петров ще внесе днес в Министерство на околната среда и водите 
собствени предложения за изменения в плана за управление на Национален парк "Пирин", 
обяви самият той пред БНТ.  По думите му тези текстове ще осигурят "гарантиране на това, 
което казва премиерът Бойко Борисов - "нито едно борче за втория лифт". Предложението 
му касае само и единствено изграждането на втората кабинка и не отваря вратата за бъдещо 
строителство на ски писти и съоръженията към тях, както прави измененият от 
правителството на 28 декември план. Петров предлага още всичко, което предстои да бъде 
изградено, да става след задължителните екооценки. 
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"Сега като влезеш в Банско, на входа пише "Банско иска втора кабинка". Ето го 
предложението - втора кабинка - "да", нови писти - "не"", посочи той. 
Борисов бил на тайна среща за Пирин с еколозите 
Пред "Капитал" ден по-рано, Боян Петров обясни текст по текст: 
"Редакцията, която предлагам (виж таблицата долу - бел. ред.) ще конкретизира промените, 
така че да станат разбираеми за всички. Новото ни предложение включва изрично 
възможността да се построи още една въжена туристическа линия в ски зоната над Банско, 
но изключва възможността за изграждането на нови и разширяването на съществуващите 
ски писти. Това става ясно още в точка 1 на предложението за промяна на правителственото 
решение. 
Сега тя гласи следното: "На цялата територия на НП "Пирин" се въвеждат следните 
допълнителни забрани: 
1) Строителство на нови и разширяване на съществуващи ски писти и съоръжения освен 
допустимите в съответните зони." Аз предлагам следната промяна: " 1) Строителство на 
нови и разширяване на съществуващи ски писти и съоръжения с изключение строителството 
на една туристическа въжена линия (втори кабинков лифт)." 
Банско иска нови хиляди декари за строителство 
В решението на правителството за зона III - за туризъм, се забранява всякаква човешка 
дейност освен: "Дейности по изграждане на писти и строителство на въжени линии и 
съпътстваща ги техническа инфраструктура съгласно одобрени устройствен план и 
инвестиционни проекти/намерения..." Във варианта, който аз предлагам, изключението е 
само за "Дейности по изграждане на една туристическа въжена линия (втори кабинков лифт) 
съгласно одобрени...". 
На практика предлагам тази замяна във всички текстове, в които като изключение от 
забраната за строителни дейности се посочва "изграждане на ски писти и строителство на 
въжени линии". Именно липсата на конкретност в сега подкрепеното от МС решение - 
колко, къде и какви писти и въжени линии, поражда опасенията, че приетите промени са 
един бял лист, върху който после може да бъде написано всичко. И това наистина да доведе 
до възможност за застрояване на близо половината от планината, която е национален парк 
и световно признато природно наследство. 
Валери Симеонов: Вторият лифт на Банско е благотворителен жест 
В този смисъл е и предложението ми за текста, според който в зона II - за опазване на 
горските екосистеми и отдих, "се забранява всякаква човешка дейност освен 
"Водохващане". В моя вариант той се променя на "Водовземане с цел осигуряване 
водоснабдяването на населени места и селищни образувания за питейно-битови нужди". 
Това решава проблема с подозренията, че позволеното "водохващане" е за изграждане на 
водоеми, от които да се прави изкуствен сняг за бъдещи нови писти". 
 
Арх.Стаматов: Мислим как храмът „Св. Атанасий” да стане по-достъпен за инвалиди 
www.bnr.bg | 18.01.2018  
Двата входа на 180-годишният варненски храм имат стълби. Това затруднява влизането на 
хора с увреждания и майки с детски колички. Затова обмисляме как да улесним в бъдеще 
влизането им в храма. Това каза за Радио Варна младият арх.Боян Стаматов от църковното 
настоятелство при храма „Св. Атанасий”. 34-годишният мъж участва с идеи за подобрения в 
интериора и вътрешното пространство на храма, когато това се налага, както и с доброволен 
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труд в поддръжката му. Участвал е в поклоннически пътувания, вкл. до Атон, а днес сподели 
с екипа на „Новият ден” настроението си на храмовия празник 
Отец Дончо Александров, служещ в храма, разказва най-интересното от историята му 
Днес, 18 януари от 9:00 часа Негово Високопреосвещенство Варненският и 
Великопреславски митрополит Йоан отслужи празнична Архиерейска св. Литургия. От 
18.00ч. в храм „Св. Атанасий” ще се проведе среща – разговор с архимандрит Максим, който 
е  предстоятел на храм „Св. Архангел Михаил” в Таксиархис - република Гърция. С 
благословението на митрополит Йоан църковното настоятелство ще организира през цялата 
година различни събития за тържествено отбелязване сто и осемдесет годишнината на 
храма. 
 
 
Българска благотворителна фондация приема дарения само в криптовалути 
www.ngobg.info | 18.01.2018 | 10:53 
BitHope е събрала за една година над 25 000 лв. Родна благотворителна фондация е събрала 
за една година над 25 000 лв. в криптовалути от различни дарителски кампании. BitHope е и 
първата неправителствена организация в обществена полза (НПО), която приема 
единствено криптовалути за финансиране на инициативите, които подкрепя.  Основните 
цели на фондацията са да подкрепя и да насърчава развитието на международната 
дарителска дейност чрез използване на технологии за децентрализирано съхранение на 
стойност. Организацията се стреми да използва предимствата на криптовалутите, а именно 
– по-евтини, по-бързи, по-прозрачни и по-сигурни транзакции, за да увеличи размера на 
събраните благотворително средства. Една от последните активни инициативи, подкрепяни 
от  платформата, е тази на SOS Детски селища – „Никое дете не трябва да расте само". 
Кампанията цели да се осигури грижа за децата, които днес са уязвими, като им се даде 
основата за учене и развитие на житейските умения, в името на едно по-добро бъдеще за 
света. Фондацията подкрепя и други значими каузи, като проектът chitanka.info, 
инициативата „Всяко дете заслужава ваканция“ на фондация „Надежда", кампанията на 
фондация „Здрави майки, здрави бебета“ относно превенцията на прееклампсия, и 
кампанията на betahaus Sofia за създаване на обособено BlockchainSpace в София, както и 
много други. Със средства, генерирани чрез дарения на биткойни, BitHope успява да закупи 
и домакински уреди (7 перални и 2 микровълнови печки) за пострадалите от наводненията 
в община Бургас през 2017. Снимка: Pixabay 
 
Да бягаш 36 часа в името на благородна кауза (ВИДЕО) 
www.btvnovinite.bg | 18.01.2018 | 
Ултрамаратонецът Красимир Георгиев ще бяга на пътека за 36 часа без прекъсване с 
благотворителна цел. Мисията му е да събере средства за децата, победили рака. Той има 
завършени над 60 класически маратона и 40 ултрамаратона: "Това е предизвикателство и за 
мен. Досега на пътека съм бягал само 8 часа. Ще успея, няма начин да не успея, просто 
защото имам велика кауза." Ултрамаратон с кауза (ВИДЕО)Красимир Георгиев ще бяга 36 
часа, за да помогне на деца"Да гледаш в една точка в продължение на 36 часа е доста 
трудно прихологически. Затова моралната подкрепа на хората около мен ще бъде 
изключително важна." 
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"Тъй като това е благотворителна кауза, ще има още една пътека, където всеки може да се 
качи, да бяга с мен и да дари. Предвидили сме на избяган километър всеки да дари по 10 
лева, ще има и кутия за дарения, както и банкова сметка." "Тези пари ще бъдат за 
тренировъчни лагери, за самолетни билети, за всичко, което ще им помогне да отидат на 
олимпиадата за деца, които са преживели тези болести", добави Георгиев. 
 
Наш национал със сериозно дарение за Българската Коледа 
www.blitz.bg | 18.01.2018  
Волейболистът на френския гранд Тур Свестослав Гоцев е един от националните 
състезатели, които се включиха в инициативата на БФВ в подкрепа на дарителската 
кампания Българската Коледа. 
Светльо не само предостави лика си за нуждите на инициативата, но и дари сериозна сума в 
полза на българските деца в нужда. Това му даде право да се сдобие с плакати от 
инициативата, като той си избра такива с неговия лик (за подаръци), както и като истински 
отборен състезател си избра и няколко, на които е представен целият национален отбор на 
България по волейбол - мъже, пише в страницата на волейболната ни федерация. 
Нека всеки, който може последва неговия пример! 
Всичко за инициативата на БФВ в подкрепа на дарителската кампания “Българската Коледа” 
може да намерите - ТУК! 
 
Операта в Русе се включва в благотворителна кампания, кани русенци да се включат  
www.tvn.bg | 18.01.2018 | 13:53  
Операта в Русе се включва в благотворителна кампания за набиране на средства за 
Мирослав Колчев, съобщиха от културния институт.  
Мирослав страда от  животозастрашаващата „остра В – лимфобластна левкемия и 
Филаделфия +“. В момента младият мъж е на тежка химиотерапия, предстоят му още 
няколко. За да бъде спасен животът му, се нуждае от трансплантация на стволови клетки на 
гръбначен мозък, а за нея са нужни много средства, с които семейството не разполага. С 
тази молба да подкрепим кампанията се обърнаха ученици на преподавателката Снежана 
Бъчварова – майката на Мирослав.  
За набирането на средствата има отворена дарителска сметка в  Райфайзенбанк ЕАД, но ще 
бъдат поставени и урни във фоайето на Държавна опера – Русе.  
За тези, които желаят да подпомогнат лечението на младия човек, дарителската сметка е:  
Райфайзенбанк ЕАД  
BG12RZBB91551051998709  
Мирослав Владимиров Колчев  
 
Прегледаха безплатно очите на децата в пловдивска забавачка 
www.marica.bg | Автор: Марица вест. | 18.01.2018  
Дечицата от 3-а и 3-б подготвителна група на детска градина „Малкия принц“ бяха 
домакини на  благотворителната кампания „Весели очички“. В рамките на инициативата 
бяха извършени профилактични очни прегледи на малчуганите. Мероприятието се 
провежда съвместно от Община Пловдив и Лайънс клубове - "Лайънс клуб Пловдив", 
"Лайънс клуб Евридика" и "Лайънс клуб Пловдив - Филипополис". Специалисти от Центъра 
за рехабилитация на слепи посетиха детската градина и направиха на място безплатно 

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 

 

профилактично безконтактно изследване на зрението на децата. Изследването се реализира 
със специализиран за деца портативен апарат Mobile Vision Screener Plusoptix S12C, който 
чрез звук и картина привлича вниманието на детето, очите му се улавят в бял правоъгълник 
и могат да се анализират. По този начин се проверява рефлексът на роговицата и 
нередности, свързани с нея, извършва се изследване за късогледство и далекогледство, 
астигматизъм и се сравняват размерите на зеницата на двете очи (анизокория). Камерата 
извършва автоматично изследването. 
 
Хлебната терапия обединява обикновените хора и тези в неравностойно положение 
www.bnr.bg | 18.01.2018  
През годините проектът „Хлебната къща“ се доказа като уникален и успешен модел на 
социално-културен център, който приобщава различни етнически, групи и хора със 
специфични потребности.Хлябът е средство, което обединява и сближава хората, смята 
екипът на Хлебната къща в София. Сандра Топалска разказва, че хлебните терапии променят 
ежедневието на техните посетители, тъй като са възможност да направят нещо 
различно.Хлебна терапия, посветена на световния ден на думата "благодаря" е една от 
последните изяви, събрала младежи с физически и умствени увреждания от дневния център 
„И нас ни има.“ Домакините припомниха, че въпреки забързаното ежедневие, всеки трябва 
да намери време, за да изкаже своята признателност към околните и малките неща, които 
изпълват със смисъл всеки ден. Младежите посещават хлебните терапии поне веднъж 
месечно от  две години насам. Голяма част от тях вече знаят наизуст рецептата за 
автентичния квасен хляб, който приготвят често - брашно, сол и вода. Анжела Илиева, 
ръководител на дневния център за младежи с увреждания „И нас ни има“, посочи, че 
отношението на обществото към хората със специални нужди се е променило положително 
през последните 10 години. За да бъде преодоляна социалната изолация обаче трябва 
повече да се общува с тях, за да могат те да придобиват нови умения. Понякога хората 
избягват контактите с лица с увреждания, защото се опасяват, че ще се разстроят от срещата. 
Сандра Топалска обаче е категорична, че общуването с представителите на тази група може 
да промени дълбоко представите ни за тях.  Други инициативи на хлебната къща, които 
предстоят този месец са "Квасен хляб на тъмно" и "Баницата на нашите баби", обяви в 
предаването "Хоризонт до обед" Милена Караканова от къщата. Тя е категорична, че 
месенето на хляб напълно променя хората, които участват заедно в процеса и се сближават: 
Имаме завеси, които затъмняват помещението на 100%. Идеята е зрящи и  незрящи да 
месят заедно, през месенето на хляб да "стъпиш в обувките" на човек, който не познаваш 
човек, който ходи по съвсем различен път.  За събитието има символична входна цена, а 
средствата отиват като хонорар за хората със затруднено зрение. Участниците в "Баницата 
на нашите баби" могат да разберат защо правим баница, а не бюрек и къде е символът на 
това тя да е вита.  Галина Лачева от неформалната доброволна инициатива  „Солидарна 
кухня - София“ разказа, че екипът на кухнята и на Хлебната къща ще участват в месене на 
хляб,  който ще отидеш за бедни хора и хора в неравностойно положение. Нашата кауза е 
хората в неравностойно положение да възвърнат своето достойнство, да се включат по-
активно и равнопоставено в живота на обществото. На практика, се опитваме да го 
постигнем чрез споделяне на храна, чрез споделяне на възможности за правене неща 
заедно. Това е нещо, което правим с хората в неравностойно положение, а не е за тях. 
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Затова сме заявени като солидарна инициатива, а не благотворителна която „дава на 
някого“. 
 
В петък започва 36-часовото благотворително бягане на Красимир Георгиев 
www.novini.dir.bg | Dnevnik.bg | 18.01.2018  
В петък започва 36-часовото благотворително бягане на пътека на Красимир Георгиев. 
Началото на събитието е в 10 часа и ще продължи до 22 часа в събота.Стремежът на 
организаторите е да се осигурят пари за тренировъчен лагер и участие на деца в световната 
олимпиада "Игри за победители" в Москва - състезание за деца, преборили 
рака.Ултрамаратонецът Георгиев ще бяга в Park Center Sofia, като до него ще има втора 
пътека, на която всеки желаещ... В петък започва 36-часовото благотворително бягане на 
пътека на Красимир Георгиев. Началото на събитието е в 10 часа и ще продължи до 22 часа в 
събота. 
Стремежът на организаторите е да се осигурят пари за тренировъчен лагер и участие на 
деца в световната олимпиада “Игри за победители“ в Москва - състезание за деца, 
преборили рака. 
 
47 деца с трудности в развитието подкрепи през 2017 г. Център за обществена подкрепа „Св. 
София" на фондация „За Нашите Деца 
www.ngobg.info | 18.01.2018 | 17:15 
През изминалата 2017 година, специалистите от Център за обществена подкрепа „Св. 
София" на фондация „За Нашите Деца“ подкрепиха 47 деца с трудности в развитието по 
програмата ни „Ранна детска интервенция". Целта на програмата е да въздейства върху 
развитието на децата от 0 до 3 години - най-интензивния период в развитието на детето, в 
който то опознава света, формира уменията си за движения, игра, говорене, общуване с 
другите. Специалистите по ранна детска интервенция на ЦОП „Св. София" работят активно 
със семействата на децата, целта е родителите да се научат как сами да насърчават 
развитието на детето си. Освен експертната и професионална помощ, която нашите 
специалисти оказват на децата и семействата, ние се стремим да осигурим и допълнителни 
форми на подкрепа за децата с трудности в развитието, включително иновативни програми 
като хипо- и хидро- терапии, музикотерапия.  Често пъти тези програми са непосилни за 
голяма част от родителите, таксите за тях варират от 20 до 25 лв. на сесия, а за да има ефект, 
детето трябва да посещава между две и три сесии седмично продължително време. 
Благодарение на подкрепата на наши редовни дарители, през миналата година ние успяхме 
да осигурим по десет посещения на хипотерапия за 4 деца. Над 20 дечица посещаваха 
музикотерапия, с някои, от тях нашите специалисти работиха и индивидуално.   Родители на 
деца, включени в програмите, споделиха: „Благодарение на хидро и хипотерапията моят син 
се подобри, започна да пълзи също така и емоционално се чувства много по-добре". „С  
хипотерапията детето ми преодоля страха си към животни, научи се да прескача високи 
препятствия.“ „Музикотерапията я научи по-уверено да разговаря с други деца на 
площадката, да си играе, да споделя играчките си."   Хидротерапията насърчава децата да се 
движат, наслаждавайки се и опознавайки ефекта от движението на собственото им тяло. 
Хипотерапията е лечебна физкултура, при която основно средство е общуването с конете и 
ездата, която подобрява качеството на живот, емоционалното и физическо състояние на 
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деца с проблеми в развитието. Музикотерапията подпомага и насърчава общуването, 
взаимоотношенията, изразяването, организираността и др., чрез музика. 
 
Проф. Вихра Миланова: "Стигма към психично болните има навсякъде по света" 
www.webcafe.bg | 18.01.2018  
ИЗБЕРИ ДА ПОМОГНЕШ 
Дарителската кампания на Райфайзенбанк ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ стартира през 2009 г. 
и продължава и до днес. Целта на банката е да помогне на хора в трудно положение, да 
подкрепи стойностни и общественозначими проекти. 
ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ е част от политиката за Корпоративна Социална Отговорност на 
Райфайзенбанк. Кампанията има за цел да подпомогне благотворителни инициативи в 
четири основни категории: здравеопазване; социална сфера; култура и образование; 
опазване на околната среда. 
Основната идея на банката е да ангажира служителите на Групата Райфайзен в България в 
благотворителните инициативи на компанията, като им предостави реална възможност да 
участват директно в дарителския процес. 
Не е лесно човек да стигне до проф. Вихра Миланова. Но ако успее, може да е сигурен, че 
ще получи това, от което има нужда: независимо дали става дума за психиатрична помощ, 
консултация или смислено интервю. Тя е сред най-ярките светила в медицината у нас, но в 
същото време е запазила земния си подход към хората. Още от първия контакт с нея, 
непосредствено става ясно, че в нея има някаква сърдечност и обич към човека, която 
толкова рядко успява да се съхрани в лекарите с богат опит. Проф. Миланова е началник на 
клиниката по психиатрия в "Александровска болница", а работи в областта на медицината 
повече от 35 години. CV-то й е повече от впечатляващо, а най-запомнящо се е усещането от 
контакта с нея: усещане за спокойствие и надежда. Същото, макар да звучи невероятно, се 
носи по коридорите на клиниката. С проф. Миланова минаваме през женското отделение, 
където, противно на представите на хората, няма нищо решетки на прозорците, нито 
пищящи жени, оковани за леглата си. Напротив. Пациентите се разхождат, видимо 
спокойни, в една цветна и уютна атмосфера. Разбира се, това в никакъв случай не означава, 
че бихме пожелали на някого да отиде там като пациент. Но важното е, че клиниката по 
психиатрия в „Александровска“ се конфронтира със стереотипната концепция за „лудница“. 
И то много явно. По коридорите витае ведро настроение, а стаята за арт терапия е истински 
шарен кът, наситен с уют и светлина. - Професор Миланова, разкажете ни за новия ви проект 
„Цветен ден“ - Това е един проект на нашата клиника в партньорство със сдружение „Цветен 
Ден“ и той е със социална насоченост. Целта му е да се подобри грижата за хора с тежки 
психични увреждания, каквито обикновено се обръщат към нас за лечение. Това са 
пациенти, чието остро състояние е овладяно, няма причина да седят в болницата и излизат 
навън. Там обаче те се озовават в един вакуум, в който твърде трудно могат да намерят 
своето място. Те са преминали лечение в клиниките по психиатрия или в дневния стационар 
и са готови да се впишат в обществото. Нашето внимание ще бъде насочено към въвеждане 
на нови методи и психосоциални услухи, които да подпомогнат социалната реинтеграция на 
тези хора и да превенират следващ пристъп или влошаване на тяхното състояние. Искаме да 
върнем нашите вече бивши пациенти обратно в общността, по начин, по който да 
подпомогнем доброто им приемане там – това има значение и срещу т.нар. стигма. - 
Стигмата към психично болните в България е много сериозна, нали? - О, да. Но стигма към 
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тях има навсякъде по света. Вижте, сега се чуват гласове и за Тръмп. В САЩ изборът на 
президент е свързан с такива процедури, дали той има психично разстройство, кандидатите 
за президенти минават през много детайлна цедка в това отношение. Това не е случайно. - 
Онези, които лепят стигмата върху болните, вероятно считат, че са застраховани от подобни 
проблеми? - Никой не е застрахован. При нас са идвали известни хора, можещи, но никой от 
тях след това не се е изправил и не е заявил публично, че е имал проблем. А това 
задълбочава проблема със стигматизирането. Психичните разстройства не са редки. Според 
някой в България те засягат 40% от населението, според други – 25%. Аз смятам, че истината 
е някъде по средата. Че поне 1/3 от българите са страдали, страдат или ще страдат от 
дадено психично разстройство в някакъв период от живота си. И в това няма нищо срамно. - 
Как ще борим стигмата? - В клиниката по психиатрия в „Александровска болница“ имам 
конкретни планове за реализиране на различни програми. Един от тях в „Цветният ден“, в 
който ще създаваме работа за болните: оформяне на засаждения с цветя, грижа за билки, 
храсти, пространства, в които те да полагат усилия и в същото време инициативите да 
привличат други хора. Ще акцентираме върху здравия ресурс на хората, върху 
възстановяването им чрез реализиране на творчески потенциал. - Как обичайно попада 
един пациент при вас? - По различни начини. Някои хора ги водят близките им, други идват 
с "Бърза помощ", а трети идват сами. Последните обикновено са постъпвали и преди, имат 
опит и познават заболяването си. Съответно предпочитат да постъпят при нас, отколкото на 
други места. - Мислите ли, че психиатричната помощ в България е на европейско и световно 
ниво? - Като помощ на момент, да. Имаме добри специалисти, овладяваме бързо различни 
състояния. Но по отношение на дългосрочната помощ имаме много сериозни проблеми. 
Един пациент постъпва при нас, подобрява се и след три, четири, до пет седмици, е време 
да си тръгне. Няма показания, които да го задържат при нас. В този момент добрият подход 
е пациентът да бъде насочен към комплексна услуга. Някои хора имат нужда да си вземат 
лекарствата определено време, добре е някой да наблюдава как им се отразяват 
медикаментите, има ли нужда да ги намалят, има ли необходимост от някаква корекция в 
терапията. Хората, които излизат оттук, имат нужда от среда, в която може специалист да им 
направи оценка на състоянието, дневни центрове, например. Каквито липсват. - При вас 
идват доста доброволци. Каква е работата на един доброволец в клиниката по психиатрия? - 
Имаме жена, която води йога класове на пациентите три пъти седмично, имаме учителка по 
английски, която ги обучава на доброволни начала, а освен това, болните могат да участват 
и в театрална трупа, отново ръководена от доброволци. - Правят ли българите вече разлика 
между психиатър, психолог и психопат? - Надявам се, че са започнали по-добре да 
разграничават нещата. - А кога човек има нужда да отиде на психиатър? - Има най-различни 
случаи. Психиатърът е лекар, той е човекът, който трябва да постави диагнозата, да направи 
оценката и да изпише медикаментозната терапия. Психологът може да помогне в 
диагностиката с методите на психодиагностиката и да помогне на пациента с психотерапия. 
При повечето психични заболявания, лечението е комплексно: медикаменти и 
психотерапевтичен подход. - Но стигма има и върху медикаментите, особено тези в 
психиатричната сфера... - Медикаментите със сигурност имат своето място. Те обърнаха 
представата за психиатрията. През последните десет години има голям бум на лекарства от 
съвсем ново поколение. Те нямат странични ефекти, взимат се лесно, еднократно, 
токсичната доза е друга, а не както преди. Имаме много бременни жени и родилки с 
история на психични заболявания, които спокойно се реализират като майки – нещо, което в 
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миналото се случваше много трудно поради тежката вреда от старите медикаменти. - Тоест 
не всичко може да се оправи само с психотерапия, нали така? - Понякога острото състояние 
трябва да се овладее с медикаменти. След това може да се продължи с работа с 
психотерапевт, но при човек с тежки психотични симптоми, например в делир, няма как 
медикаментите да се избегнат. - Много ли е страшно да отидеш на психиатър? - Не. 
Съвременната психиатрия има много повече възможности, тя е значително по-
хуманизирана. Дори бих казала, че комплексно гледаме болните по-добре от много други 
медицински дисциплини. Въпреки хроничното недофинансиране на университетските 
клиники и цялата болнична помощ.   Както професор Миланова казва по-горе, клиниката по 
психиатрия в партньорство със сдружение „Цветен Ден“, ще реализира специален проект. 
Неговата цел е да подобряване на грижата за психично болни лица чрез въвеждане на нови 
методи и психосоциални услуги, които ще подпомогнат насърчаването на социалната 
реинтеграция и превенция на отхвърлянето им. Инициативата е част от проекта на 
Райфайзен банк „Избери, за да помогнеш“, която има за цел да насърчи проекти с идея и 
грижа за другите или природата. Ако искате да подкрепите проекта, може да прочетете 
повече и да гласувате за инициативата тук „Избери, за да помогнеш“. 
 
Неправителствени организации ще протестират в подкрепа на Истанбулската конвенция 
www.dnevnik.bg | 18.01.2018 |  
Близо 200 неправителствени организации, подкрепени от представители на академичните 
среди и граждани, се обединяват в подкрепа на ратификацията на Истанбулска конвенция. 
"Защото за нас, всеки един човек, измъкнат от живот с насилие, е огромна победа. Това е 
нашата кауза", пишат те в отворено писмо организациите. Във вторник, 23 януари, от 11 часа 
в градинката между Народно събрание и Софийския университет те организират и 
демонстрация в подкрепа на ратификацията. "Целият политически популизъм и 
задкулисните интереси, развихрили се около Истанбулската конвенция, са за ваша и наша 
сметка. Защото за насилието над жени и деца плащаме всички. Защото именно насилието в 
дома води до разпад на традиционното семейство, а децата ни пренасят тази агресия в 
училище", се казва още в текста. 
Авторите му напомнят, че идеята на Истанбулската конвенция не е просто да се направят 
няколко законови промени. "Фундаменталната ѝ цел е да няма насилие над жени и деца. 
Това означава – превенция. Означава всеки, от детето до възрастния, да знае, че насилието 
е неприемлива форма на отношения и се преследва от закона и държавата", разясняват в 
писмото и добавят, че в момента българското законодателство и система не предоставят 
реална закрила. Организациите приканват ръководствата на парламентарно представените 
политически партии на открита публична дискусия по същността на конвенцията и защо 
ратифицирането й е важно и полезно за България. Те предлагат дискусията да бъде 
предавана по обществената телевизия. "Призоваваме народните представители, 
политическите партии, медиите и всички отговорни граждани – не залагайте на карта 
живота на милиони жени и деца в България заради изкривяване на истината", се казва още 
в текста, подписан от следните организации: Агапедия-България Агенция за социално 
развитие – Вижън Академика - 245 - Търговище Алианс за защита от насилие, основано на 
пола Алианс на българските акушерки Алфа клуб – да оцелееш Асоциация "Голям брат, 
голяма сестра" Асоциация "Деметра" - Бургас Асоциация "ИМАГО" Асоциация "Родители" 
Асоциация Анимус Асоциация Българско психоаналитично пространство Асоциация за ранно 
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детско развитие Асоциация на родители на деца с дислексия "Достъпен свят" - Варна 
Асоциация НАЯ – Търговище bCause Благотворител Блу линк - мрежа за гражданско 
действие БЦДИ - София Бъдеще - Ракитово Бъдеще за децата Българо-румънски 
трансграничен институт по медиация (БРТИМ) Българска асоциация на осиновените и 
осиновителите Българска асоциация на университетските жени Българска асоциация по 
семейно планиране Българска педиатрична асоциация Българска тренировъчна централа 
Български дарителски форум Български фонд за жените Български хелзинкски комитет 
Български център по нестопанско право Българско дете Бялата лястовица Василица Верният 
настойник Враца софтуер общество Гаврош - Варна Глас - България Глобална инициатива в 
психиатрията Дете и пространство Детски книги Деца и семейства – Хасково Деца и юноши 
Деца на България Дечица Джендър алтернативи - Пловдив Джендър образование, 
изследвания и технологии Джендър проект в България Джуниър Ачийвмънт Дом на науката 
и техниката - Враца Дружество за подкрепа на деца и лица с умствени, физически и 
сензорни увреждания "Св. Стилиян Детепазител" – гр. Сливен доц. Велина Тодорова, член на 
Комитета по правата на детето на ООН Еврика Евроинтеграция, гр. Варна Европейски център 
по медиация и арбитраж (ЕСМА) ЕКИП Екомисия 21 век Женска алтернатива за 
независимост, етническа толерантност и асоцииране – ЖАНЕТА - Разград Женско ромско 
сдружение "Хаячи" – Нови пазар Женско сдружение "Екатерина Каравелова" - Силистра 
Жулевия дом За един по-добър живот За майчино и детско здраве За нашите деца Заедно в 
час - София Заедно за децата Здраве и социално развитие Здравето на ромите Здравни 
проблеми на малцинствата, София Знание Ловеч Знание, успех, промяна - Дупница Зографче 
– България Зорница ИМКА - Габрово Инициатива за развитие – Кърджали решава Инкубатор 
за ромски алтернативи (ИРА) Институт за насърчаване на професионалното образование и 
обучение (ИНПОО) Институт за прогресивно образование Институт по социални дейности и 
практики Карин дом Каритас - Русе Клуб "Отворено общество" – Русе Клуб академия 
"Екатерина Каравелова" Клуб на жените "Родопчанка" Клуб на НСО – Търговище Конкордия 
България Лале Ларго - Кюстендил Лекари на света – клон България Марияна Кацарова М и 
М ФИЗИО Международна награда на херцога на Единбург Международна социална служба 
– България Младежка инициатива Младежка организация "Действие" Младежка 
толерантност – Горна Оряховица Младежка фондация Арете Младежки и граждански 
инициативи в Розовата долина Младежки информационен център Надежда за добро 
бъдеще Надежда и домове за децата - клон България Надежда за малките Надежда за нас 
Настоятелство на ДГ "Калина" Национален алианс за работа с доброволци Национален 
ученически екопарламент Национален център за социално-емоционално развитие (НЦСЕР) 
Национална асоциация на ресурсните учители – НАРУ България – Стара Загора Национална 
асоциация по приемна грижа Национална мрежа за децата Национална мрежа на здравните 
медиатори Национално движение за обединение на спорта и спортната култура ФУУТУРА 
Нов път – Хайредин Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца НЧ "Просвета 1914" - 
Малко Търново НЧ "Умение - 2003" НЧ "Възродена искра 2000" Казанлък Областен ромски 
съюз Общинско училищно настоятелство – Болярово Организация Дром, гр. Видин П.У.Л.С. - 
Перник Пайдея Партньори – България Петлите Плевенски обществен фонд "Читалища" 
Подари усмивка – Димитровград Приложни изследвания и комуникации (ПИК) Приятели 
2006 Проект "Права на човека" Промяната Проф. Красимира Даскалова Проф. Ралица 
Мухарска Първи юни Радост за нашите деца – Варна Ре-Акт Ресурсен център - Билитис 
Рийчаут.БГ – клон България Ромска академия за култура и образование Ръка за помощ - 
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Добрич Самаряни Светът на Мария Свят без граници Сдружение "Брейнсторм груп" 
Сдружение за български семейни ценности, традиции и култура "Българче" Сдружение за 
прогресивна и отворена комуникация – София Семеен център Мария Си Ви ЕС - България 
Сийдър Сингъл Степ SOS детски селища SOS жени и деца, преживели насилие SOS - 
семейства в риск - Варна Социален диалог 2001 - Габрово Социална Асоциация "Св.Андрей" 
– Българо-германско сдружение с нестопанска цел Социални практики в общността Спина 
бифида и хидроцефалия - България Стъпка за България Стъпка по стъпка Съучастие Театър 
Цвете УН на ОУ "Бенито Хуарес" – "Надежда" УН при ОУ "Христо Ботев" УНИЦЕФ - България 
Усмивка - Бургас Файн актс Феникс - Разград ФИЦЕ - България Фонд за превенция на 
престъпността – ИГА - Пазарджик Фондация за децата в риск по света Фондация за достъп до 
права – ФАР Фондация "Заслушай се" Фондация "Общество за справедливост"/Кампания "1 
милиард се изправят - България" Фондация КУЗМАНОВ Фондация "Лумос" Х&Д Джендър 
перспективи - Хасково и Димитровгад Цветан Цанов Цветно бъдеще Център "Мария" - Горна 
Оряховица Център "Споделеност" Център АМАЛИПЕ Център Динамика - Русе Център за 
изследвания и политики за жените Център за междуетнически диалог и толерантност 
"Амалипе" Център за приобщаващо образование Център за психосоциална подкрепа 
Център Надя Шанс и закрила – Хасково 
 
Протести у нас и в чужбина срещу застрояването на парк „Пирин“ 
www.bnr.bg | 18.01.2018 |  
В защита на национален парк „Пирин“ излизат хора в 20 града в страната, както и българи в 
Лондон, Оксфорд, Берлин, Хамбург, Виена, Прага. В София протестът се провежда на площад 
„Независимост“. Според протестиращите решението на правителството за промяна в Плана 
за управление на Национален парк „Пирин“ нарушава Закона за защитените територии и 
европейската директива за природните местообитания и екологичната оценка на плана и 
това ще позволи изсичане на вековни гори и ново строителство в „Пирин“. Срещу 
застрояване на Пирин протестират за втори път и в Габрово. Около 30 души се събраха на 
протеста в Габрово, който се проведе на централния площад „Възраждане“. 
Протестиращите настояват за оттегляне на решението с аргумента, че той е в противоречие с 
българското законодателство.  Те поискаха и оставката на министъра на околната среда и 
водите Нено Димов, както и преразглеждане на концесионния договор за ски зона „Банско“.  
Според недоволните, обещанието на премиера Бойко Борисов от днешното правителствено 
заседание, че в "Пирин" ще се строи само втори лифт и нищо повече, няма да ги откаже да 
продължат с протестите, защото, според тях, всеки компромис е неприемлив и противоречи 
на опазването на защитената територия. Протестът продължи с шествие по централната 
пешеходна улица. Протести са организирани още в 20 градове в страната, между които 
Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Хасково, Сливен и Смолян. Протести в защита на Пирин има не 
само в България, но и в други европейски страни. Сънародници, живеещи в Берлин, се 
събират пред българското посолство в германската столица. Пред "Хоризонт" един от 
организаторите - Любомила Йорданова, посочи: Живея в Берлин от една година и имам 
платформа за благотворителност и образование на тема „Защита на природата“. Акцията на 
сънародниците ни в Берлин е организирана в социалните мрежи. 
 
1.6 тона храни дариха на бедни в Благоевград 
www.kmeta.bg | 18.01.2018  
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Успешно приключи поредната благотворителна кампания под надслов „Приятели, наши 
връстници гладуват! Нека спрем това!“ в Благоевград. Тя бе организирана от Общинският 
съвет по наркотични вещества и Православния информационен център на Неврокопска 
света митрополия. Акцията бе в подкрепа на семейства в нужда от града. 
С нея бяха ангажирани и много ученици и млади хора. Тази година в кампанията се 
включиха девет училища от Благоевград, сред които най-активни бяха: II ОУ “Димитър 
Благоев“, СУИЧЕ “Св. Климент Охридски“, XI ОУ “Христо Ботев“. Специална подкрепа оказаха 
студенти на гл. ас. д-р Марияна Шехова-Канелова от ЮЗУ “Неофит Рилски“, ученици от СУ 
“Паисий Хилендарски“-с. Абланица, представители на дребния бизнес и граждани. 
Благодарение на отзивчивостта на десетки хора се събраха малко над 1600 килограма 
дълготрайни хранителни продукти — олио, брашно, захар, макаронени изделия, спагети и 
много лакомства за децата на подпомогнатите семейства. 
В дните на светлото Рождество Христово бяха направени пакети, които достигнаха до 180 
семейства на наркозависими, болни, бедни, самотни благоевградчани, като тази година те 
получиха плодове и топли одеяла. 
Бяха закупени и месни продукти, които се предоставиха на доброволческата кухня за бедни 
към църквата „Св. Николай“ в благоевградския квартал „Грамада“. „На всички дарители 
изказваме нашата огромна благодарност!”, заявиха организаторите на благотворителната 
кампания. 
 
Данъчните облекчения у нас - хем малки, хем трудни за използване 
www.segabg.com | МИЛА КИСЬОВА | 18.01.2018  
България е държава със сравнително скромни данъчни облекчения, които може да ползват 
данъкоплатците. Делът им спрямо общите постъпления от налози и брутния вътрешен 
продукт е изключително малък. Според прогнозата на Министерството на финансите тази 
година хазната ще се лиши от около 675 млн. лв. заради различни преференции, основно 
насочени към бизнеса, като само 69 млн. лв. от тях ще бъдат ползвани от гражданите, за да 
намалят данъка върху доходите си. Сумата от тези облекчения, които на практика се явяват 
разход за бюджета, е около 3-4% от данъчните постъпления и доста под 1% от БВП на 
страната. За сравнение, в някои страни като Великобритания и Испания държавата 
опрощава над 5% от БВП, а в Италия - над 8%. Скромните данъчни облекчения в България са 
обясними - страната ни е с едни от най-ниските данъчни ставки в Европа. 10-процентният 
плосък данък се начислява независимо от размера на облагаемия доход, докато в по-
голямата част от европейските държави високите ставки за облагане надхвърлят 20 и дори 
30%. В повечето от тези държави обаче са предвидени сериозни данъчни преференции за 
работещите родители, които значително намаляват общата данъчна тежест върху семейния 
бюджет. У нас има дузина различни данъчни преференции за физическите лица и повечето 
са въведени със социална цел. От облагане се освобождават например продажби на имоти, 
превозни средства, акции, някои придобивки към трудовите възнаграждения. Най-
популярни са намаляването на дохода преди облагане с разходите за доброволно 
осигуряване и застраховане, за отглеждане на деца, дарения. Хората с увреждания също 
ползват данъчни облекчения, както и родителите с дете с увреждания и младите семейства 
с ипотечни кредити за закупуване на жилище. Ползването на някои данъчни облекчения 
обаче се оказва доста сложно, съпроводено е с представянето на куп документи, а в много 
случаи правилата са съвсем неразбираеми за прилагане Пример за това е новият вид 
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данъчно облекчение за безкасови плащания. То предвижда хазната да опрощава до 1% от 
дължимия за годината данък на тези, които са получили 100% от доходите си по банков път 
и са изхарчили 80 или над 80% от тях също по банков път. Максималният размер на сумата, 
която може да бъде отбита обаче не трябва да надхвърля 500 лв. Мярката бе приета още 
през 2016 г. с намерението да стимулира разплащанията по банков път и да осветли 
оборотите на търговците, но за първи път ще се прилага сега при подаване на данъчните 
декларации за доходите от 2017 г. Все още е рано да се предположи колко данъкоплатци 
изобщо ще се възползват от новата преференция. Заради многото поставени условия и 
неясноти около ползването й вероятно броят им няма да е голям, особено в първата година. 
Защото едва ли има домакинство, което може да прецени какъв процент от разходите му 
минават по банков път, т.е. чрез разплащане с дебитни или кредитни карти, освен ако през 
годината не си е водило специално за целта счетоводство. Все пак законът не предвижда 
данъкоплатците да представят някакви придружителни документи към годишната данъчна 
декларация, за да ползват това облекчение. Приходната агенция обаче предупреди, че 
впоследствие може да изиска представянето на някакви доказателства. Какви - засега не е 
ясно, но пък едва ли може да се очаква желаещите да ползват новата преференция да са 
събирали прилежно всяко платежно нареждане или бележка за плащане с банкова карта в 
течение на годината. От НАП уверяват, че нямат намерение да проверяват всеки, който е 
поискал данъчно облекчение за безкасови плащания, а само тези, за които има индикации 
за риск "Изхождаме от позицията, че хората са добросъвестни, а не от логиката на 
аномалията и отклоненията", разясни за в."Сега" говорителят на НАП Росен Бъчваров. По 
думите му НАП ще иска позволение от данъкоплатеца да разкрие банковата тайна, за да 
може данъчните инспектори да проверят паричните му потоци. Освен това, ако се стигне до 
проверка, ще се направи ревизия и на всички доходи на данъкоплатеца. Така на практика 
облекчението става крайно непривлекателно. При максимална отстъпка от 500 лв., данъкът 
за доплащане би трябвало да е 50 000 лв., тоест облагаемият доход - 500 000 лв. Почти 
невероятно е при това положение някой да рискува пълна ревизия. Още при въвеждането 
на данъчното облекчение за безкасови плащания преди година възникнаха съмнения за 
ефективността му, именно защото данъчната администрация не може да проверява 
движение по банкови сметки без разрешение от съда. Освен това НАП ще трябва да търси 
информация от всички търговски банки за направени от проверяваното лице разплащания, 
което пък е неоправдано голям разход на фона на размера на облекчението - максимум 500 
лв. Важно е да се знае, че човек може през цялата година да е получавал по банков път 
трудовите си доходи, но само един лев по граждански договор, получен в брой, го лишава 
от възможността да ползва това облекчение. Една от критиките към това облекчение бе и 
заложеният прекалено висок процент - над 80%, за изхарчване на доходите, пък макар и по 
банков път, което в никакъв случай не толерира спестяванията. За да се ползва отстъпката от 
1 процент, има и куп други условия. Тя не се отнася за еднолични търговци и не важи за 
определени доходи НАП е издала специални указания как точно да се прилага, но с тях 
трудно можеш да се справиш, ако не си счетоводител. От тези указания например 
разбираме, че захранването на разплащателни сметки за трети лица не се приема от 
данъчните за безналично плащане. Едно от условията за ползване на отстъпката е лицето да 
няма никакви подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. От тази 
година, впрочем, то се прилага и за всички останали данъчни облекчения. Както писа 
в."Сега", това нововъведение също поражда редица неясноти, тъй като обикновеният 
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данъкоплатец трудно може да разчете формулировката "подлежащи на принудително 
изпълнение публични задължения". Според НАП такива са всички неплатени в срок данъци, 
осигуровки, такси и глоби към държавния бюджет, към общинските бюджети и други 
държавни институции. Справка за такива просрочия всеки данъкоплатец може да направи в 
данъчно-осигурителната си сметка, която е достъпна от сайта на НАП чрез издаден от 
агенцията персонален идентификационен код (ПИК). В тези сметки обаче липсва 
информация за всички просрочени задължения, като например местни данъци и такси. 
Глоба от КАТ, която пристига със закъснение от няколко месеца, също може да се окаже 
спънка и човек не само да получи отказ за данъчно облекчение, но и да бъде подведен под 
отговорност за невярна информация, ако декларира, че няма задължения, в случай че 
ползва облекченията чрез работодателя си. Не са рядко случаите, в които шофьорите 
изобщо не знаят, че са санкционирани, докато не получат глобата си от КАТ. Понякога те 
разбират за неплатени глоби едва когато трябва да подновят шофьорската си книжка. Никак 
не са малко и случаите, когато узнаваме, че дължим жълти стотинки по някоя осигурителна 
вноска. Не трябва да забравяме и факта, че не всеки българин си е извадил ПИК и може 
онлайн да проверява данъчно-осигурителната си сметка просто защото не всеки има достъп 
до интернет. Част от изброените пречки не биха съществували, ако има работеща 
електронна свързаност между отделните държавни институции и завършена система на 
електронно управление. Едва тези дни от НАП съобщиха, че от началото на февруари във 
всички данъчни офиси ще е възможно хората да плащат задълженията си към хазната чрез 
ПОС терминали, без да им начисляват такса за това. С банкова карта те ще могат да 
погасяват задълженията си и през интернет, а парите ще отиват директно по сметката на 
НАП в БНБ. Тази толкова елементарна услуга ще реши и още един проблем освен 
спестяването на допълнителни разходи. Информацията за погасения налог ще постъпва в 
НАП само за 30 секунди, а не след ден или два, както е сега при ползването на услугите на 
търговските банки. Именно това закъснение коства доста главоболия на хората, които са 
превеждали данъците си в последния ден от кампанията, след който вече започва да тече 
лихва. Оказва се, че дори и няколко стотинки лихва правят невъзможно ползването на 
данъчната отстъпка от 5% за електронно деклариране и плащане на налога. Помним и 
неработещи данъчни облекчения, които не просъществуваха повече от година. Например 
данъчният кредит за хората с ниски доходи, въведен по времето на кабинета "Орешарски". 
От него трябваше да се възползват работещи на трудов договор с минимална заплата, но се 
оказа, че те не трябва да са получавали извън това никакви други доходи - включително 
надбавки за трудов стаж, обезщетения за безработица, детски надбавки, минимално 
олихвяване на дебитни карти и др. Колкото и да са скромни, данъчните облекчения трябва 
да са максимално лесни за спазване и най-важното - разбираеми за данъкоплатците, за да 
имат ефект, а и да се възползват от тях наистина хората с най-голяма нужда. И за 
преференциите важи изпитаното от практиката - колкото повече данъчното законодателство 
е трудно за спазване, включително защото е неразбираемо, толкова повече данъкоплатци го 
пренебрегват. 
 
1.6 тона храни дариха на бедни в Благоевград 
www.kmeta.bg | 18.01.2018  
Успешно приключи поредната благотворителна кампания под надслов „Приятели, наши 
връстници гладуват! Нека спрем това!“ в Благоевград. Тя бе организирана от Общинският 
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съвет по наркотични вещества и Православния информационен център на Неврокопска 
света митрополия. Акцията бе в подкрепа на семейства в нужда от града. 
С нея бяха ангажирани и много ученици и млади хора. Тази година в кампанията се 
включиха девет училища от Благоевград, сред които най-активни бяха: II ОУ “Димитър 
Благоев“, СУИЧЕ “Св. Климент Охридски“, XI ОУ “Христо Ботев“. Специална подкрепа оказаха 
студенти на гл. ас. д-р Марияна Шехова-Канелова от ЮЗУ “Неофит Рилски“, ученици от СУ 
“Паисий Хилендарски“-с. Абланица, представители на дребния бизнес и граждани. 
Благодарение на отзивчивостта на десетки хора се събраха малко над 1600 килограма 
дълготрайни хранителни продукти — олио, брашно, захар, макаронени изделия, спагети и 
много лакомства за децата на подпомогнатите семейства. 
В дните на светлото Рождество Христово бяха направени пакети, които достигнаха до 180 
семейства на наркозависими, болни, бедни, самотни благоевградчани, като тази година те 
получиха плодове и топли одеяла. 
Бяха закупени и месни продукти, които се предоставиха на доброволческата кухня за бедни 
към църквата „Св. Николай“ в благоевградския квартал „Грамада“. „На всички дарители 
изказваме нашата огромна благодарност!”, заявиха организаторите на благотворителната 
кампания. 
 
Великобритания вече има министър на самотата 
www.segabg.com | 18.01.2018  
Великобритания вече има министър, който отговаря за страдащите от самота. Идеята е да се 
оказва подкрепа на хората, които поради някаква причина са останали сами и са изолирани 
от обществото. Проблемът се оказва много сериозен и широкоразпространен, предаде БНТ. 
По данни на Червения кръст, повече от 9 милиона британци страдат от самота - число, което 
е стряскащо на фона на население от 65 милиона души. Според статистиката около 200 
хиляди души не са разменили дори една дума с друг човек от повече от месец. "В страна, в 
която живеят толкова много хора, звучи странно да се чувстваш самотен, но реалността е 
такава. 85% от младите хора в неравностойно положение са сами. Този проблем засяга и 
много възрастни, останали без роднини поради една или друга причина", казва Тереза Мей. 
Така тя аргументира решението си да разшири правомощията на министъра на спорта и 
гражданското общество. Сега към този ресор се прибавя и грижата за самотните хора. 
Правителството ще отпуска субсидии на общините, с които да бъдат отваряни центрове, в 
които да се събират възрастни хора, а доброволци ще посещават тези, които са 
трудноподвижни и не могат да напускат домовете си. 
 
Литературен клуб „Добродетели“ със седем награди за Езиковата от Международен конкурс 
www.parvomai.net | 19.01.2018  
Радостта дойде още преди ваканцията, но шестимата наградени ученици търпеливо 
изчакаха да получат наградите си! Днес те са безкрайно щастливи, защото знаят, че трудът 
им е увенчан с успех, а топлината и любовта, които носят в сърцата си, предават огъня на 
всеки, докоснал се до тяхното творчество. Броени дни преди Коледа Литературен клуб 
„Добродетели“ в Езиковата гимназия стана носител на наградата „Щъркелово ято“ от 
Международен конкурс за Коледа, в който се състезаваха 205 участници от Италия, Гърция, 
Сърбия, Босна и Херцеговина, Украйна и България, с публикации на пет езика.Престижната 
колективна награда клубът получи като признание на сплотения и амбициозен творчески 
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екип, който умее да търси доброто, да накара човека да се почувства достоен с делата си и 
щастлив от вниманието, което дарява и получава. С творбите си учениците превърнаха 
конкурса в истинско тържество на добродетелността и красотата.Те доказаха, че Доброто е 
живо и повече от всякога е склонно към състрадание, милосърдие, обич и прошка. 
Мирослав Милушев и Даяна Тодорова станаха носители на Голямата награда за разказ, а 
Габриела Манкова грабна Голямата награда за есе. Димитър Беловски, Марина Андреева и 
Теодора Йосифова си поделиха трите Специални награди за проза. Всички тези млади хора 
са членове на Литературния клуб „Добродетели“ към Езиковата гимназия с ръководител г-
жа Емилия Владева. Вече трета поредна година учениците не само творят, не само печелят 
награди, но и упорито разсъждават по проблемите на човешката добродетелност. 
Търпението и постоянството, с които работят изградиха у тях умението да бъдат 
организирани, да проявяват разбиране и да променят света около себе си с любов и 
толерантност. Всеки един от тях знае, че когато е изпълнен с вяра и добри намерения, може 
да реализира своите идеи. Да бъде съпричастен към болката и нуждите на своите ближни е 
най-голямото чудо за всеки от тях. Творбитена младите таланти са искрени послания за 
добро и изразяват любов и уважение към всяко светло начинание. Седемте награди са 
признание както за таланта на учениците от клуба, така и за упорития труд, който полагат 
младежите, за да изградят у себе си не само мъдрост, но и умение чрез вълнуващото слово 
да даряват обич, топлота и надежда на света около тях. Да бъдат добри, съпричастни, 
състрадателни – това е най-истинският човешки жест, който техните творбиизпращат като 
послание към другите. 
 
Наш лекар оперира безплатно деца! 
www.bgnow.eu | 19.01.2018  
Ако светът те смята за ненормален, а ти се бориш с него, аз съм на твоя страна, обича да 
казва световноизвестната българка д-р Дарина Кръстинова Д-р Кръстинова е член на 
Кралската академия на Великобритания. Преди 30 години младата жена отива в Париж с 
последните си пари и с една голяма мечта - да стане пластичен хирург. Днес тя е един от 
най-известните пластични хирурзи в света. Имала е десетки възможности да отиде в Щатите, 
където съдбата й е щяла да се развива по друг начин, но тя остава в Париж. За да е по-близо 
до България. И България отчита тази нейна привързаност. Във връзка със 60-годишния й 
юбилей, тя е наградена с Ордена “Мадарски конник” I степен. Бащата на бъдещото светило 
в хирургията, също известен навремето сърдечен хирург, не може да й помогне да замине, 
но това не отчайва д-р Кръстинова, която преди да тръгне за Франция работи в Клиниката по 
изгаряния при проф. Ранев и д-р Бояджиев. Но други проблеми я вълнуват по онова време. 
Тя иска да се свърже с хирурзи, които могат да сътворяват красота, да променят лицата на 
хората, да ги правят нормални, ако са изгубили първоначалния си вид. Търсейки такива хора 
д-р Кръстинова попада при хирурга Тесие, който оперира българин след силно изгаряне и 
връща лицето му такова, каквото е било преди нещастието. Решението й да напусне 
родината идва след като вижда как работи този хирург. И поема по пътя към славата... 
Започва работа в клиника “Фош” с изгарянията и черепно-лицевата хирургия Всичко, което 
иска да научи, научава от френските хирурзи. Тя става сянка на д-р Тесие и той я въвежда в 
тайните на пластичната хирургия. И досега са приятели с него, макар че той отдавна е 
навършил 85 години. Десет години след пристигането си в Париж, д-р Кръстинова вече е 
изкарала всички възможни дипломи за специалности и решава да отвори своя собствена 
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клиника във Версай. Най-трудното начало в живота на българската лекарка - пациентите не 
са свикнали, други клиники във Версай няма, но нейната упоритост е пословична. След 
половин година тя вече има достатъчно пациенти, за да може да издържа семейството си и 
да плаща разходите по издръжката на клиниката. Обаче идва времето, когато тези 
трудности остават зад гърба на упоритата българка, защото тя все повече и повече 
преуспява. Учредява благотворителна организация за децата с проблеми Д-р Кръстинова 
решава да събира срества за децата от целия свят, които са обезобразени и осакатени, 
независимо по какъв начин. Тези деца имат травми по лицето или някъде другаде по 
рождение, или поради други причини, но родителите им нямат средства, за да си позволят 
пластична операция при известен хирург. И тук е ролята на д-р Кръстинова. Заедно със своя 
ученик, д-р Мартин Кели, специалист по възстановяване на носа, започват да приемат 
такива деца от цял свят. Д-р Кръстинова е поела попечителство над Дома за деца без 
родители “Гаврош” във Варна и няколко деца вече са напълно променени, благодарение на 
нейната намеса. Последният й случай е на 14-годишно момче, което е попаднало в пожар и 
кожата му е изгорена до такава спенен, че не може да си затваря очите. Както се досещате, 
тези операции се правят без пари Д-р Кръстинова си е казала, че при всяко идване в 
родината й ще трябва да прави поне по една операция на дете с проблеми. Според нея 60% 
от тези деца са напълно здрави и умни, но имат ненормални лица. И това ще трябва да се 
промени, е решението на упоритата българка. Д-р Кръстинова идва в родината си всяка 
година. Последното й идване тук е свързано със Симпозиум по пластична и реконструктивна 
хирургия, който е първи не само за България, а и за света... Тя не крие, че чрез този 
симпозиум реализира отколешна своя мечта - да събере на едно място най-добрите 
специалисти по лицето у нас и в чужбина. Самата д-р Кръстинова се е подлагала на 
операция на лицето при проф. Сам Амра от Далас. Той й прави композиционен лифтинг на 
лицето по негова, собствена техника - повдига еднократно отделните части на лицето - чело, 
очни орбити и бузи, но не и странично, както е при класическия лифтиг, а вертикално. Това я 
подмладява поне с 20 години... 
Източник: Блиц 
 
Звездите на “ВИП Брадър” и SDI брокер ще дарят 23 000 лв. на неонатологочни отделения 
www.actualno.com | 19.01.2018 |  
Фондация “Нашите недоносени деца” помага на дарители да доставят най-необходимата 
апаратура и консумативи в някои от най-големите неонатологии в страната. Имаме 
удоволствието да ви информираме, че на 21.01.2018 г. от 11 ч, по случай Деня на родилната 
помощ, представители на SDI и звездите от “ВИП Брадър 2017” ще връчат чек за дарение на 
стойност 23 000 лв. на ръководството на фондация “Нашите недоносени деца”. 
Дарението ще бъде използвано за закупуване на необходима апаратура и консумативи за 
неонатологичните отделения в Първа МБАЛ гр. София, УМБАЛ “Д-р Георги Странски” в гр. 
Плевен, УМБАЛ гр. Русе, МБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович” гр. Стара Загора и МБАЛ “Д-р 
Иван Селимски” гр. Сливен. Основната част от средствата ще бъдат предназначени за 
купуване на монитори за проследяване на основните жизнени функции на децата в кувьоз. 
На церемонията ще имате възможност да се запознаете лично с екипа на фондация “Нашите 
недоносени деца”, на неонатологичното отделение в Първа МБАЛ, както и с участници във 
“ВИП Брадър 2017”, подкрепили благородната кауза чрез “SDI предизвикателствата” в 
риалити формата. 
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От името на всички подкрепящи благородната кауза ви каним най-сърдечно да присъствате 
на церемонията. Тя ще се състои във фоайето на болницата – вход от бул. “Патриарх 
Евтимий” №37. 
От съображения за сигурност и безопасност на територията на болницата, молим учтиво да 
потвърдите присъствие на ваш представител на някой от следните контакти: 
Нина Николова – 0889/811-887 
Весела Георгиева – 0898/613-769 
 
Създателят на Uber вече е милиардер 
www.economic.bg | 19.01.2018  
Създателят на Uber Травис Каланик официално е милиардер. Или ще бъде съвсем скоро, 
след като инвеститорите се съгласиха да изкупят голям дял от компанията за споделени 
превози. Консорциум, воден от японската Softbank, купува част от компанията от 
съществуващи акционери, както и нови акции на Uber в сделка на стойност 9,3 млрд. 
долара. Каланик, който се оттегли като главен изпълнителен директор през юни, продава 
акции на стойност 1,4 млрд. долара. И докато на хартия той отдавна притежава 10-цифрено 
богатство, то сделката, сега тази сделка циментира милиардното му състояние, пише BBC. 
Каланик бе принуден да отстъпи лидерското си място в компанията през юни м.г. след 
поредица от скандали, но връзките му с Uber остават силни. Той остава директор в 
компанията и продава по-малко от една трета от собствеността си в нея, което означава, че 
той все още има дял (около 6% от акциите на компанията) , който в момента струва около 3 
млрд. долара. Сега, когато той има милиарди в банковата си сметка, обяви, че планира да 
дари голяма част от тях на благотворителна фондация, която смята да основе, допълва 
"Бизнесинсайдър". Ако сте харесали статията, можете да се абонирате за страниците ни във 
Facebook и Twitter или да използвате нашия RSS фийд канал, за да не пропуснете нищо 
интересно от Economic.bg. 
 
Десет доброволчески центъра са създадени в България и Сърбия по проект на 
неправителствени организации 
www.bta.bg | 19.01.2018 |  
Десет доброволчески центъра са създадени в България и Сърбия по проект на 
неправителствени организации Видин, 19 януари /Валери Недялков, БТА/ По пет 
доброволчески центъра в България и Сърбия са създадени по проект от трансграничното 
сътрудничество на неправителствени организации от двете страни. Това съобщи Николай 
Цолов, ръководител на сдружение "Свободен младежки център" на пресконференция в 
Регионалния пресклуб на БТА във Видин. В България такива центрове са открити във Видин, 
Враца, Монтана, Перник и Кюстендил. Подбраните младежи за работа в тези центрове ще 
предоставят доброволчески социални услуги, като за целта изпълнителите на проекта са 
закупили и офис оборудване за центровете /столове, флипчарт, лаптоп, принтер, скенер/. 
Проведено е обучение на лидерите на доброволческите центрове със задача да набират 
доброволци и изпълняват предоставените им програми. Проектът "Да преместим границите 
за доброволчеството" се изпълнява от сдружение "Свободен младежки център" Видин в 
партньорство с Тимошки младежки център - Зайчар, Сърбия и е финансиран по Програма 
ИНТЕРРЕГ-ИПА България-Сърбия. Целта е да се създадат условия за устойчиво 
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сътрудничество в трансграничния регион и увеличаване на младежкото участие в 
общностния живот чрез социалното доброволчество. /МХ/ 
 
1,6 тона храни за бедни в Благоевград 
в. Стандарт | Владимир СИМЕОНОВ | 21.01.2018 | Стр. 6  
Успешно приключи поредната благотворителна кампания под наслов "Приятели, наши 
връстници гладуват! Нека спрем това!" в Благоевград. Тя бе организирана от Общинския 
съвет за защита от наркотични вещества и Православния информационен център на 
Неврокопска света митрополия. Благодарение на отзивчивостта на десетки хора се събраха 
малко над 1600 килограма дълготрайни хранителни продукти -олио, брашно, захар, 
макаронени изделия, спагети, и много лакомства за децата на подпомогнатите семейства. В 
дните на светлото Рождество Христово бяха направени пакети, които достигнаха до 180 
семейства на наркозависими, болни, бедни, самотни благоевградчани, като тази година те 
получиха плодове и топли одеяла. Бяха закупени и месни продукти, които се предоставиха 
на доброволческата кухня за бедни към църквата "Св. Николай" в благоевградския квартал 
"Грамада". 
 
Чехкиня дарява по $100 за ас 
в. Труд | 21.01.2018 | Стр. 23  
Чехкинята Каролина Плишкова ще дари по 100 долара за всеки ас на първенството в 
Мелбърн, а парите ще отидат в помощ на деца с онкологични заболявания. Миналата 
година бившата №1 в света направи най-много точки от сервис в женския тенис - 452. Тя е с 
големи амбиции за титлата сега. На осминафиналите Плишкова среща сънародничката си 
Барбора Стрицова. 
 
Зонта клубът във Велико Търново дари електрическа родилна операционна маса 
www.radiovelikotarnovo.com | 21.01.2018 | 15:06  
Дамите от Зонта клуба във Велико Търново орисаха на тържеството за Деня на родилната 
помощ в акушеро-гинекологичното отделение на областната болница „Д-р Стефан 
Черкезов“ първото бебе за 2018 година. Председателят Анелия Вълева пожела от името на 
неправителствената организация малкият Симеон Венциславов да расте здрав, щастлив и да 
радва своите близки. Той се роди на 2 януари в 10.05 часа с тегло 3.080 кг и ръст 50 
сантиметра. Момченцето получи като дар от зонтианки комплект сребърни монети и ваучер 
на стойност 200 лева. Дамите от клуба са сред традиционните дарители на отделението. На 
този празник те обявиха официално новия си жест – електрическа родилна операционна 
маса. Тя е на стойност 7 182 лева. Средствата са осигурени от дамите и приятели на тяхната 
кауза.  
   И както повелява традицията на Бабинден най-младата акушерка – 25-годишната Полин 
Веселинова, поля на доц.д-р Светлозар Стойков да си измие ръцете в знак на уважение за 
професионализма му. Началникът на отделението поздрави колегите си от двете отделения 
– акушеро-гинекологично и неонатология и благодари на всички за екипността и 
всеотдайността. Той отчете повишената раждаемост в отделението – рекордна за 
последните години и подчерта, че тя се дължи на доверието на пациентите и ръководството 
на болницата, на  Община Велико Търново, която прави всичко необходимо отделението да 
е със съвременни стандарт , а градът привлекателен за младите хора. Доц. Стойков изрази 
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специална благодарност и за партньорството на дамите от Зонта клуба, които подкрепят с 
благотворителната си дейност повишаването на възможностите за диагностика и комфорт в 
отделението. Към лекарите, сестрите и акушерките в Деня на професионалния им празник 
висока оценка за тяхната работа даде и д-р Стефан Филев – директор на областната болница 
във Велико Търново.  
1096 са родените в отделението бебета през 2017-а, те са с 14 повече от предходната. 11.3 
процента е недоносеността. Най-малкото бебе в неонатологията е било 760 г и в първите 24 
часа е транспортирано в Плевен.  
   За акушерка на годината от Регионалната структура на професионалистите по здравни 
грижи бе обявена Любка Кръстева. Тя упражнява професията от 9 години, а от две е във 
Велико Търново. Идва с екипа на доц. Д-р Светлозар Стойков и подчерта, че това е голяма 
чест за нея. Младата акушерка отдава всичката си енергия на майките и бебетата. През 
миналата година е акуширала на около 400 раждания. За нея всеки жест от родителите е 
ценен и вече е кръстница на 17 деца, проплакали в ръцете й.  
   Водосвет за здраве направи свещеноиконом Славчо Иванов. Екипите поздравиха танцов 
клуб „Търновград“ с художествен ръководител Бонка Бонева и малчуганите от група 
„Пчелица“ на детска градина „Соня“. 
 
ПРОФИ КРЕДИТ България дарява по 5 лева от всеки отпуснат кредит през януари за деца в 
риск  
www.24chasa.bg | 22.01.2018 | 00:11  
За всеки отпуснат кредит през първия месец на новата 2018 г. ПРОФИ КРЕДИТ България ще 
дарява по 5 лева в подкрепа на деца в риск. Спрямо броя на предоставените заеми през 
месец януари, компанията ще предостави натрупаната сума на Фондация "За нашите деца". 
Повече информация можете да намерите на https://proficredit.bg/charity. ПРОФИ КРЕДИТ 
България е дългогодишен партньор на организацията, подпомагайки финансово и 
материално нуждаещи се семейства, за да им дадат възможност да се грижат за своите деца 
в нормална среда. "Да даваш възможност на родители да имат спокойствие за грижите към 
децата си и сигурност, че могат да се справят с трудностите и разходите, съпътстващи 
отглеждането им, е дългосрочна цел на ПРОФИ КРЕДИТ България. Вярваме, че с тази 
кампания за поредна година ще допринесем за повече усмихнати семейства.", заяви 
изпълнителният директор на компанията Светослав Николов. През изминалата година 
компанията за бързи кредити дари 10 000 лева, като целева подкрепа към Фондация “За 
нашите деца” и заедно със служителите си се включи в акция по набиране на дрехи и 
подготовка на пакети за новородени деца. Фондация „За Нашите Деца“ вече 25 години 
следва своята мисия всяко дете да живее в сигурна семейна среда, а не в изолацията на 
социалните домове. За този период тя е подкрепила над 10 000 деца и семейства. 
 
Младите доброволци на БЧК отвориха сърцата на ловчалии 
в. Ловеч Прес | 22.01.2018 | Стр. 4  
Ловеч стана част от националната кампания "Купи и дари", която се осъществява съвместно 
между БЧК и голяма търговска верига. Младите червенокръстци апелираха към хората с 
брошури и флайъри и ги мотивираха, който иска, да помогне на хора в нужда от града, като 
закупи по желание траен продукт и го остави в нарочената за компанията количка. 
Количката с мотото на кампанията ще продължи да седи до касите и при желание всеки 
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гражданин може да закупи траен продукт и да прояви съпричастност към хората в риск. 
Всеки месец според събраните хранителни продукти Областният съвет на БЧК - Ловеч, по 
подадени и одобрени по критерии молби разпределя и предоставя на хора в риск продукти. 
За 2017 г. са подпомогнати 57 души от Ловеч. 
 
 Дарение от Швейцарския червен кръст за децата на Неделино 
Отзвук, Смолян | 22.01.2018 | Стр. 4  
Дарение от Швейцарския червен кръст пристигна в Неделино за децата от детските градини 
"1", "Пролет" и "Зора" - село Средец, както и ЦОП Неделино. Подаръците бяха връчени от 
кмета на общината Боян Кехайов, който е и председател на общинската структура на БЧК. На 
най-малките жители на общината бяха предоставени детски играчки. Малчуганите с голяма 
изненада, много усмивки и радост приеха подаръците. Колективите на детските заведения и 
ЦОП благодариха на градоначалника за грижите и вниманието, което отделя. Дарението е 
предоставено от Швейцарски червен кръст чрез БЧК - София, по искане на кмета.  
 
1% от най-богатите хора държат 82% от цялото богатство в света  
www.faktor.bg | 22.01.2018 | 11:33  
1% от най-богатите хора в света са генерирали 82% от световното богатство за последната 
година, за разлика от най-бедната половина от населението на земята, което не е получило 
нищо. Това показва ново изследване на благотворителната организация "Оксфам", 
съобщава АФП, цитирани от news.bg.  Изследването е публикувано преди световният елит да 
се събере на ежегодния Световен икономически форум в Давос. Тази година фокусът на 
форума е как да се създаде "споделено бъдеще в един несигурен свят". В новото изследване 
на благотворителната организация се разкрива, че шест пъти по-бързо милиардерите по 
света са си увеличи състоянието в сравнение с обикновените работници от 2010 г. Също така 
става ясно, че между март 2016 и март 2017 г. на всеки два дни се е появявал по един нов 
милиардер.  "Оксфам" използва откритията, за да обрисува световната икономика, в която 
богатите продължават да трупат още повече пари, докато стотици милиони хора "се борят 
да оцелеят".  Ръстът на милиардерите не е признак на процъфтяваща икономика, а симптом 
на провалена икономическа система, акцентира в съобщение изпълнителният директор на 
"Оксфам" Уини Биянима.  От организацията също подчертават, че жените продължават да 
печелят по-малко от мъжете, често са най-ниско заплатените и по-трудно си намират работа. 
Девет от десетима милиардери са мъже, допълва се още в изследването, озаглавено 
"Възнаграждаваща работа, а не богатство".  Използвани са данни на Credit Suisse за 
изготвянето на доклада. От "Оксфам" призовават правителствата да ограничат съвкупните 
доходи на акционерите и мениджърите, да намалят разликата в заплатите при половете, да 
се борят с укриването на данъци и да се увеличат разходите за здравеопазване и 
образование. 
 
Дариха фетален монитор на родилното отделение в Сандански 
www.kmeta.bg | 22.01.2018 | 12:03  
Кметът на община Сандански Кирил Котев, заедно с част от екипа си, зарадва с подарък АГ – 
отделението на МБАЛ „Югозападна болница“ ООД в Деня на родилната помощ. В знак на 
благодарност и почит към всички акушери и гинеколози, градоначалникът подари на 
отделението фетален монитор за проследяване на сърдечния ритъм и пулс на бебето по 
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време на бременност. За здраве бе отслужена молитва, а както традицията повелява  бе 
извършен  ритуал по поливане и миене ръцете на акушерите, които поемат новородените 
при тяхната първа глътка въздух. „Благодаря ви за ежедневните усилия и високия 
професионализъм, благодаря ви за неуморната и всеотдайна работа”, обърна се към 
медиците кметът Котев.  
 
Кампания на БЧК „Купи и дари“  
www.bulbox.net | 22.01.2018 | 12:51  
БЧК и верига супермаркети „БИЛЛА“ реализират съвместна кампания за подпомагане на 
уязвими групи от нуждаещи се граждани и институции чрез осигуряване на трайни 
пакетирани хранителни продукти, които се набират чрез дарения от клиентите на 
магазините. 
 
Държавата дава пари за нова болница в Ямбол  
в. Сега | Ана АТАНАСОВА | 20.01.2018  
Държавата ще даде пари за изграждане на нова сграда на областната болница в Ямбол, 
заяви здравният министър Кирил Ананиев по време на парламентарния контрол вчера. 
Проблемът със строежа на нова сграда в града е от години. През 2012 г. общината в Ямбол 
дари пет сгради в груб строеж на здравното министерство, за да бъдат завършени. Според 
болницата за целта са нужни над 12 млн. лв. Досега обаче движение по строежа няма. 
"Имам новина, говорил съм с премиера и с министъра на финансите, средства за строежа 
ще има. Те ще бъдат дадени в момента, в който се проведе търг, за да се види колко реално 
ще са нужни", заяви Ананиев вчера. 
Надлимитната дейност на болниците не може да се счита за отчетена, тъй като е извън 
определените в бюджета на касата финансови параметри, каза още пред депутатите 
Ананиев. Наскоро ВАС обяви лимитите за 2015 г. за нищожни и се очаква болниците да 
заведат дела срещу здравната каса именно за неразплатената надлимитна дейност, която за 
този период е 52 млн. лв. "При планирани по закон 798 млн. лв. за лекарства, от НЗОК са 
заплатени 986 млн., или 187 млн. повече разходи от предвидените. А при 1.457 млрд. лв. за 
болнична помощ, от НЗОК са заплатени 1.695 млрд. лв., или 238 млн. лв. повече. Цялата 
законово отчетена дейност е заплатена на лечебните заведения, и за лекарствата", 
аргументира се здравният министър с данни за миналата година. 
 
Музей в Габрово събира учебни пособия, ученически чанти и униформи за изложба  
www.bnr.bg | 20.01.2018 |  
Националният музей на образованието в Габрово обяви дарителска кампания за събиране 
на учебни пособия,  
ученически чанти и униформи. Поводът е 45 години от създаването на институцията, 
наследник и продължител на  
първия Държавен училищен музей от 1905 година. "От ученическата чанта до... училищната 
униформа" -  
така е наречена националната дарителска кампания за събиране на пособия, с които са си 
служили някогашните ученици.   
Интерес представляват и носените от тях униформи - барети, фуражки, куртки, престилки, 
монограми и емблеми, като и  
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училищни знамена. Даренията ще попълнят музейния фонд, в който се съхраняват 
материали, свързани с просветното дело от  
X век до наши дни.  Получените учебни пособия и униформи ще бъдат показани в изложба, 
като дарителите  
най-стария и най-атрактивния предмет ще вземат награди. 
 
Създава се общински фонд за подкрепа на НПО  
www.dariknews.bg | 20.01.2018  
Общински съвет Кюстендил ще гласува създаването на Фонд за подкрепа на местни 
инициативи на заседанието следващата седмица. Учредяването на фонда е по договор за 
сътрудничество между община Кюстендил и сдружение „Платформа Агора”, финансирано 
от фондация „Америка за България”.Целта на фонда е финансиране на инициативи на НПО, 
читалища, домсъвети, неформални граждански групи,местни образователни и културни 
институции. Фондът ще подкрепя инициативи насърчаващи развитието на гражданското 
общество.Фондът ще се финансира от общински бюджет, от дарения и спонсорство на 
български и чужди юридически или физически лица. 
 
Бил и Мелинда Гейтс платиха дълга на Нигерия към Япония  
www.clubz.bg | 20.01.2018 |  
Бил и Мелинда Гейтс обявиха, че ще изплатят дълга на Нигерия към Япония в размер на $76 
милиона. Задълженията са натрупани заради помощта, предоставена от японското 
правителство чрез Overseas Development Assistance (ODA) през 2014 г. в подкрепа на 
усилията за ликвидиране на полиомиелита в Нигерия.  
Африканската страна направи големи крачки в усилията си за премахване на болестта 
благодарение на това финансиране. От юли 2014 г. до август 2016 г., когато са регистрирани 
два случая, в Нигерия няма нито един случай на полиомиелит. По данни на  Global Polio 
Eradication Initiative през 2017 г. няма случаи на опасното заболяване, а през 2016 г. са общо 
четири.  
In 1988, there were 350,000 new polio cases. Last year, there were just 21. Here’s what made this 
progress possible: https://t.co/wpTTpyg0VF pic.twitter.com/qW5chL09rl  
— Bill Gates (@BillGates) January 11, 2018 
Всичко това означава, че Нигерия е много близо до изкореняване на полиомиелита - което 
би оставило само две страни в света, където болестта все още е ендемична, Пакистан и 
Афганистан.  
Постигнатото от Нигерия е забележително, тъй като само допреди 6 години, през 2012 г. на 
Нигерия се падаха близо половината от всички случаи на полиомиелит в света. Като най-
голямата частна филантропска организация в света, фондацията "Бил и Мелинда Гейтс" 
харчи малко над $3 милиарда долара годишно за помощ за развитие, пише британското 
издание The Guardian.  
Петте най-важни книги на 2017-а според Бил Гейтс  
Изкореняването на полиомиелита е сред основните приоритети на фондацията. На 
последната годишна международна конференция на Ротари клубовете в Атланта фондация 
"Гейтс" обяви, че ще подкрепи ангажимента на Ротари, като дарява по 50 млн. долара 
годишно в следващите 3 години в подкрепа на усилията за унищожаване на полиомиелита. 
Това прави общо $450 млн., вложени от Бил и Мелинда Гейтс и Ротари клубовете за 
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ликвидиране на болестта. Преди 30 години имаше 350 000 случаи на полиомиелит годишно 
в световен мащаб, докато миналата година този брой спадна до 21.  
Героите, които направиха този прогрес възможен, са милионите здравни работници, които 
идват на прага на всеки дом, и са успели да имунизират над 2.5 милиарда деца. 
Благодарение на тяхната работа 16 милиона души, които биха били парализирани, ходят 
днес, казва Бил Гейтс.  
7 years after they helped India see its last case of polio, health workers still provide children with 
much more than the polio vaccine. https://t.co/CdRPWGq85d #endpolio 
pic.twitter.com/B9gKgELQLn  
— Gates Foundation (@gatesfoundation) January 10, 2018 
"Помагайки на други страни да се борят с бедността и болестите, това ще направи света по-
стабилен и американците и хората като цяло - по-сигурни", заяви Гейтс пред ротарианците в 
Атланта.  
Бил Гейтс: Светът е изправен пред глобална пандемия  
Усилията за унищожаване на полиомиелита не само помагат за елиминиране на болестта в 
повечето страни, но подпомагат и създаването на по-добри здравни системи и укрепват 
способността за реагиране при други световни здравни кризи като ебола и "Зика". 
 
Благотворителен базар на Атанасовден ще набира средства за Фестивала на солта през 
лятото 
www.gramofona.com | Автор : Gramofona.com | 20.01.2018  
В границите на Бургас има едно необикновено езеро – Атанасовското, което не само че 
привлича хиляди посетители, които идват, за да се топят във водите му (през летния сезон), 
да карат велосипеди покрай бреговете му или да наблюдават птиците му (през цялата 
година), но това езеро празнува имен ден и рожден ден, има даже и Фестивал! Ако вече 
мечтаете за лятото и с нетърпение очаквате ФЕСТИВАЛА НА СОЛТА през август, или пък 
просто харесвате Атанасовско езеро и нещата, които се случват там – сега е моментът да ни 
подкрепите! Заповядайте на 21 януари (неделя) от 10:00 до 13:00 часа на благотворителния 
базар в Културен център „Морско казино“ по време на полумаратона „Атанасовско езеро“. 
Атанасовско езеро е една приказка за солта и птиците, която трябва да продължи да се 
разказва …. За да може да докоснем водите му, за да усетим солта и калта по кожата си, за 
да видим птиците му, а чрез формите на изкуството да научим за най-важните процеси в 
езерото, за да усетим кръговрата, да видим симбиозата и да разберем природата… За 
Фестивала на солта!   Докато състезателите мерят сили, всички приятели и гости ще могат да 
се включат в базара, където могат да се намерят: -              Цветните  тениски на фондация 
Биоразнообразие, посветени на човека и природата; -              туристическо метално канче 
Зеления пояс; -              бижута за природата; -              магнити и торби на Атанасовско езеро; -              
веган сапун с луга от езерото и аромат на мента или лавандула; -              календари Любовта 
в природата; -              „Цветето на солта“ и много други … Нашите малки приятели от ОУ 
„Ал.Коджакафалията“ - Бургас също подкрепят каузата ни и през последните седмици 
активно се подготвяха за участие в базара - те са изработили книгоразделители и картички 
за езерото. С базара даваме началото на нашата кампания в подкрепа на шестото издание 
на Фестивала на солта. За да го има, за да се случи, защото заедно ще ни се получи! 
Очакваме ви на 21 януари да спортуваме и да се веселим заедно по случай Атанасовден за 
Атанасовско езеро! 
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Боян Петров и десетки любители се включиха в 36-часовото бягане на Красимир Георгиев A+ 
www.dnevnik.bg | 20.01.2018  
Алпинистът Боян Петров и десетки любители се включиха в благотворителното 36-часово 
бягане на пътека на Красимир Георгиев. Предизвикателството на ултрамаратонеца започна 
в петък в 10.00 часа и ще продължи до 22.00 часа в събота. Голямата цел на Георгиев и 
организаторите е да бъдат събрани пари за тренировъчен лагер и участие на деца в 
световната олимпиада "Игри за победители" в Москва - състезание за деца, преборили рака. 
"Аз съм добър на баири и газене на сняг, тичането по равно не го разбирам, скучно ми е", 
каза Боян Петров. Бягането продължава в Park Center Sofia, като до него има втора пътека, 
на която всеки желаещ ще може да бяга в подкрепа на каузата. За 100 метра бягане всеки 
участник дарява по 1 лев. Желаещите да се включат имат свободен достъп до втората 
пътека, без предварително определен график. Инициативата може да бъде подкрепена и 
дистанционно чрез мобилното приложение STRAVA. 
 
"Златно сърце" за REFAN 
сп. OK! | 23.01.2018  
Компанията Refan с над 400 бутика в повече от 30 държави на 5 континента получи приза 
"Корпоративен гражданин" за изключително активната си подкрепа за спорта, изкуството, 
здравеопазването, културата и благотворителността. Рефан България изцяло реновира и 
оборудва детските отделения - хирургично и онкохематологично, в болница "Свети Георги" 
в Пловдив, подари кувьоз на болница "Проф. Д. Стаматов" - Варна, направи щедри дарения 
за детски домове и социални заведения. Компанията организира масовия мемориален крос 
"Стефан Попов" в Пловдив, футболната купа Evima Refan Cup, подкрепя изявите на 
Федерацията по аеробика, шампионата по снукър, по спортни танци и мн. други. "Рефан 
България" подпомага изключително активно българския футбол във всичките му нива. С 
цялата си дейност досега компанията доказа, че е дна от най-социално отговорните в 
страната. 
 
Световни знаменитости бяхя наградени в Давос за дейности в защита на човешките права 
www.novini.dir.bg | БНР | 23.01.2018  
Австралийската актриса Кейт Бланшет, певецът и композитор Елтън Джон и индийския 
актьор Шах Рук Хан бяха наградени на Светов... Австралийската актриса Кейт Бланшет, 
певецът и композитор Елтън Джон и индийския актьор Шах Рук Хан бяха наградени на 
Световния икономически форум в Давос за дейности, насочващи вниманието към правата 
на човека, предаде Ройтерс.Бланшет получи Кристалната награда на форума за работата си с 
хора, принудени да напуснат домовете си, бягайки от конфликти. Елтън Джон беше отличен 
за благотворителната дейност на неговата фондацията за борба със СПИН, а Хан - за защита 
на правата на жените и децата в Индия. Отличията бяха връчени на церемония в 
швейцарското село, където днес започва среща на световни политически и бизнес лидери. 
Кейт Бланшет, която е носителка на два Оскара, стана през май 2016 г. посланик на добра 
вола на агенцията за бежанците на ООН. Тя се срещна със сирийски бежанци в Ливан и 
Йордания. Актрисата предупреди, че ако не се направи повече, за да се помогне на 
бежанците, последиците ще бъдат сериозни. Изгубените поколения от необразовани, 
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лишени от права и напуснали домовете си деца са не само огромна загуба на потенциал, но 
и заплаха за бъдещата глобална сигурност и просперитет, каза още Бланшет. 
 
Село събира от дарители 65 000 лв. 
www.kmeta.bg | 23.01.2018  
Целта тази година пред жителите на благоевградското село Долно Българчево е да си 
осигурят „бюджет” от поне 65 000 лева. Разбира се, не става въпрос за средства от 
общината, а от дарители. За да успеят да сбъднат мечтата си и да имат свой собствен 
православен храм. 
Преди време над 350-те жители на селището се обединиха, за да построят това, което са 
искали предците им преди повече от 90 години - църква. Градежът на светата обител, която 
ще носи името на свети Димитър, започна през 2016 година и постройката вече е вдигната. 
Местните хора сега ходят да се молят в църквата "Света Петка", която е между тяхното село 
и съседните селища Горно Българчево и Зелен дол. Всички те вярват, че скоро ще палят 
свещи в новия си молитвен дом. „Тази година главната ни задача е да съберем пари за 
обшивката на куполите, което ще струва около 30 000 лв., както и за поставянето на 
дограмата, което ще излезе към 35 000 лв. Дограмата сме я поръчали, но разчитаме на 
дарители, за да успеем да я платим”, сподели кметът на селото – Елена Стойчева. 
Храмът представлява кръстокуполна сграда на един етаж и емпоре за женското отделение. 
Над входа се издига камбанарията, която във височина преминава в отворен шестстенен 
барабан и завършва с купол. Двете основни полуцилиндрични тела се пресичат и образуват 
централното пространство на храма. Централния купол е разположен върху осмостенен 
барабан. 
В четирите ъгъла са предвидени полуапсиди за обогатяване на вътрешното пространство. 
Олтарът завършва с по-голяма апсида и е повдигнат с едно стъпало от централното 
пространство. Височината на църквата е почти 12 метра, площта вътре е 112 квадратни 
метра. 
„С божията помощ и подкрепата на добри хора ще успеем", вярва селският управник. 
„Където има храм, ще има и хора. А нашият бъдещ уникален молитвен дом ще води насам и 
поклонници от страната и чужбина. Църквата е живот за селото ни”, убедени са хората в 
село Българчево. 
 
Художниците в Сливен с благодарност към дарители 
www.dariknews.bg | 23.01.2018  
В отворено писмо до медиите, Дружеството на художниците в Сливен изразява 
благодарност към  всички институции, спомоществователи и граждани, които помогнаха за 
успешното протичане на благотворителния търг на картини, организиран от дружеството. 
Той бе проведен през първата половина на януари в зала „Май“ и фоайето на Съдебната 
палата, с подкрепата на зам.-кмета по културата и социалните дейности Пепа Чиликова, 
председателя на Районния съд в Сливен Живка Кирилова и председателя на Окръжния съд 
Кънчо Жеков. 
Със събраните средства беше създаден фонд „Художник в беда“, който със солидарно 
събрани суми ще оказва помощ на художници в тежко социално положение. С част от 
събраните средства сливенските художници направиха благотворителен жест и 
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подпомогната окръжната болница „Д-р Иван Селимински“, за закупуването на легло със 
специален характер за детското отделение на лечебното заведение. 
За реализацията на благотворителния търг оказаха съществена помощ Снежана Кънева от 
община Сливен, колекционерът на картини Иван Митев, Сава Хараламбов адвокатите 
Станислав Раднев и Магдалена Данчева. За осъществяването на идеята беше от значение 
безвъзмездното дарение на Катя Момчева, благотворителният жест на Красимир Михайлов. 
По време на търга, най-големите откупки на картини направи Ловнорибарското дружество в 
Сливен, в лицето на неговия председател - народния представител Кольо Милев и члена на 
ръководството Станислав Аврамов. 
Първият търг на картини, организиран от Дружеството на художниците в Сливен премина 
успешно. Освен към картините и малките пластики, любителите на изобразителното 
изкуство проявиха голям интерес и към рисуваната коприна. Търгът поставя началото на 
благотворителната инициатива на сливенските художници, сподели председателят на 
дружеството Бурхан Капсъзов. Той благодари на всички граждани, направили откупки в 
името на общата цел. 
 
Димитър Кудоглу и храмът на здравето 
Материал на "Българска история" - www.bulgarianhistory.org 
Един българин от Беломорска Тракия, чието име ние никога не е трябвало да забравяме, 
отново стана „актуален“ преди година. За жалост не за да получи заслуженото, макар и 
закъсняло, признание от своите сънародници, а за да ни напомни, че унищожихме и 
малкото останало непокътнато наследство, което той е оставил. Събитието, което отърва от 
забвението тютюнотърговеца Димитър Кудоглу, е палежът на красивите тютюневи складове 
в Пловдив, най-ценният от които е съграден от него. Димитър Кудоглу Димитър Петров 
Кудев (Кудоглу) е роден в село Габрово. Само че не в град Габрово, а в значително по-
непознатото село Габрово, разположено на най-южните склонове на Родопите в близост до 
Ксанти. Един ден преди 154-ата годишнина от раждането на благодетеля през миналата 
година, на 20-ти август, когато изгоряха три тютюневи склада, ние си спомнихме за част от 
безкористните добрини, с които тютюнотърговецът е допринесъл за града, неговите 
граждани и всички българи. С обработка и търговия с тютюн се препитават и родителите на 
Кудоглу. Занаятът е продължен от него, след като завършва френския колеж в Цариград. А 
за център на търговията е избран познатия ни като тютюнджийски център от Димитър-
Димовия класически роман Ксанти. Малкото градче скоро отеснява за стремглавото 
развитие на бизнеса и през 1903 година Кудоглу се премества в център за търговия с тютюн 
от още по-голям мащаб – Дрезден. В германското бароково бижу на Елба българинът 
прекарва по-голямата част от живота си, което не възпрепятства широката родолюбива 
дейност на територията на родината му. Най-висшият израз на тази благотворна дейност 
безспорно е Домът на благотворителността и народното здраве. В учредителния протокол 
на фондацията, създадена, за да подпомага това учреждение, е упомената мотивацията, 
който подтиква тютюнотърговеца да създаде този диспансер. „Намирал съм смисъл в 
живота, радост и щастие само тогава, когато съм можал да направя нещо добро, да бъда 
полезен на народа си, на бедните, на страдащите. Богатството, спечелено с честен труд, 
трябва да служи човеку, за да върши добри и полезни дела.“ Откриване на Дома на 
благотворителността и народното здраве Диспансерът се помещава в едно от многото 
забележителни сгради в централната част на Пловдив на хотел „Цар Симеон“, която е 
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закупена от Кудоглу и преобразувана за целите на медицинското учреждение. Министър-
председателят Андрей Ляпчев отдава заслуженото на дарителя пред депутатите по следния 
начин: „Мой дълг е пред Народното събрание да изкажа благодарността на правителството 
и на целия български народ към този добър човек … той в цялата си житейска дейност се е 
ръководил преди всичко от принципа, че създава с труда си блага и пести от спечеленото, не 
толкоз за лични изгоди и разпиляване, колкото за обществената полза”. Домът на 
благотворителността и народното здраве „Димитър Кудооглу“ се издържа в продължение 
на цели 20 години от два негови тютюневи склада, намиращи се в триъгълника между 
Централна гара, улица „Иван Вазов“ и булевард „Христо Ботев“. Годишната им печалба 
възлиза на 800 000 лева. Сума, която изглежда предостатъчна, за да помогне на 
посетителите в нужда, както и стипендиите на бъдещите лекари, които учат в чужбина. 
Безкористната и нестопанска цел на „дома“ се допълва и от таксите, заплащани само от 
пациентите, които могат да си ги позволят и използвани за безплатно лекуване на бедните. 
По думите на дарителя, домът е дарение за България, от което могат да се ползват всички 
граждани и селяни, без разлика от вяра и народност. Туберкулозата, детските и 
венерическите са болестите, от които страдащите намират облекчение в диспансера. 
Пловдивският окръжен съвет също не остава безучастен към страданието и чрез дарение на 
стойност 310 000 лева, е обзаведена противобясна станция – първата в България. До онзи 
момент засегнатите българи е трябвало да се лекуват чак в Букурещ. Домът на семейството 
на Кудоглу в Дрезден. Тъй като Кудоглу живее през по-голяма част от времето в Германия, 
той делегира управлението на диспансера на ефория, в чийто състав влизат най-
уважаваните пловдивчани, председателствани от Недко Каблешков – най-доверения 
приятел на търговеца под тепетата. Далновидната идея на тези мъже е трябвало да даде 
пример за функционирането на здравеопазването в цялата държава. За целта дори е 
създаден и гласуван закон за благотворителността, приет със 100 % одобрение и 
аплодисменти от депутатите. Афинитетът на Кудоглу към грижата за здравето се проявява 
още преди да се превърне в един от най-богатите българи. През 1908 година, когато вече е 
натрупал определен капитал, в къща на свой роднина в родното си село оборудва 
амбулатория и плаща надница на лекар, който да преглежда и лекува бедните. Грижата за 
здравеопазването далеч не е единственото благодеяние на мецената. Къщата в родното му 
село е дарена, за да се помещава в нея училище. Помощта му не се разпределя по 
етнически или верски признак, тъй като през 1912 година праща помощи за гладуващото 
населението в Ксантийско. А гладът засяга основно турското население. По време на 
Първата световна война и малко след края ѝ гладът не подминава и българите. Родният му 
край е откъснат от България и много от земляците му се преместват в Пловдив, където 
настъпва бедност и глад, Кудоглу оборудва и открива в града трапезария за бедни и 
нуждаещи се, в която се сервират над 1000 топли блюда дневно. През 1920 година с 
първоначална вноска от 100 000 лева се създава фонд в БАН, носещ неговото име, чрез 
който се подпомага издаването на литературни трудове. Със създаването на фондацията 
„Дом на благотворителността и народното здраве“ се променят и приоритетите на фонда, 
който се насочва към финансиране на медицински изследвания. 80 000 лева е сумата, 
дарена във фонда на народния поет Иван Вазов, а 100 000 – в този на Цанко Церковски. 
Благодеянията на Кудоглу не са само колективни. От тях се възползват и отделни личности. 
Сред талантите в областта на изкуството, подпомагани от щедрия богаташ, е 
световноизвестната музикантка Недялка Симеонова. Италианската цигулка „Галиани“ и 
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поемането на издръжкатая на талантливата музикантка отварят нейния път към световната 
слава. Погребението на Кудоглу Почетният гражданин на Пловдив умира на 7-ми март 1940 
година под тепетата. И смъртта не спира добротата и грижата на мецената – дарява 
луксозната си къща в Дрезден, а съпругата му създава в негова памет детска ясла „Кудоглу“. 
Улиците на Пловдив се изпълват с опечалени граждани. Въпреки това за всички добрини, с 
които безвъзмездно Кудооглу е дарил българския народ, той не получава благодарност и 
признание. Дори напротив – неговата съзидателна дейност, която дори и след смъртта му 
продължавала да носи е подложена на умишлена разруха и забвение. Престъплението, 
което допуснахме да бъде извършено срещу него през 2016 година, е престъпление на 
всички нас, които с действия или бездействия в продължение на години направихме тази 
трагична развръзка възможна. Най-тъжното е, че това не е първото безумие, което България 
причинява на мецената. Домът на благотворителността и Народното здраве „Димитър 
Кудоглу“, донесъл облекчение на толкова много българи от всички краища на страната, е 
разрушен след идването на Народната власт. Фондацията е одържавена през 1951 година, а 
бижуто в центъра на Пловдив, е изравнено със земята 20 години по-късно, за да бъде 
построена меко казано спорната в архитектурно отношение Централна поща. Така 
желанието на създателите му диспансерът да служи на българския народ за вечни времена 
остава неосъществено. При съмнителни обстоятелства общинският съвет на Пловдив 
тихомълком заличи и детските ясли, гласувайки с поти пълно единодушие те да бъдат 
срутени. Паметникът на благодетеля в Цар-Симеоновата градина е преместен в 
Белодробната болница, за да остане тайна за голямата част от българите, включително и за 
мен до този момент. Дори няма улица, която да напомня за делата на Кудоглу. 
Единственото решение в случая е поемането на колективна отговорност за всички 
недоразумения, която може да спаси макар и малкия остатък от завещанието на щедрия 
тютюнотърговец. 
Източник: Bulgarian History 
 
Цветелина Хайдукова: Инициативата „Капачки за бъдеще“ е национална кампания, която е 
организрана от фондация „Лазар Радков“ 
www.focus-radio.net | 23.01.2018 |  
Цветелина Хайдукова от Туристически културно-информационен център към Община 
Благоевград в интервю за Радио „Фокус“- Пирин. 
Фокус: В Туристически културно-информационен център към Община Благоевград 
продължава инициативата „Капачки за бъдеще“. Разкажете повече за тази инициатива. 
Цветелина Хайдукова: В Туристически културно-информационен център към Община. След 
дареното количество през изминалата 2017 година, надхвърлящо 100 кг., Община 
Благоевград продължава да подкрепя инициативата и през 2018 година. Туристически 
културно-информационен център Благоевград остава единственият постоянен пункт за 
събиране на пластмасови капачки към кампанията „Капачки за бъдеще“. Благодарение на 
даренията от пластмасови капачки през последните три месеца и силната заинтересованост 
на гражданите в цялата страна, на 16 декември 2017 бе дарен кувиоз на болницата в Червен 
бряг. В момента се прави подбор на най-нуждаещите се болници, за да се определи къде ще 
бъде дарен следващият такъв. Община Благоевград благодари на учениците от ПГИ „Иван 
Илиев“, ПГСАГ „Васил Левски“, III ОУ „Димитър Благоев“, на всички граждани и фирми, които 
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се включиха в кампанията и апелира да продължат да допринасят за спасяването на 
човешки животи и за опазване околната среда. 
Фокус: Всъщност това е национална кампания , която е организрана от фондация „Лазар 
Радков“, нали така? 
Цветелина Хайдукова: Да. Двама ентусиасти, които са младежи от София взимат идеята от 
варненска подобна кампания, която бе организирана преди години. Чрез събитие в 
соцаланата мрежа 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. 
Събитието стана изключително популярна в социалната мрежа и по този начин достигна и 
до нас.  Заедно с колегите обсъдихме и решили, че това е много хубава иницатива и 
решихме да се включим. След това взехме решение, че област Благоевград е достатъчно 
силна и можем да го обявим публично с подкрепата на всички от Общината. Ние обявихме, 
че ставаме стационарен пункт за тази кампания и започнахме да събираме и ние капачки за 
тях, въпреки че те направиха само едно масово събитие в София и Пловдив през ноември, то 
ние продължаваме да събираме постоянно. 
Фокус:  С първата събрана сума успяхте да закупите кувьоз за болницата в Чрвен бряг. Каква 
е следващата цел? 
Цветелина Хайдукова: Само за три месеца успяхме да съберем достатъчни средства, 
придружени с други дарения, да се закупи един кувьоза болницата в Чрвен бряг. Вече се 
търси нова болница. Докато съществува кампанията и ние има възможно ще събираме 
капачки при нас. Няма определн срок, защото ние работим всеки ден без изключение от 
09.00 до 19.00 часа и очкаваме хората постоянни да носят. Ученици от Благоевград се 
включиха активно в инициативата в Благоевград. Възпитаници от III ОУ „Димитър Талев“ 
направиха поредно дарение от пластмасови капачки. Събраните капачки в Туристически 
културно-информационен център към Община Благоевград възлиза на 280кг , от които 150 
кг от III ОУ. 
Лора КАЛЧЕВА 
 
Фотоизложба набира средства за спортна площадка в Дневния център в Димитровград 
www.parvomai.net | 23.01.2018 |  
С благотворителна изложба ще бъде подпомогнато изграждането на спортна площадка в 
двора на Дневния център за деца с увреждания в Димитровград. Тя се организира от 
Областна администрация -Хасково и училището на фотографи - PHOTO SCHOOL. В 
експозицията ще бъдат представени най-добрите фотографии на участниците в началното 
ниво на училището в Хасково.  Изложбата ще се открие на 29 януари от 18:00 часа  във 
фоайето на Областна администрация, информират от там. Тя остане отворена за посещение 
до 31 януари. В началото на месец ноември Дневният център в Димитровград се включи в 
националната кампания под надслов "Избери, за да помогнеш". Чрез нея се набират 
средства за изграждане на спортна площадка в двора на центъра. Тя ще включва 
баскетболен кош, мека настилка и подходящи съоръжения за придвижване с инвалидни 
колички. Набраните от изложбата средства ще бъдат използвани за тази цел. Всеки желаещ 
може да направи дарение за изграждане на спортната площадка в Дневния център. 
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД IBAN:BG07BPBI79268465363501 BIC:BPBIBGSF При банка:Юробанк 
България Основание за плащане:Избери, за да помогнеш 
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