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Новини за членове на БДФ 
 

Програмата за активно гражданско участие Научи се да даряваш“ в Тетевен. 

www.novini247.com | 22.05.2018 |  
Начално училище в Тетевен участва в програмата Научи се да даряваш. Програмата за 
активно гражданско участие „Научи се да даряваш“ на Български дарителски форум се 
реализира за втора поредна година. Ирена Митковска, която е учител в началното училище 
„Хаджи Генчо“ в Тетевен, работи по нея с третокласници. "Програмата е обучение в доброта, 
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децата се запознават със света около тях", казва Митковска и допълва: "Ако искаме 
бъдещите млади хора да са с отворени сърца за добротата, то това възпитание в доброта 
трябва да започва от най-ранна възраст. Децата би трябвало да растат, осъзнавайки колко е 
по-лесно и по-хубаво да бъдем добри - не по отделен предмет, не по повод, а в 
ежедневието." Темите, върху които се разработват уроците, са най-различни: от правата на 
децата, през добротворчество и дарителство, храна, бежанци, различните хора, пари, 
бедствия и насилие. Тези теми могат да се съчетаят с всеки един друг предмет - те са част от 
живота на децата, убедена е Ирена Митковска. Децата посрещат с отворени обятия всеки 
урок, по-различен от традиционния: учител – дъска – учебник и реагират с голям интерес и 
желание, разказа преподавателката. Въпреки възрастта си на третокласници тя смята, че 
децата имат много реален поглед върху случващото се около тях.  Всички провеждани по 
програмата уроци се качват - подробно обяснени и онагледени в сайта на програмата 
"Научи се да даряваш", където могат да бъдат адаптирани и допълнени, а всеки учител - да 
ги пригоди към своя клас. В навечерието на 1 юни децата от тетевенското училище ще 
съберат детски книжки или ще закупят нови за детското отделение в болницата в Тетевен. 
Планира се още да бъдат записани на дискове приказки, които след това да бъдат дарени на 
училището за незрящи деца в София. Цялото интервю чуйте от звуковия файл. 
Източник: bnr.bg 

Двойки от Дупница подават заявления за финансова помощ за ин витро до 30 май 

www.dennews.bg | 22.05.2018 |  
След броени дни изтича крайният срок, в който двойки от Дупница могат да кандидатстват 
за финансова помощ за ин витро процедури. Средствата, 11 000 лв., бяха събрани със серия 
благотворителни инициативи, а сумата ще бъде поделена между 3 двойки с репродуктивни 
проблеми. Кампанията „За повече деца в Дупница" се проведе под егидата на кмета Методи 
Чимев, председателя на ОбС Емил Гущеров и със съдействието на фондация „Искам бебе". 
Кандидатите трябва да подадат документи по електронен път до 30 май, а на 1 юни ще 
бъдат определени двойките, които ще получат възможността да сбъднат най-съкровената си 
мечта – да имат своя рожба. „Процедурата за кандидатстване е изключително лека и отнема 
не повече от 5 минути. Бяхме максимално съсредоточени върху това да облекчим 
кандидатите, без да ги утежняваме с медицински документи. Самите ние извършваме 
служебна справка в клиниката, в която са записани пациентите и получаваме необходимата 
медицинска информация. Условията за кандидатстване на двойките са регламентирани в 
две декларации и едно заявление, които са публикувани на сайта на фондация "Искам бебе" 
(iskambebe.bg) и са напълно достатъчни, за да ги одобрим", коментира председателят на 
фондацията Мария Янева. След попълването на документите те трябва да бъдат изпратени 
на електронен адрес: dupnitsa@iskambebe.bg 

Финалист в ПРОМЯНАТА участва в първия по рода си у нас "Отбор с мечта" 

www.dariknews.bg | 22.05.2018  
На 16 юни 2018 г. (събота) в парк „Възраждане“ в София ще се проведе първото по рода си 
събитие – „Отбор с мечта“. Организаторите са три добре познати личности в спорта в 
България – ултрамаратонецът Краси Георгиев, двукратният световен шампион по паркур/ 
фрийрън Делян „Дидо“ Димитров, и маратонецът и кросфит атлет Иван Димов (основател на 
фондация „Сингъл степ“ – финалист в ПРОМЯНАТА - най-голямата социално отговорна 
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инициатива на Нова Броудкастинг Груп). Заедно те виждат нуждата да създадат инициатива, 
която да събере благотворително средства и да популяризира социални каузи чрез спортни 
предизвикателства и състезания, в широко партньорство с общината, бизнеса, спортната 
общност и всички граждани. Трима спортисти с различен профил, се обединяват, за да 
допринесат към три организации, които са бенефициенти на събитието – Сдружение „Деца с 
онкохематологични заболявания“, фондация Single Step, работеща за подкрепа на ЛГБТИ 
младежи и техните семейства и BEST foundation, която организира клубове за дебати и 
ораторство на английски език в гимназии в цяла България. Събраните средства ще бъдат 
разделени поравно между трите организации. “Често чувам “тук е така”, като че ли това би 
трябвало да ни примири с реалността. С Дидо и Краси се предизвикваме постоянно и то не 
само в спорта. Това събитие ще покаже, че когато не се делим, сме много по-силни”, 
сподели Иван Димов. Краси Георгиев от своя страна каза, че “предизвикателствата са начин 
на живот за мен и съм изключително радостен, че намерих сродни души и приятели. С това 
събитие, тримата искаме да предизвикаме всички да бъдем заедно по-добри със спорта”. 
„Отбор с мечта“ ще се проведе в рамките на целия ден на 16 юни, започвайки преди изгрев 
слънце. Първи ще са спортните предизвикателства на Краси Георгиев и Иван Димов – от 
04:30 ч. до 10:30 ч. Краси ще избяга 50 км., а Иван ще прави 5000 лицеви опори. 
Непосредствено след това г-жа Фандъкова ще даде официалния старт на събитието, което 
ще включи състезания между корпоративните отбори, музика от любими български 
изпълнители и игри. В 16:00 ч. ще започне вторият републикански турнир по паркур/ 
фрийрън за купата на TELUS International Europe. За финал на събитието ще бъдат наградени 
победителите от турнира. “Посвещаваме втория национален турнир по паркур/ фрийрън в 
памет на моя най-добър приятел Антони “Шорти” Лютов, който почина от рак миналата 
година. Ние не забравяме своите и семейството ни става още по-голямо с помощта на Краси 
и Иван”, сподели Делян „Дидо“ Димитров. Всички желаещи могат да даряват за 
инициативата чрез ПЛАТФОРМАТА преди, по време и след събитието. Компаниите, които 
искат да участват и също да наберат средства, имат възможност да сформират свои отбори 
от по 4 души, които да се състезават в спортните предизвикателства на “Отбор с мечта“. 
Нови корпоративни отбори могат да се присъединят към инициативата, като се свържат със 
Single Step на info@singlestep.bg. Повече информация за събитието може да намерите и тук. 
„Отбор с мечта“ е под патронажа на кмета на София Йорданка Фандъкова и е част от 
инициативите за „София – европейска столица на спорта 2018“. 

НФСБ: Неправителствени организации подкрепят необходимостта от дискусия за промени в 
Закона за хазарта 

www.focus-news.net | 23.05.2018 |  
София. Неправителствени организации подкрепиха необходимостта от дискусия за промени 
в Закона за хазарта и излязоха с конкретни предложения в становище до вносителите на 
промените – народният представител Христиан Митев и неговите колеги от НФСБ. Това 
съобщиха от пресцентъра на ПП НФСБ. Становището е подписано от 15 НПО, сред които 
Български дарителски форум, Български център за нестопанско право, Българска асоциация 
за семейно планиране и сексуално здраве, Национална мрежа за децата. „Според нас е 
изключително важно да се предвиди увеличаване на средствата за хазарт за 
общественополезни инициативи, предвидени по чл.10а от Закона за хазарта в съответствие 
с Европейската препоръка 2014/478/ЕС, както и за подобряване на механизмите за 
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разпределението им“, се казва в становището. От неправителствените организации 
посочват, че в последните години отделянето на финансов ресурс от организаторите на 
хазартни игри е практика, която се прилага в редица европейски страни. Въведено е и 
понятието „благотворителна лотария“, включително е създадена и Асоциация на 
благотворителните лотарии в ЕС, чиито членове предоставят 40 % от приходите си за 
неправителствени организации. В становището се посочват добри практики, като тази в 
Швеция, където средствата от лотарии финансират неправителствени организации, 
работещи в сферата на здравеопазването, сътрудничеството за развитие /помощ за 
развитието на други страни/, детските и човешки права и опазването на природата. В 
Холандия лотариите подкрепят организации, работещи за култура, човешки права, социално 
включване, природозащита и сътрудничество за развитие, посочват в становището си 
неправителствените организации. В Черна гора средствата от лотарията се отделят за 
социални и хуманитарни дейности, хора с увреждания, спорт, култура, неформално 
образование и борба срещу наркотици и други форми на пристрастяване. От 15-те НПО 
посочват, че въпреки, че в България от 2015 г. организаторите на хазартни игри също са 
задължени да внасят годишни вноски за социална отговорност и е предвидена нормативно 
ясна процедура, средствата, предвидени за проекти за младежки дейности не са били 
разпределени достатъчно ефективно, за да постигнат целите си. По тази причина те 
предлагат промяна в текстовете на чл. 10а от Закона за хазарта за увеличаване на вноските 
за социално отговорен хазарт, сформиране на работна група към Министерството на 
младежта и спорта за прецизиране на правилата за разпределение на средствата, както и 
включването на експерти по зависимости и представители на НПО в комисията за оценка на 
проектите. 

НПО-та подкрепят необходимостта от дискусия за промени в Закона за хазарта 

www.banker.bg | 23.05.2018  
Неправителствени организации подкрепиха необходимостта от дискусия за промени в 
Закона за хазарта и излязоха с конкретни предложения в становище до вносителите на 
промените – народният представител Христиан Митев и неговите колеги от НФСБ. 
Становището е подписано от 15 НПО, сред които Български дарителски форум, Български 
център за нестопанско право, Българска асоциация за семейно планиране и сексуално 
здраве, Национална мрежа за децата. 
„Според нас е изключително важно да се предвиди увеличаване на средствата за хазарт за 
общественополезни инициативи, предвидени по чл.10а от Закона за хазарта в съответствие 
с Европейската препоръка 2014/478/ЕС, както и за подобряване на механизмите  за 
разпределението им“, се казва в становището. 
От неправителствените организации посочват, че в последните години отделянето на 
финансов ресурс от организаторите на хазартни игри е практика, която се прилага в редица 
европейски страни. Въведено е и понятието „благотворителна лотария“, включително е 
създадена и Асоциация на благотворителните лотарии в ЕС, чиито членове предоставят 40 % 
от приходите си за неправителствени организации. 
В становището се посочват добри практики, като тази в Швеция, където средствата от 
лотарии финансират неправителствени организации, работещи в сферата на 
здравеопазването, сътрудничеството за развитие /помощ за развитието на други страни/, 
детските и човешки права и опазването на природата. 
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В Холандия лотариите подкрепят организации, работещи за култура, човешки права, 
социално включване, природозащита и сътрудничество за развитие, посочват в становището 
си неправителствените организации. 
В Черна гора средствата от лотарията се отделят за социални и хуманитарни дейности, хора 
с увреждания, спорт, култура, неформално образование и борба срещу наркотици и други 
форми на пристрастяване. 
От 15-те НПО посочват, че въпреки, че в България от 2015 г. организаторите на хазартни игри 
също са задължени да внасят годишни вноски за социална отговорност и е предвидена 
нормативно ясна процедура, средствата, предвидени за проекти за младежки дейности не 
са били разпределени достатъчно ефективно, за да постигнат целите си. По тази причина те 
предлагат промяна в текстовете на чл. 10а от Закона за хазарта за увеличаване на вноските 
за социално отговорен хазарт, сформиране на работна група към Министерството на 
младежта и спорта за прецизиране на правилата за разпределение на средствата, както и 
включването на експерти по зависимости и представители на НПО в комисията за оценка на 
проектите. 
 
 

70 хил. лв. от ресто в кампанията "Жълти стотинки" отиват за деца с увреждания 

www.mediapool.bg | 23.05.2018 |  
Седемдесет хиляди лева са събрани от ресто в осмото издание на националната дарителска 
кампания "Жълти стотинки“ и ще бъдат предоставени на деца с множествени увреждания, 
съобщи организаторът на иницативата "Виваком" в сряда. Със събраните от клиентите на 
телекома и на неговите партньори, както и малки търговски обекти и офиси в страната, ще 
бъде подкрепена Фондация И АЗ МОГА / I CAN TOO. Даренията, получени в магазините на 
"Виваком", на 25 партньорски компании и други кафенета, книжарници и дори училища, 
заявили да сложат "касички за жълти стотинки", ще бъдат насочени към "Център за 
Надежда“ в София. Парите са предназначени за дългосрочно осигуряване на още 
рехабилитатори и подобряване на грижата на децата с множествени увреждания, които го 
посещават. "Това ще облекчи значително ежедневието им и ще подобри качеството им на 
живот. Ще донесе повече спокойствие за техните родители, които трудно съчетават 
сериозните грижи за дете с множествени увреждания и ходенето на работа на пълен 
работен ден. Средствата ще бъдат разпределени така, че да осигурят ежедневна 
рехабилитация на място в Центъра за следващите две години. В "Център за Надежда“ грижа 
и терапия получават 50 деца", информира телекомът. Посланици на кампанията и тази 
година бяха певицата Белослава и легендарният гимнастик Йордан Йовчев, които с личния 
си пример вдъхновиха стотици хора да оставят своето ресто или да заявят специална 
касичка за своето работно място, допълва компанията. Всяка година към инициативата се 
присъединяват нови и нови партньори не само на корпоративно ниво, но и все повече 
отделни семейства. 
Всеки, който иска да помогне на каузата на "Център за Надежда“ и извън рамките на 
кампанията, може да направи това с банков превод по специално създадената дарителска 
сметка: Фондация И АЗ МОГА | IBAN: BG70TTBB94001528002490; с SMS на кратък номер 1415 
или обаждане на телефон 0900 5 14 15 (цена 1лв./1.20лв. за предплатени услуги); заявяване 
на касичка на мейл kasichka@vivacom.bg 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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Общественият борд на TELUS International търси нови проекти, които да финансира 

www.vesti.bg | 23.05.2018  
Организации от неправителствения сектор са поканени да кандидатстват за финансиране от 
Обществения борд на TELUS International Europe, като изпратят проектите си чрез онлайн 
формуляр тук . Формата за кандидатстване е отворена до 4-ти юни, 2018 г включително. 
След преглеждане на всички получени предложения, на заседание на Обществения борд, 
членовете му ще оценят проектите и ще разпределят финансиране, в зависимост от 
устойчивостта на решението на обществено значимия проблем, което предлагат. 
Всяка година Общественият борд на TELUS International в България разпределя сумата от 150 
000 лева между социално значими проекти, предлагащи решение за проблеми в сферата на 
здравеопазването, образованието и опазването на околната среда. Максималното 
финансиране, което една организация може да получи от Борда е до 7500 лева. 
От създаването си през 2015 г. до момента Общественият борд на TELUS International в 
България е финансирал 47 проекта на обща стойност 328 000 лева. Сред тях са обществено 
значими проекти на фондация „Сдружение на олимпийските отбори по природни науки“, 
„Заслушай се“, „Очи на четири лапи“, Сдружение Асоциация на българските лидери и 
предприемачи (ABLE), „Кан Академия“ и др. 
Общественият борд на TELUS International съществува във всяка локация, в която 
компанията оперира и има за цел да постави процеса на взимане на решения по 
обществено значими социални теми в ръцете на водещи обществени личности, известни с 
филантропската си насоченост и изтъкнатите лидери в сферата, в която работят. 
Дейността на Обществения борд е част политиката на корпоративна социална отговорност 
на компанията, чиято водеща философията е „да даваме, там където живеем“. 
В България Бордът е основан през 2015 г. и негов председател е Левон Хампарцумян, а сред 
членовете му са Красимира Величкова, директор на Български дарителски форум, Силва 
Зурлева, член на УС на Нова телевизия, Магдалена Малеева, основател на gorichka.bg, Елвин 
Гури, изпълнителен директор на River Stixx Capital, Нели Радева, основател и председател на 
фондация I can too и представители на топ мениджмънта на TELUS International Europe. 
TELUS International Europe е водещ доставчик на услуги в сферата на BPO и ITO, който от 2004 
г. насам предоставя висококачествени услуги за аутсорсинг на бизнес процеси. В компанията 
работят повече от 5 500 служители на територията на 7 центъра в София, Пловдив 
(България), Букурещ и Крайова (Румъния), Корк и Дъблин (Ирландия), както и Манчестър 
(Великобритания). Компанията предоставя иновативно обслужване на клиенти по цял свят 
на повече от 35 езика. TELUS International Europe е горд член на семейството на TELUS 
International. 

ДПМЧ и три общини сключиха контракти за проекти и подкрепа 

в. Софийски вестник | 24.05.2018  
"Дънди Прешъс Металс Челопеч" сключи Годишен рамков договор за инвестиции с 
общините Челопеч, Чавдар и Златица, на чиято територия предприятието развива своята 
дейност. Проектите, които ще се реализират възлизат на обща стойност 683 000 лв. и ще 
бъдат изпълнени в гр. Златица, в нейните съставни села Църквище, Карлиево и Петрич, както 
и в Чавдар, Челопеч. От тях Община Челопеч получава 400 000 лв., Община Чавдар 232 000 
лв., а Община Златица получава 51 000 лв. 
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На официална церемония подписите си под документите поставиха д-р инж. Илия Гърков, 
изпълнителен директор на "Дънди Прешъс Металс Челопеч", оперативният директор на 
компанията инж. Цветомир Велков, кметът на Община Челопеч инж. Алекси Кесяков, 
председателят на ОбС инж. Николай Николов, кметът на Община Чавдар Пенчо Геров, на 
Община Златица инж. Магдалена Иванова, кметовете на кметства. 
Чрез тези инвестиции компанията подкрепя инициативи и проекти, които осигуряват трайни 
ползи за по-големи групи хора или за цялата общественост в района. Това са дейности, 
свързани с подобряване на инфраструктурата и културните прояви в общините. 
Община Челопеч ще използва отпуснатите средства, за да довършване на системата за 
видеонаблюдение в селото. Община Чавдар ще вложи средствата за изграждане на 
водопровод, за подпомагане на културния си календар, и за реконструкция на сграда, която 
ще се превърне в етнографски музей. Община Златица ще инвестира дарените й суми в 
селата Петрич, Карлиево и Църквище, а по думите на кмета инж. Магдалена Иванова, през 
следващите години ще вложат и за града. Кметствата в Карлиево и Челопеч ще използват 
парите за рехабилитация на улици и подпомагане на празниците, а в с. Църквище ще се 
изгради детска площадка. 
Изпълнителният директор на "Дънди Прешъс Металс Челопеч" д-р инж. Илия Гърков 
приветства представителите на общините и изрази задоволство от ползотворното 
сътрудничество с тях. Кметът на Чавдар с думите "Обединени можем повече!" отправи 
своята благодарност за подкрепата от компанията, с чиято помощ селото изгражда своята 
инфраструктура. Инж. Алекси Кесяков в благодарността си подчерта, че предприятието 
дарява не само тези средства за селото и изрази своята увереност, че благотворителна 
дейност ще продължи и занапред. Представителите на компанията и общините подписаха 
Годишния рамков договор за инвестиции в полза на обществото и запечатаха събитието с 
обща снимка. 

Помагай лесно. Пътеводител на начинаещия доброволец 

www.capital.bg/18 май 2018 
Ако приемем за верни думите на Молиер, че всяка добрина е дарителство, а истинското 
богатство на човек се измерва с доброто, което прави за света и другите, мястото на 
България на опашката на Световния дарителски индекс (CAF World Giving Index) е лоша 
новина. 
Индексът обхваща 139 държави в цял свят, а на анкетираните се задават три въпроса 
относно последния месец: "Помагали ли сте на непознат?", "Дарявали ли сте пари за 
благотворителност?", "Включвали ли сте се в добрволческа дейност?". За 2017 г. страната ни 
е на 127-о място общо по трите критерия. Изглежда, най-популярно у нас е даряването на 
пари, като по този показател се класираме на 107-о място. Относно помощта, оказана на 
непознат, заемаме 124-а позиция. Вялата доброволческа дейност обаче ни изпраща на 
предпоследно място. 
Причините за това са много, като основните са липса на традиции, тотално недоверие и 
често непрозрачност, ниска ефективност или недостатъчна отчетност. 
И все пак в България съществуват достатъчно възможности да направите добро. Според 
желанията и ресурса си може да дарите пари, предмети или личното си време. Каквото и да 
изберете, помнете, че то никога не е твърде малко. 
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Според Световния дарителски индекс (CAF World Giving Index) за миналата година България 
е предпоследна от 139 държави по време, отделено за доброволческа дейност. След нас е 
само Армения. 
На 30 април Националният статистически институт (НСИ) публикува последните индикатори 
за бедност и социално включване: "През 2017 г. линията на бедност общо за страната e 
351.08 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на 
бедност са били 1665.3 хил. лица, или 23.4% от населението на страната", обобщава 
прессъобщението на института. Въпреки че в голямата си част бедността в България се 
обяснява с липса на професионална заетост или образователен ценз, впечатляващо е, че 
цели 1.8% (тоест близо 30 000 души) от хората, живеещи под прага на бедност, са с висше 
образование. Недотам изненадващо е, че на най-голям риск от бедност са изложени хората 
над 65 години, които живеят сами. Като се има предвид, че почти четвърт от българите 
живеят в нищета, да изхвърляме, вместо да дарим, запазени и все още годни за употреба 
дрехи, обувки, предмети от бита, книги и т.н., изглежда неразумно. 
 
По дефиниция дарителството е за другите – онези по-бедни и по-слаби от нас самите. 
Според теорията на "топлото сияние" (warm-glow giving), която изследва причините хората 
да се ангажират с благотворителна дейност, когато помагаме на другите, изпитваме 
удоволствие – чувстваме вътрешно топло сияние. Както обобщава невробиологът от "Джонс 
Хопкинс" проф. Дейвид Линдън, чистият алтруизъм – да даваме, без да изпитваме 
абсолютно никакво удовлетворение, е почти невъзможен феномен. Когато човек помага, в 
мозъка му се активират центрове на удоволствието. Благотворителността често носи и 
социални ползи – другите ни се възхищават, чувстваме се по-пълноценни членове на 
обществото, а това активира същите структури на мозъка, като изненадващите парични 
печалби. В този смисъл удовлетворението от това да помогнете на друг може да е много по-
голямо от това да си купите нещо ново. 
Дори да сте напълно убедени в ползите от дарителството, понякога да се включите се оказва 
трудна задача. Елица Атанасова разказва за перипетиите, през които е преминала, за да 
дари дрехи на дом за деца: "Намерих в интернет всички софийски домове и започна 
голямото звънене. В някои откровено ми казаха, че няма смисъл да нося дрехи, защото 
събраните дарения не отивали по предназначение. Освен това искахме да се срещнем 
директно с децата, а много домове отказаха и това ни притесняваше заради риска от 
злоупотреби. В крайна сметка успяхме да намерим дом, в който да отидем, и сега с 
разрастваща се група от хора редовно даряваме не само дрехи, но и всякакви други 
консумативи и предмети от бита. Истинската нужда на децата обаче е от внимание. Някои от 
тях са напълно изоставени и ужасно самотни. Затова е важно да има доброволци, които да 
ги посещават. Дарявали сме дрехи и в дом за възрастни хора, където самият персонал заяви 
нуждата." 
Анна Василева от години дарява труд и ресурси на различни каузи и организации. 
Дългогодишният й опит я кара да смята, че предпоследната ни позиция в CAF е малко 
несправедлива, но все пак намира причините в липсата на стимули да си помагаме. "Детето 
на моя позната отива на училище, подготвено за урока с продукти, донесени от вкъщи, 
защото заданието е такова. Негов съученик носи много по-малко и затова получава слаба 
оценка. Синът на моята приятелка предлага да си споделят продуктите, но учителката се 
заканва, че така и двамата ще поучат ниски оценки. На следващия час си забравя продуктите 
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у дома и друго дете се опитва да му даде част от своите, а реакцията на учителката е да се 
скара: "Спрете да си помагате!" Това не изглежда нормално, но е показателно." 
Вероятно, ако имаме повече информация относно дарителските и доброволчески програми, 
за това как дребни наглед жестове всъщност имат голямо значение, нагласата ще се 
промени и България ще започне да се изкачва по стълбицата. 
 
Какви са опциите? 
 
Да дарите пари 
 
Много хора гледат на паричните дарения с подозрение и вероятно имат право. Парите са 
лесен начин да помогнете, защото не изискват кой знае каква ангажираност. От друга 
страна, пътят им се проследява трудно, особено когато става въпрос за малки суми в големи 
организации. Все пак, ако нямате време, а искате да помогнете, кампании от сорта на DMS 
(Donors Message Service) изискват единствено изпращането на SMS. Фондация BCause, 
партньор за България на CAF, изгради "Платформата" – интернет пространство, в което може 
да дарите на кауза или да създадете своя. Интересна нова организация е и "Един процент 
промяна" (One Percent Change), чиято идея е физически лица да даряват около 1% от 
месечните си доходи и заедно да изградят мисленето, че дори само по няколко лева на 
месец, събрани от много хора, имат съществен принос. Всички специалисти в организацията 
предоставят услугите си на доброволен принцип, така че според основателите 100% от 
даренията отиват за каузите, тъй като няма разходи за заплати и офиси. 
 
Започнали са като група приятели, вдъхновени от английското училище за емоционална 
интелигентност The School of Life, a в момента редовните дарители наброяват около 120 
души. 
 
"Повече от половината каузи, които сме реализирали до момента, са предложени от 
дарители. За нас е много важно те да имат активно участие в решенията и сме много 
щастливи, когато ни казват, че да даряват ги кара да се чувстват по-удовлетворени и им 
помага да израстват като личности", разказва Ефтим Ефтимов, един от основателите, и 
допълва: "Винаги говорим с нуждаещите се, за да им помогнем да решат от какво ще имат 
най-голяма полза, а след това, вместо просто да им дадем пари, намираме устойчиви и 
дълготрайни решения. Така например помогнахме на две училища в селски региони да 
изградят библиотеки и кътове за четене, а на приют за животни да построи ново 
помещение, което увеличи капацитета им с 30%." 
 
Да дарите вещи 
 
Домовете на много от нас са претъпкани с купища дрехи, посуда, предмети, които никога не 
влизат в употреба. Затова все по-разпространен става принципът да запазваме единствено 
онова, което ни носи радост и има реална полза. Останалото може да дарим. 
 
В София и Пловдив Българският червен кръст има контейнери за текстил, а фондация "Дари 
любов" събира дрехи и предмети от бита в Петрич и София. Освен тях има и много други 
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опции, като например домовете за възрастни хора и сираци. Съществуват и по-нестандартни 
кампании като тази на фондация "Хора за хората". Те организират летен лагер за деца в 
неравностойно положение и търсят дарения от стари плажни топки, очила за плуване и 
въобще всичко, което може да помогне на децата да се радват на морето. 
 
Да дарите времето си 
 
Както показва индексът на CAF, от всички изследвани държави единствено в Армения 
даряват по-малко време от нас. Същевременно доброволчеството носи лични ползи – много 
компании следят за него в резюметата на своите кандидат-служители. Да си доброволец 
означава нови умения, социални контакти, дисциплина, то дава чувство на удовлетворение 
и перспектива за това как живеят другите. Физическият труд сред природата като 
организирани почиствания и засаждане на дървета е чудесен начин да се разтоварите, да се 
снабдите с допълнителна доза витамин D (който помага да се чувстваме по-щастливи), да 
облагородите средата си, а и държавата като цяло. 
 
Точно това е направила Диана Иванова: "Осъзнавам, че страстта ми към пътуванията вреди 
на природата, и искам не просто да мрънкам, а да бъда активна. Избрах каузата залесяване 
и се свързах с Gorata.bg. 
 
Сега подкрепям инициативата не само като садя дървета, но и като поддържам сайта, търся 
спонсори и нови членове, занимавам се с маркетинг и разгласяване. Има много начини да 
подпомогнем природата и подкрепям всяка инициатива в тази посока, залесяването просто 
е моят начин." Добавя, че доброволческата работа е много важна за нея, защото я кара да 
чувства, че макар и с малко, допринася за по-добро бъдеще в България. 
 
Антоанета Найденова е организатор на програмата "Шанс за образование": "Целта е деца в 
риск от отпадане от училище да получат допълнителна онлайн помощ по български език, 
литература и математика. Доброволците, които помагат на децата с уроците, не са 
професионални учители или студенти по филология – просто хора с интерес в дадената 
област, които могат да отделят по 1-2 часа седмично. През 2016 г. на кампанията ни 
откликнаха около 50 доброволци, част от които не живеят в България, но по този начин 
откриха възможност да помогнат дистанционно на родината си." 
 
Кръводаряване 
 
Кръводаряването е животоспасяващо, а и при някои операции болниците не могат да 
започнат, преди да получат кръводарителска бележка. Да дарите кръв е не само безопасно, 
но и полезно. 
 
Според Националния център по трансфузионна хематология процесът подпомага 
обновяването на кръвните клетки и подсилва защитните сили на организма. Процедурата не 
е болезнена, отнема няколко минути и е достъпна за всеки здрав човек (в центъра за 
кръводаряване попълвате въпросник и ви преглежда лекар) на възраст между 18 и 65 
години. Цветан Топалов помага по този начин от години и разказва: "За пръв път дарих кръв, 
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когато бях на 19. Струва ми се, че всички започваме по един и същ начин - един ден 
получаваме обаждане с молба да помогнем на роднина или приятел. Отидох напук на 
всички предупреждения за лоша хигиена и произтичащи от това рискове. Редно е да кажа, 
че поне що се отнася то НЦТХ - София, тези предубеждения изобщо не отговарят на 
истината. Посещавам центъра вече 10 години и не е имало случай, в който материалите за 
процедурата да не се разпечатват пред мен, секунди преди да започне преливането. 
 
Кръводаряването е най-сигурният начин за укрепване на имунната система и правейки го, 
помагате на човек в истинска беда и не на последно място - на себе си. Така че, 
посъветвайте се с личния си лекар и дарете живот." 
 
НПО или социално предприемачество? 
 
За разлика от неправителствените организации, чиято работа зависи от това дали ще 
спечелят проект, или ще получат дарение, социалните предприемачи съчетават каузите с 
бизнес модела. По този начин те се самоиздържат, докато изпълняват мисия в полза на 
обществото. Христина Попова е програмен мениджър за "Reach for Change България" – те 
подкрепят социални предприемачи, които се занимават с каузи, свързани с деца. В отговор 
на въпроса какво прави един социален предприемач успешен Христина обяснява: "Трябва 
да имат ясна представа как да развият устойчива организация, за да не изчерпат финансите 
си след няколко години. Освен това е важно да имат план за разрастване, така че да 
достигнат максимално много хора, и внимателно да следят резултатите от работата си." 
 
Пример за такъв модел е сайтът "Оле мале!", фокусиран върху майки на деца с увреждания. 
Тези жени са заети на първо място с грижата за децата си и са затруднени да посещават 
обичайните си работни места. Платформата им дава възможност да продават ръчно 
изработени предмети, които таргетират широка аудитория, а в същото време осигуряват 
работа и доходи. Външен екип помага на майките да създадат възможно най-качествени и 
красиви изделия. 
 
Други примери са платформата Geograf.bg, които работят за повишаване на интереса на 
децата към науката, както и страницата "Живот със синдром на Даун" – семейство, което 
променя нагласите към децата с това заболяване по позитивен начин, като споделя 
собствените си преживявания в Youtube. 
 
Христина разказва, че можем да подкрепим каузите на социалните предприемачи не само 
като си купим продуктите им. Те често имат нужда и от доброволци: "Социалните 
предприемачи обикновено са стартиращи бизнеси, които имат нужда от експертна 
подкрепа. Независимо дали имате опит с управлението на задачи, или пък можете да 
осигурите професионални умения, участието ви ще е от полза." 
 
Защо в България няма дарителска традиция и променя ли се това? 
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Мария Петкова, директор на Фондация "Лале", се занимава професионално с 
благотворителност, дарителство и доброволчество от дълги години, така че има широк 
поглед върху развитието на сектора у нас: 
 
"Въпрос на традиции и култура е. Не само в България, но и всички бивши социалистически 
държави са минали през период, когато благотворителните организации са били заличени и 
покрай това много хора са пострадали. Затова при две поколения няма традиция за 
благотворителност и доброволчеството – тези ценности се възпитават у дома. В началото на 
90-те започнаха да се появяват малки организации, които решаваха локален проблем, но 
тогава липсваше опит. По-късно мащабното външно финансиране помогна за това в бранша 
да се изградят изключителни специалисти. В момента един от основните проблеми е, че 
някои организации все още не изграждат връзка със своите дарители и доброволци. Хората 
не са лоши – когато някой свири на улицата например, винаги има кой да остави пари, но 
тогава виждате на кого помагате и е по-лесно да си представите резултата. Друг основен 
проблем в България е усещането, че нищо не зависи от отделната личност. Затова е важно 
организациите, които свързват нуждаещи се и дарители, да показват благодарност и да 
връщат обратна връзка с реални резултати – така хората имат по-голям стимул да са дейни." 
 
А относно предпоследната ни позиция по доброволчество в CAF добавя: "Тук има много 
доброволци, но няма кой да ги преброи. В последните години има все повече активни 
млади хора, както и корпоративни доброволци. Най-възрастните също се захващат с 
доброволен труд – разполагат с повече време, това им дава социални контакти и нови, 
интересни занимания. Дори да има много хора, които искат да са доброволци, а според мен 
всяка година стават повече, ако не намерят къде да доброволстват, те просто не го правят. 
Това е загубен ресурс." 
 
Дарителство за начинаещи 
 
Вероятно една от причините малко хора да даряват, дори само пари, е, че целият процес им 
се вижда сложен. Някои банки вече предлагат да дарите малка сума, когато използвате 
интернет банкирането си или теглите от банкомат. 
Facebook кампаниите са друг лесно достъпен метод – често това са кампании за лечението 
на отделен човек. 
Ако искате едновременно да зарадвате близък и да направите добро за друг, може да 
последвате една набираща популярност през последните години тенденция – вместо 
подарък да направите дарение от името на вашия близък за кауза, важна за него. 
Друг вариант е да следите, подписвате и разпространявате петиции, свързани с важни за вас 
каузи. 
Дарителството и доброволчеството са дълбоко личен избор, така че е важно да намерите 
кауза, в която искрено вярвате. 
 
 
Примерни инициативи и организации, които да подкрепите 
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Ако не знаете откъде да започнете, ето някои инициативи и организации (освен 
споменатите в текста), които заслужават внимание: 
GiveWell 
Международна НПО, която селектира добре проучени каузи и публикува анализите си, така 
че дарителите да получат максимална прозрачност при избора на кауза. 
GivingWhatWeCan 
Търсят и обявяват организации, които усвояват ресурсите си максимално ефективно. На 
сайта им има калкулатор, с който да пресметнете как доходите ви се сравняват с тези на 
други хора от различни краища на света. 
TimeHeroes 
Платформа с каузи от цяла България. Избирате по местонахождение, вид помощ или група, 
на която да помогнете – например деца, лишени от родителска грижа. Тук се търсят най-
вече доброволци и дарения на вещи. 
Фондация "Асоциация Анимус" 
Помага на жени и деца, пострадали от домашно насилие. Можете да помогнете, като 
станете доброволец на горещата телефонна линия. 
Фондация "Победи рака" 
 
Разпространява информация за превенция на рака, ранна диагностика, лечение и грижата 
след това, като помага на заболелите и техните близки. Може да ги подкрепите финансово. 
Animal Rescue Sofia 
Подпомага хуманното третиране на бездомни животни, като осигурява приют, намира 
стопани и извършва кастрации. Можете да се включите, като разходите кучетата в приюта 
или пък дарите. 
Спешъл Олимпикс 
Oрганизира спортни събития за хора с увреждания и помага за по-доброто им интегриране в 
обществото. Може да станете доброволец на някое от техните събития или да помогнете на 
дете, като поемете пътя и екипировката за някоя от игрите. 
Single Step 
Подкрепят ЛГБТИ младежи и техните семейства в процеса по разкриване на сексуалната 
ориентация и всички трудности, свързани с него. Бихте могли да се включите като 
доброволец на телефонната линия и онлайн чата за подкрепа, както и с финансови дарения. 
Сдружение "Фракарита България" 
Помага на зависими хора да се върнат към пълноценен начин на живот и да се реинтегрират 
в обществото. Можете да помогнете като доброволец, да дарите храна, дрехи или 
финансова подкрепа. 
Volontime 
Описват себе си като социална мрежа за добри дела, която свързва хора и организации, за 
да помогнат с каузи, дарения, благотворителни събития и т.н. Освен всичко останало можете 
и да създадете своя кауза. 
Инициатива "Изплети топлина" 
Доброволци плетат шалове, шапки, ръкавици и въобще всичко, с което да помогнат на 
хората без дом да се чувстват по-добре през зимата. Можете да дарите прежда, да се 
научите да плетете или пък да предадете уменията си на други доброволци. 
Фондация "Дивите животни" 
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Спасява, лекува и връща в природата диви животни. В момента активно набират 
доброволци, а освен с труд може да се включите, като дарите някои от необходимите им 
предмети, с финансова подкрепа или да предложите ваш начин. 
 
 
Общи новини 
 

Нощ на музеите в Карин дом във Варна 

www.varna.topnovini.bg | 19.05.2018 |  
За първи път в Нощ на Музеите и Галериите Варна ще се включи един съвсем нов музей – 
„Посланици на доброто“, който беше открит през 2017година. Музеят се намира в сърцето 
на Морската градина на Варна в сградата на терапевтичен център Карин дом. Днес, музей 
„Посланици на доброто“ в Карин дом ще посрещне любителите на историята и ще разкаже 
за интересни събития и личности, оставили спомен с добрите си дела и превърнали се в “ 
Посланици на доброто“. Гостите ще могат да се включат в безплатно посещение на музея и 
беседа с лектор в часовете: 11:00, 13:00 и 15:00ч, както и да се забавляват заедно със своите 
семейства и приятели на открито. На този ден Карин дом организира и благотворителен 
пикник за всички желаещи да отдъхнат и да се забавляват на чист въздух в градината. 
Пикник зоната ще се разположи на обширните поляни на Карин дом и ще предложи храни и 
напитки за посетителите, приготвени по специални рецепти на Карин дом. Посетителите 
могат да вземат одеяло за пикник, както и забавни игри за навън, а защо не и любима книга. 
Всички събрани средства от пикника ще бъдат в подкрепа на Монтесори групата за деца със 
специални потребности в Карин дом, която предлага обучение и социална интеграция на 
децата с опитни педагози, логопед и психолог в Монтесори среда. В музей „Посланици на 
доброто“ще бъде представена  първата по рода си музейна експозиция, посветена на 
благотворителността и филанторпията, която отправя своето послание за доброта и 
съпричастност. Музеят е привлекателен за младите хора със своите интерактивни дейности 
посредством тъчскрийн и таблети. В допълнение музеят предлага и атрактивни дейности по 
време на пролетно-летния сезон – открити уроци, кът за отдих и медитация, лекции за 
родители. Не на последно място, посетителите ще могат да се потопят в атмосферата на 
Карин дом, който почти 22години създава възможности и подкрепя децата със специални 
нужди и техните семейства. "Нощ на Музеите и Галериите" се организира от Културно-
информационно издание “Ти си Варна“, с подкрепата на Фонд Култура към Община Варна. 
Карин дом е терапевтичен и обучителен център, който е създаден във Варна през 1996 
година от потомствения дипломат и филантроп Иван Станчов. През 2017година, Карин дом 
включи в терапевтичните си програми 373 семейства с малки деца от град Варна, региона и 
страната чрез предоставяните две социални услуги: Център за социална рехабилитация и 
интеграция и Център “Ранна интервенция“. Специалистите на Карин дом работят активно, 
както с биологични родители, така и с приемни семейства и осиновители. Близките на 
децата със специални потребности получават подкрепа относно приемане на спецификите 
на състоянието на своето дете и неговата интеграция. 
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Стара Загора: Общината е подготвила богата културна програма по повод Европейската нощ 
на музеите 

www.focus-news.net | 19.05.2018 |  
Стара Загора. За четиринадесети път в Стара Загора музеи и културни институти отварят 
врати по повод Европейската нощ на музеите. Това съобщиха от пресцентъра на Общината. 
Организаторите от Община Стара Загора са предвидили редица интересни събития, за да 
могат гражданите от всички поколения не само да се докоснат до експонатите и творбите, 
които музеите и галериите показват, но и до техните послания. Гостуване на 
световноизвестната пианистка проф. Жени Захариева е гвоздеят на програмата в 
Художествената галерия. От 20.30 часа в голямата зала тя ще изнесе клавирен концерт 
„Откровенията на природата“, посветен на 100 години от смъртта на Клод Дебюси. 
Официалното откриване на Европейската нощ на музеите е в 19.00 часа пред Регионалния 
исторически музей с изпълнения на фолклорен ансамбъл „Загоре“. По-късно ще бъде 
открита изложба „И да се, мамо, наредя с мойте вити гривни...”. От 20.000 часа в 
лапидариума ще има концерт на Фолклорен ансамбъл „Загоре” и Огнено шоу „Огънче” – 
Дуо BarbaroniTe. Гражданите ще могат да посетят Кът за снимки „Средновековните воини”, 
където могат да се снимат с различни облекла и оръжия. На IV-то експозиционно ниво са 
експонирани изложбите „Ars gratia artis – изкуство за изкуството” и „Преоткрито изящество” 
- веществена изложба с реставрирани експонати от фондовете на Регионалния музей. В 
20.00 часа ще бъдат връчени свидетелствата на дарителите на музея за 2017 г., а след това 
следва поздрав от Балетна школа към Читалище „Родина 1860” с ръководител Снежана 
Дескова. От 20.30 часа до 22.00 часа ще работи Интерактивен кът „Реставрирай сам”. 
Музейният специалист Мариана Минкова ще представи в Зала №33 от 22.00 часа „Парад на 
монетите през вековете”. В 22.30 часа започва Мултимедийна презентация на тема „140 
години българско опълчение и създаване на българската армия”, представена от Райна 
Антонова, уредник „Нова история” в РИМ – Стара Загора. В Архитектурен комплекс „Музей 
на религиите” от 20.30 часа ще има концерт на Детско-юношески народен хор „Жарава” към 
Читалище „Родина 1860”, а след това концерт на Смесен хор „Родина” и Малко (а) нощна 
музика с Библиофония. Там е разположена и експозицията „Знай своя род и език”. 
„Късноантична мозайка от частен римски дом, IV век” ще бъде отворена за посещения от 
19.00 до 24.00 часа. 

Обновената сграда на Американския колеж в София отвори врати 

www.24chasa.bg | 19.05.2018 | 
Официална церемония за откриване на обновената сграда на Американския колеж в София 
отбеляза успешното приключване на първия мащабен проект за преустройство на колежа от 
неговото построяване през миналия век. На събитието присъстваха кметът на София г-жа 
Йорданка Фандъкова, посланикът на САЩ в България Н.Пр. Ерик Рубин, заместник-
министърът на образованието и науката Таня Михайлов, ръководството на Американския 
колеж в София и на Фондация „Америка за България“, представители на изпълнителя на 
проекта и други официални лица. Извършени са реконструкция и преустройство на старата 
сграда, изградени са две топли връзки и изцяло нов учебен център с уютна библиотека. 
Обновената сграда напълно се вписва в обстановката на кампуса, като строителната 
компания „Геострой” АД, изпълнител на проекта, запазва цялостния старинен архитектурен 
стил на сградата. Допълват го единствено съвременни елементи, съобразно най-добрите 
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изисквания за помещения, предназначени за учебния процес. Реализацията на проекта, 
започнала през септември 2016 г., е извършена от „Геострой” АД без прекъсване на учебния 
процес и стана възможна благодарение на осигурено финансиране от Фондация "Америка 
за България", USAID ASHA, настоятелството на колежа и други дарители. Американският 
колеж в София е основан през 1860 г. и е една от най-старите американски образователни 
институции извън пределите на САЩ. 

Фондация "Дон Боско" в Стара Загора отбеляза 10 години от създаването си 

www.starazagora.utre.bg | 20.05.2018  
Песента "Бог да пази България" изпяха заедно днес деца от ромския квартал "Лозенец" и 
техните родители, свещеници от Ордена на салезианите и студенти от Чехия, избрали да 
работят като доброволци една година за Католическата църква, съобщава БТА. Това стана на 
празничен концерт, на който бяха отбелязана 10 години от основаването на Фондация "Дон 
Боско". Истории за основателя им - Дон Боско се редуваха на сцената със скечове, танци и 
песни. Дон Боско е католически светец (1815-1888), основател на ордена към католическата 
църква, наречен след смъртта му "Салезиани на Дон Боско". Близо 300 деца са преминали 
през тези години през образователния център на фондацията, информира отец Ярослав 
Фогл, директор на фондацията. Началото е поставено на 8 май 2008 г., а техните първи 
домакини, които са им осигурили зали, са били Сдружение "Свят без граници". Първите 
курсове, които са били открити безплатно за нейните бедните деца от ромския квартал са : 
занималня, изобразително изкуство, уроци по китара, танци и разбира се, библейски уроци. 
От 2010 г. Фондация "Дон Боско" организира регионално състезание по брейк, от 2012 г. 
зимни и летни лагери, курсове по компютърна грамотност, от 2013 г. - футболни турнири и 
курсове по готварство, от 2014 г. - срещи за младежи и ателие по труд и техника. Гости на 
празника бяха монахини и деца от енорията в Белене. 

Стотици се включиха в поход в памет на алпиниста Боян Петров (СНИМКИ) 

www.dariknews.bg | 20.05.2018  
Стотици се събраха тази сутрин в столичния квартал "Княжево" и тръгнаха на поход до 
Копитото в памет на Боян Петров. Приятели на алпиниста, познати и непознати, ще извървят 
маршрута, по който той е тренирал преди покоряването на всеки връх.   
Край на надеждата: Безуспешно приключи издирването на Боян Петров Организацията е 
стройна, има полицаи от Столичната полиция и доброволци от Червения кръст, съобщава 
БГНЕС. Трасето е 2,5 км, но денивелацията е между 600-700 м.   
Радослава Ненова: Искам Боян да остане легенда, не желая траур и черни ленти Жената до 
Боян Петров Радослава Ненова също участва в похода. Тя помоли всички да бъдем 
щастливи, защото според нея "сега Боян е на по-хубаво място". По средата на трасето има 
дневник, към който всеки може да добави нещо от себе си. 

Мария Методиева: Всеки се ражда с еднакви права и никой няма право да му ги отнеме 

www.dobrichonline.com | 20.05.2018  
Фондация "Св. Николай Чудотворец" организира Ден на способностите, който се провежда в 
рамките на Национална гражданска инициатива 7000. Събитието се провежда в центъра на 
Добрич, пред чешмичката на пл. „Свобода”. Основни участници са младежи с увреждания от 
социалните услуги, родители, доброволци и съмишленици .  Дни на способностите са 
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поредица събития, в които се включват над 10 града от страната в периода 18 – 20 май. 
Целта на тези мероприятия е да събере подкрепа за отмяна на запрещението и въвеждане 
на алтернативата за достоен живот на всеки в България – подкрепеното вземане на 
решение.  „Тук сме, за да покажем един различен начин за привличане на обществено 
внимание с хората, които го заслужават – хората с интелектуални затруднения“, сподели 
Мария Методиева, председател на фондация „Св.Николай Чудотворец". Тя обясни, че 
между тези хора има такива, които са под запрещение и други, които са със свалени 
запрещения. „Искаме да покажем на всички, които се интересуват, че има друг модел, който 
може да работи“, казва Мария Методиева. Тя допълни, че хората със свалени запрещения 
може да работят и да плащат своите данъци. „Всеки се ражда с еднакви права и никой няма 
право да му ги отнеме“, сподели председателят на фондацията.  „Подкрепям тези 
прекрасни хора и тяхната инициатива“, сподели Росица Русева. Според нея всички хора са 
свободни деца на майката природа. „Никой не е виновен, че е роден с някакъв недостатък“, 
каза тя. Росица Русева призова да се приемаме такива, каквито сме.  

„Дари книга, ела на театър“ в „Българска армия“ се провежда за втора поредна година 

www.azcheta.com | Публикувано от : Цветомира Дукова | 20.05.2018 |  
За втора поредна година в Театър „Българска армия“ ще се проведе кампанията „Дари 
книга, ела на театър“, която ще продължи от 22 до 28 май. Целта на инициативата е 
събирането на книги за деца в неравностойно положение и Читалището в село Долна 
Малина. Всеки, дарил книга на касата на театъра, ще получи талон за 50% отстъпка от цената 
на един билет за постановка по избор до края на месец май или през юни. 
Препоръчително е изданията да бъдат нови или такива, които са по-стари, но в запазено 
състояние. При дарение от три или повече книги се полага и втори талон за отстъпка от 
цената. Специалното предложение обаче НЕ важи за гостуващи постановки! 
През първото издание на кампанията, което се проведе миналия театрален сезон, бяха 
събрани над 3 750 тома. Книгите бяха дарени на Отделението по детска кардиология на 
Национална кардиологична болница и на Читалище „Георги Димитров“ в село Ковачевци. 
Поради големия им брой Театър „Българска армия“ зарадва с дарения и малките пациенти 
на Клиника „Ушни, носни и гърлени болести“ и Военномедицинска академия. 

Благотворителен концерт в Елена в подкрепа на болно дете 

www.dnesbg.com | 20.05.2018 |  
1106 лева събраха еленчани за лечението на 4-годишния Мирослав Петров от Елена на 
благотворителен фолклорен концерт. Той се организира от  народно читалище „Напредък-
Елена-1863“ и  Клуб за автентични народни хора „СамоДиви“ с ръководител Траяна 
Стоянова. Освен танцьорите от този състав към читалището участва и женският битов хор, 
ръководен от Георги Петров, също и музиканти. Със своята вълнуваща изява в подкрепа на 
детето всички участници в концерта и публиката показаха, че са хора с отворени сърца за 
чуждата болка и за милосърдие. 
Мирко страда от детска церебрална парализа и за да проходи са  необходими операции, 
както и ежедневна рехабилитация, за които семейството му няма необходимите средства. 
Днес председателят на еленското читалище Димитринка Иванова предаде на майката на 
детето събраните пари от концерта, а тя пожела на организаторите да продължат с добрите 
си дела в помощ на нуждаещите се деца. 
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УМБАЛ получи дарение от Ротари клуб Стара Загора-Берое 

в. Национална Бизнес Поща, Стара Загора | 21.05.2018 |  
За втора година ротарианците от Ротари клуб Стара Загора-Берое реализират своя проект 
"Защити дете" в подкрепа на отделението по образна диагностика. Тази година проектът е 
на стойност 4200 лв. и е в рамките на изпълнението на проект "Дарителски кръг за Стара 
Загора" по програма "Развитие на обществените фондации в България". 
Проектът разкрива възможност за устойчиво развитие и измеримост, намалява облъчването 
до разумния минимум при рентгеновите и компютърно томографски изследвания на бебета 
и деца, подчерта президентът на клуба Жоро Добрев. Катя Дянкова сподели, че подкрепата 
на Фондация "Обществен дарителски фонд-Стара Загора" и учениците от 11-и клас от ГПЧЕ 
"Ромен Ролан" за проекта на ротарианците показва пред лекарските екипи обществена 
ангажираност към техните усилия в здравеопазването. Д-р Генка Пейчева, председател на 
Районната лекарска колегия в Стара Загора и член на Ротари клуб Стара Загора-Берое, 
изрази своето удовлетворение от направеното дарение и пожела на своите колеги успешна 
работа. Д-р Митко Митев, ръководител на отделението по образна диагностика увери 
присъстващите, че дарението ще помогне провеждането на изследванията да се извършва 
при стандартните нива на облъчване. 

Митрополит Киприан извърши обновление на храм 

www.zarata.info | 21.05.2018 | 10:01 
Старозагорският митрополит Киприан извърши обновление на храма „Св. Въведение 
Богородично“ в с. Могилово, Чирпанска духовна околия. 
След  чинопоследованието на обновлението той отслужи св. божествена Литургия в 
съслужение с архиерейския наместник на Чирпанската духовна околия свещеноиконом 
Иван Иванов и други свещенослужители. В тържеството взеха участие множество християни, 
сред които дарители и спомоществователи.Старозагорският митрополит. Киприан извърши 
обновление на храма „Св. Въведение Богородично“ в с. Могилово, Чирпанска духовна 
околия. 
Първата църква на селото „Св. Въведение Богородично“ е построена на друго място през 
далечната 1830 г., което говори за будния дух на жителите. През 1928 г. тя рухва от силното 
Чирпанско земетресение. Построява се втора църква със същото име на сегашното място 
през 1931 г. по типов архитектурен план на Дирекция „ДЕПОЗЕ“, която е осветена през 1934 
г. След 1944 г. дейността на църквата е занижена, а впоследствие и съвсем замира. Така 
храмът е оставен без поддръжка и започва да се руши. 
На 30 април 2015 г. г-н Евгений Юсупов, бизнесмен от руски произход и собственик на 
фирма „Мидалидаре Естейт – ЕООД“, се обръща към тогавашния Старозагорски митрополит 
Галактион с молба да му бъде разрешено да извърши цялостен ремонт на храма, обезпечен 
от фирмата и с негови лични средства. Осъществява се тристранна среща между църковното 
настоятелство, г-н Евгений Юсупов с фирмата си „Мидалидаре Естейт – ЕООД“ и „Лесо 
Инвест – ООД“ за съвместна дейност. Ремонтно-възстановителните работи текат с дарения 
на г-н Юсупов и фирмата му, с което той извършва едно голямо богоугодно дело – укрепва 
останалите само голи стени на стария храм, покрива ги с нов покрив, прави топлоизолация, 
дограма и нови витражи, изографисване на храма, изработване на нов иконостас, 
архиерейски трон и оборудване. Дърворезбата е дело на Виктор Серафиев, а зографите са 
Здравко М. Гановски и Милена Н. Вълчанова. 
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Автор: Йордан Петков – за www.dveri.bg 

Шотландската кафе верига, която изгражда селища за бездомни 

www.investor.bg | Бойчо Попов | 21.05.2018  
Шотландската кафе верига Social Bite, която наема бездомници на работа и разработва 
схема за предоставяне на безплатна храна на хората, които спят на улицата, направи още 
една стъпка напред и изгради селище с 11 къщи в Шотландия, предаде Ройтерс, цитирана от 
БТА. Над 20 бездомни хора ще бъдат настанени в новото селище на север от шотландската 
столица Единбург. То е построено от Social Bite през 2012 година. "Създадено беше нещо 
специално", каза министърът на общностите, социалната сигурност и равните права на 
Шотландия Анджела Констънс при официалното откриване на селището. "Строим не само 
къщи, а домове, да строим общност, която ще окаже подкрепа и ще позволи на хората да 
изградят живота си отначало".  
Галерия 
Social Bite 
5 снимки 
  Първите шест души ще се преместят в селището следващия месец. То е построено върху 
земя, дадена под наем за 4 години от Градския съвет на Единбург. 
Сглобяемите къщи, които имат живот до 100 години, могат да бъдат преместени, ако 
градският съвет реши да не подновява наема. Основателят на Social Bite Джош Литълджон 
твърди, че бездомните хора са били пренебрегвани от политиците твърде дълго време.  Има 
11 000 бездомни домакинства в Шотландия, показват данни на правителството и броят им 
нараства постоянно от 2015 г. Миналата година шотландското правителство обеща 50 
милиона британски лири (67,53 милиона долара) за финансирането на схемите за 
превенция на бездомността през следващите 5 години. Благотворителната организация 
Shelter съобщи, че във Великобритания има най-малко 307 000 бездомници.    

Медици обясняват на студенти от ВТУ ползите от донорството 

www.velikotarnovo.utre.bg | 21.05.2018 | 
На 29 май 2018 г. /вторник/, от 14:30 часа, в зала 321на Ректората на ВТУ  ще се проведе 
среща между студенти и д-р Сибила Маринова /началник ОАИЛ при МОБАЛ „Д-р Ст. 
Черкезов“/ и д-р Ваня Лъчезарова - координатори по донорство. Събитието е част от 
мащабната информационна кампания, която д-р Маринова и д-р Лъчезарова провежда в 
полза на донорството на органи и тъкани от 2016 г. насам. В тази първа по рода си среща 
пред студенти и преподаватели от ВТУ координаторите по донорство ще разясняват 
законовите, морални, етични и медицински аспекти на донорството, настъпването на 
мозъчна смърт и трансплантациите. Реаниматорките приемат донорството за лична кауза, 
защото то спасява човешки животи. „Когато за някого няма никаква надежда, той може да 
дари тази надежда на някой друг”, твърди д-р Сибила Маринова. „Да убедиш някого да 
дари органите на свой близък е най-тежкият момент в работата“, каза д-р Ваня Лъчезарова. 
Ще отговорим на всички зададени ни въпроси, категорични са двамата координатори. За 
две години и половина д-р Маринова и д-р Лъчезарова имат десетки срещи с учениците от 
горните класове във всички търновски училища, с техните учители, както и с преподаватели 
и ученици в Горна Оряховица. Трудът и постоянството им в изпълнението на тази кампания 
донесоха на д-р Маринова и д-р Лъчезарова приза и отличието "Достойните българи" в 

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


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

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

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

С подкрепата на фондация „Америка за България”  

22 

 

инициативата на вестник „24 часа“, на 19 март т.г., във военния клуб в София. Областната 
болница във Велико Търново стана донорска база № 1 в страната. 

”Мисия образование” по NOVA на 24 май 2018 

www.tv.dir.bg | 21.05.2018  
Медията подготвя специално предаване в четвъртък от 9.30 до 12.00 ч., а репортерите на 
NOVA ще предават на живо празничните шествия от цялата страна   Ще видим Ани Салич, 
Николай Дойнов и Надежда Узунова на живо от София, Варна и Пловдив с „Мисия 
образование” - за уроците в клас и уроците в живота чрез историите на успели българи. В 
предаването на 24 май влизат Явор Гърдев, Максим Ешкенази, Стефан Цанев, Самуел 
Финци, Наум Шопов, Константин Трендафилов и много други изявени писатели, артисти, 
музиканти.    Водещите на новините ще бъдат част от празничните шествия в трите най-
големи български града, а репортерите на телевизията ще следят и отразяват най-
интересното от честванията.   В неделя "Темата на NOVA" продължава с вълнуващата 
история на един от най-успелите ни български учени зад граница.   * * * * * * *   Министърът 
на образованието Красимир Вълчев пред Ани Салич в откровен разговор за учебните 
програми, учителските заплати, новите технологии в клас и битката всяко дете да има 
достъп до качествено образование.   Колко трудна е мисията на съвременния будител? 
Вдъхновяващ разказ на Миролюба Бенатова за една учителка, последвана от почти цял клас 
в ново училище.    Николай Дойнов ни среща с три млади дами, наградени за техни научни 
проекти с глобално значение.    За първи път български град ще е европейска столица на 
културата. Надежда Узнова разказва как Пловдив се подготвя за едно от най-престижните 
европейски културни събития.   Ще бъдат представени и даровити деца, които, след 
колекциите златни медали от престижни конкурси и състезания, мечтаят да станат 
преподаватели.   * * * * * * *   Тази неделя в Темата на NOVA ще се запознаем с един от най-
успелите ни български учени зад граница.   Избягал от комунистическа България, днес 
професор Минко Балкански живее в Париж, но връзката му със страната ни става все по-
силна. Благотворителната му дейност е стигнала до най-малките кътчета на България и дори 
и от разстояние той подпомага финансово стотици млади българи по пътя им към голямата 
наука.   С негова помощ голяма част от тях вече следват в най-престижните парижки 
университети и проф. Балкански е уверен, че сред тях се крие и бъдещ нобелов лауреат. 

Талантливите деца и Ани Кръстева благодарят: Близо 2000 лв. са събрани от Смет за 
пътуващ театър 

www.dariknews.bg | 21.05.2018 |  
1 925 лв. са събрани до момента от инициативата „Смет за пътуващ театър”, организирана от 
Обединен детски комплекс, със съдействието на община Кюстендил. 953 лв. от тази сума е 
спечелена за каузата от предадените на вторични суровини отпадъци за рециклиране. С 
успех продължава кампанията „Смет за пътуващ театър” 972 лв. е събраната сума от 
дарения на фирми и организации, от кутиите в театъра преди изиграните вече 2 
представления от театралната трупа и от благотворителния базар в Езикова гимназия, каза 
пред Дарик ръководителят на трупата Ани Кръстева. Кампанията продължава до края на 
седмицата. Деца от детска градина "Май" с над 20 кг пластмаса за "Смет за пътуващ театър” 
“Днес коригирахме и искането си за финансова подкрепа от Общинския съвет, като го 
намалихме от 1000 на 500 лв. Средствата, които събрахме ще бъдат за разходите за 
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пътуване и нощувка на 19- те деца. Храненето се поема от родителите им. Разходите за мен, 
медицинското лице и шофьора ще се поемат от бюджета на ОДК”, коментира Кръстева. 
„Смет за пътуващ театър” утре на цирковата площадка Ръководителят на театралната трупа 
към ОДК-Кюстендил отново благодари от сърце на всички, които подкрепиха кампанията, за 
да участват талантливите деца в Националния ученически театрален фестивал „Климент 
Михайлов”, от 9- 16 юни в Русе. Театралната школа на ОДК с кампания- Не за пари, а за смет 
Трупата, с ръководител Ани Кръстева вече представи достойно града ни на два престижни 
фестивала, с 3 пиеси, две от които бяха представени при огромен успех  в общинския 
театър.Третата ще е на 29 май- мюзикъла Храбрият оловен войник, от 17:30 часа. 

Каузата #steniskanabala 2018 обедини 2382 абитуриенти от 47 училища в цялата страна 

www.actualno.com | 22.05.2018 |  
Кампанията с дарителските тениски в полза образованието на абитуриенти сираци от Випуск 
2018 се разраства и петият сезон е на път да регистрира най-масовото участие досега. Тази 
година на страната на каузата #steniskanabala застанаха актьори от хитовите уеб сериали – 
Мино Караджов и Михаела Велкова от "Не така, брат!", Михаела Павлова и Илиян Илиев от 
"Следвай ме", които редовно публикуват видеа и вдъхновяват своите последователи в 
социалните мрежи да помогнат, дарят и вземат тениска. Застъпници на кампанията от 
предходни години – Рут Колева, VenZy, Митко Павлов, Крис Захариев – пак призовават чрез 
постове в Интернет присъединяване към благородната кауза, осигуряваща стипендии за 
зрелостници без родители, за да продължат образованието си във ВУЗ след завършване на 
XII-и клас. 
До момента #steniskanabala2018 обедини дарителския потенциал на 2382-ма абитуриенти 
от 47 училища в цялата страна. Най-масово се включват тези в Пловдив, Петрич, Бургас, 
Враца, Горна Оряховица. По брой участници класацията, очаквано, се води от София, 
предвид факта, че в столицата е най-голям и броят на учебните заведения със завършващ 
12-и клас. През последните дни много гимназии изпратиха своите дванадесетокласници и 
абитуриентите вече изпращат снимки с тениски на кампанията. Предстоят баловете и 
заявките за тениски на сайта www.steniskanabala.bg нарастват. 
Интересно е, че в кампанията 2018 се включват не само абитуриенти. Постъпления по 
нарочната банкова сметка, в която набраната към момента сума възлиза на общо 49 843 
лева, както и заявки за тениски осъществяват включително ученици от първи клас, които 
съпровождат дванадесетокласници на тържеството за завършване на училище, служители в 
офиси, които отиват с тениските на тиймбилдинг, множество единични дарители, които 
просто харесват каузата, както и цели класове, които смятат да се облекат по този начин на 
24 май или 15 юни. 
Доставката до дарилите се осъществява благотворително от страна на DHL като официален 
логистичен партньор, а разпределението на стипендии сред абитуриентите сираци, които са 
приети във ВУЗ през 2018 ще се осъществи от Столичен комитет на Български Червен Кръст. 
Регламентът за кандидатстване също се намира на сайта www.steniskanabala.bg Заявки за 
тениски и информация за дарения: www.steniskanabala.bg и на тел. 02 9842 387; Регламент и 
документи за кандидатстване за стипендия по програмата: www.steniskanabala.bg 

18 934 българи намалили данъците си с онлайн декларации 

www.insmarket.bg | 22.05.2018 | 
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Нашенци спестиха 10 бона от данъци заради плащания с карта, близо 4 хил. по-малко 
родители се възползвали за облекчения за деца 
18 934 българи са ползвали отстъпка от 5% от данъците си, които трябва да платят към 
държавата, тъй като са пуснали годишните си данъчни декларации през интернет. Това 
показват данни на приходната 
администрация, предоставени на "Монитор". 
За да се възползваме от "промоцията", трябваше документите да се пуснат по електронен 
път до 31 януари 2018 г. Дата бе променена, тъй като в предните данъчни кампании срокът 
бе края на март. 
Отстъпката, която обаче физическите лица можеха да получат, не можеше да надвишава пет 
стотака. Допълнително условие бе и да нямат подлежащи на принудително изпълнение 
публични задължения към 
момента на подаване на декларацията, както и да внесат целия размер на данъка за 
довнасяне в срок до 31 януари 2018 г. 
Едва обаче 1834 нашенци са посочили в годишните си документи, че 80% от парите си ги 
профукват за пазаруване онлайн или чрез плащания с банкова карта и поради тази причина 
са поискали държавата да 
им намали доходите с 100 920 лева, т.е. са спестили 10 бона данъци. Този тип облекчение бе 
прието миналата година, като основната му цел е да се намали сивата икономика в 
страната. Така бе решено 
да се стимулират плащанията с карти, а хората, които получават 100% от заплатата си по 
банка и харчат 80 на сто електронно, да получават облекчения в размер на 1% от дължимия 
за годината данък 
върху доходите. Но отново отстъпката не може да надхвърля 500 лева. 
Според данъчните намалява се и броят на родителите, които се възползват от данъчно 
облекчение за деца под 18 години. В тазгодишните декларации за облекчение са настояли 
39 201 наши сънародници с 
непълнолетни малчугани, а за 2016 г. (б.а. декларациите за 2016 г. са подавани през 2017 г.) 
броят им е бил с 3 858 по-голям, т.е. 43 059. Така се оказва, че общата сума, с която те са 
намалили 
годишните си облагаеми доходи е над 11,730 млн. лева. Това обаче не означава, че са 
спестили тази сума, тъй като данъкът върху доходите е 10%, в хазната не са постъпили само 
1,173 млн. лева. Важно 
е да се уточни, че в тази графа не попадат хората, които имат само трудов договор и не 
припечелват допълнително пари от друго място или пък са ползвали облекчения, чрез 
своите работодатели. Законът 
пък казва, че годишният облагаем доход може да се намали с 200 лева, ако имаме едно 
дете, за две деца сумата скача на 400 лева, а с 600 лева, ако имаме три или повече 
дечурлига у дома. По този 
начин дължимият данък за годината спада съответно с 20 лева, 40 лева или 60 лева. 
Държавата дава възможност и на младите семейства с ипотечен кредит също да спестят 
някой лев, като могат да намалят облагаемите си доходи с платените лихви по първите 100 
хил. лева от главницата. 
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Другото условие е поне един от съпрузите да е бил под 35 години при тегленето на заема. 
Така 4718 млади влюбени са намалили облагаемите приходи с 11,665 млн. лева, което им е 
спестило от джоба 
1,166 млн. лева. 
Част от нашенците гледат да спестят пари и като правят различни дарения. През 2017 г. 2182 
души са обявили пред данъчните, че са дарили пари на някой човек или институция в нужда. 
Общата сума на 
годишните им основи е била намалена с 2,465 млн. лева, но реално са спестили едва 246 
хил. лева. 

Във възрожденска Елена празнуваха и почетоха дарителите 

Във възрожденска Елена празнуваха и почетоха дарителите 
Елена, 22 май /Марина Петрова, БТА/ 
Във възрожденска Елена празнуваха и почетоха дарителите, съобщиха от пресцентъра на 
общината. 
Елена отбелязва своя празник от 1990 година и е един от малкото български градове, 
съчетали по уникален начин природни прелести с достолепно минало и оптимистично 
настояще, е посочил в приветствието си кметът на общината инж. Дилян Млъзев. 
Званието "Почетен гражданин на град Елена" е присъдено на дарителя Любомир Пашов и 
признатия учен проф. Христо Кожухаров. С едностранен плакет е удостоена учителката 
Виктория Славчева, която създава мажоретния състав към СУ "Иван Момчилов". 
Летописна книга, подготвена от авторски колектив под ръководството на еленчанина проф. 
Панайот Панайотов, с подкрепата на гражданското сдружение "Единни за град Елена" и 
Инициативен комитет "Будна съвест" е била връчена на кмета. С изданието се отбелязват 
500 години от дарителското движение в Елена. 
Драгомир Дракулов със съдействието на капитан далечно плаване Александър Калчев е 
дарил на общината 12 фотоса от церемонията за приемането в състава на Параходство 
"Български морски флот" на моторен кораб "Елена". Дарение е направила и еленчанката 
Румяна Велчева-Григорова. 
В тържествата са участвали областният управител проф. Любомира Попова, генералният 
консул на Русия в Русе Андрей Громов, кметът на италианския град Турси Салваторе Козма, 
народни представители, кметове и общински съветници от съседни на Елена общини. 

Двама от всеки трима столичани не са доволни от чистота в града  

www.mediapool.bg | 22.05.2018 |  
Двама от всеки трима столичани не са доволни от чистотата в София. Това показват данни от 
анализ на Евростат, посветен на "Зелената седмица в ЕС", която продължава до 25 май. 
Близо 30% от жителите на София, или почти всеки трети софиянец, е доволен от чистотата на 
столичния град. От тези 30% обаче - 26 на сто са по-скоро "доволни" и едва 4 на сто - "много 
доволни", сочат данните от проучването. Други 42 на сто от софиянци са по-скоро 
"недоволни", а 28 на сто са "много недоволни" от чистотата на столицата, отчита Евростат. 
По този показател българската столица е на 26-та позиция сред столиците на страните-
членки на ЕС, като зад нас са само Братислава и Рим. Анализът отчита равнището на 
удовлетвореността от чистотата общо на 109 европейски града. Когато се сравняват обаче 
данните на Евростат с желанието на софиянци сами да си помогнат и да изчистят града си, 
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се отчита значително разминаване между процента на "недоволните" столичани и броя на 
жителите на София, които доброволно са се включили в пролетното почистване на 
столицата преди броени дни.  
По данни на Столичната община само около 13 хиляди софиянци, което е едва около 1 
процент от жителите, са се участвали като доброволци в кампанията за пролетното 
почистване. По време на акцията бяха засадени  5400 дръвчета, събрани над 6200 тона 
отпадъции  премахнати 66 нерегламентирани сметища. Данните на Евростат и на 
Столичната община напомнят, че от инициативността и желанието на всеки един от нас 
зависи в какъв град живеем сега и ще живеем в бъдеще. Най-доволни от чистотата са в 
Люксембург Най-доволни от чистотата са жителите на Люксембург. Близо 95 на сто от 
населението в едноименната столица са били удовлетворени от чистотата на своя град, 
сочат данните на Евростат. Следват Виена (90%), Любляна (88%), Рига (81%), Хелзинки (80%), 
Вилнюс, Талин и Загреб (по около 75%). Най-малко удовлетворени от чистотата на своя град 
са жителите на италианската столица Рим - едва 9 на сто, следвани от Братислава (28%), 
София (30%), Букурещ (37%), Мадрид (38%), Атина (41%), Берлин (45%), Брюксел (47%) и 
Париж (49%). Освен в европейските столици данните на Евростат отчитат и 
удовлетвореността от чистотата на други европейски градове. По този показател на челно 
място са два латвийски града - Вентспилс с 99 на сто и Валмиера с 97 на сто. Друг град с 
висок процент от удовлетвореност от чистотата са испанският Овиедо с 95 на сто. 
Информацията за тези данни е базирана на показатели за проучване на възприятията, 
изготвени от Европейската комисия, отчита Евростат.  

Изложба „Православие“ с икони от колекцията на Румен Манов в ХГ „Владимир Димитров – 
Майстора” 

www.dariknews.bg | 22.05.2018  
На рождения ден на Художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора”, който 
съвпада с Деня на българската просвета и култура ще бъде представена изложбата 
„Православие” с икони от колекцията на Румен Манов. Откриването е на 24 май, от 12.00 
часа. Румен Манов е роден през 1964 година в Кюстендил. Той е историк, лицензиран 
експерт оценител на съвременно и старо българско изобразително изкуство. Житейската му 
мисия е да събира, издирва, купува, възстановява, реставрира и да дарява книжовни и 
културни ценности на музеи и библиотеки, църкви и архиви. Българската шевица - памет и 
вдъхновение от Стефка Михайлова Сред даренията му са ценни снимки, икони, 
произведения на изкуството, които сам издирва и събира в продължение на 30 години. 
Целенасочено издирва материали, свързани с историята на Кюстендил. Над 1000 отделни 
единици дарява на Регионалния исторически музей, а с над 50 книги и периодични издания 
обогатява фонда на Регионална библиотека – Кюстендил, ценен дарител е и на катедралния 
храм в града. Ето какво споделя Румен Манов за иконата: „От много години домашните 
икони предизвикват в мен любопитство и възхищение със своята многообразност и 
изящество. Аз ги разглеждам като символ на домашния мир и уют. Винаги съм гледал на тях, 
не само като православни творения, а и като произведения на изкуството, в които се корени 
силният, несломимият български дух, оцелял през превратностите на вековете. Все едно 
вратите на домашния иконостас символизират вратите към рая, към оня другия свят, към 
който преминават молбите на хората. Сякаш домашната икона е пряк път, прозорец към 
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бога, а светците са посредниците между небето и земята. Всеки дом е имал своя посредник, 
своя патрон, към когото са отправени най-добрите и откровени молитви. 
Това е един свят, изпълнен с очарованието на истинската вяра и божественост. Гледайки 
тези произведения на православната живопис, си задавам въпроси. На какви случки и 
събития тези икони са били свидетели в продължение на поколения? Ако можеха да 
говорят, със сигурност щяхме да имаме най-съкровената и истинска история на българската 
православна вяра. Изпълнени с очарование и изключително майсторство, което граничи със 
загадъчност и мистицизъм, те стоят кротки и величествени, всеопрощаващи, сякаш наистина 
съединяват земята и небето. Тези пазители на дома са и нашата памет, част от нашите 
корени. Фотографската изложба “ ОТРАЖЕНИЯ “ бе открита в Кюстендил Това е нашата 
„Пиета”, нашата „Мона Лиза” по времето когато предците ни не са имали своя православна 
държава и домашната икона, този въглен на българския дух, е била свидетел на мъките и 
радостите на цял един народ. Затова съхранението и опазването на тези прекрасни 
произведения на българския дух и вяра е изключително важно. Защото, за да расте дървото, 
трябва корените да са здрави, а корените на една държава са здрави, когато се съхрани 
паметта. Домашните икони са неразривно свързани с нашата историческа памет. Паметта на 
България”. 

Благотворителни дарителски акции проведе район Северен 

www.plovdivskinovini.com | 22.05.2018 |  
Две благотворителни дарителски акции организира и проведе администрацията на район 
„Северен” през изминалата седмица – съобщи кметът на района инж.Ралев. Домът за стари 
хора „Св.Василий Велики” в гр.Пловдив получи 200 бр. родопски одеяла. Домът се намира 
на ул.”Коматевско шосе” №28 и е с капацитет 200 души. Инж.Ралев и екипът му лично 
доставиха дарението, а хората от дома ги посрещнаха с много усмивки и настроение. „За 
първи път посещаваме този дом, но ще продължаваме да ви помагаме според 
възможностите ни” – обеща кметът Ралев на директора г-жа Нина Христова. Второто 
дарение, което направи кмета на район „Северен” инж.Ралев е от 200 бр.одеяла за 
Българския Червен кръст в гр.Пловдив с директор Таня Георгиева, която благодари за жеста 
и доброто сътрудничество между двете институции. 

Дизайнери подкрепят младежи в неравностойно положение 

www.jenatadnes.com | 22.05.2018  
През 2018 година благотворителната инициатива „Подкрепи една мечта“ на Президентската 
институция поставя специален акцент върху възможностите за професионално обучение на 
младежи в неравностойно положение. Академията за мода и Консултантска къща „От игла 
до конец“ подкрепят кампанията в сферата на модната индустрия и модния бизнес, като 
организират и координират включването на представители на професионални организации 
от бранша, дизайнери и модни къщи. Вече шест български фирми потвърдиха готовността си 
да осигурят обучение с възможност за работа на младежи в неравностойно положение. 
„Агресия“, „Десизо Мони“, „Романтика Фешън“ с дизайнер София Борисова, „Мезон Сант-
Ерем“ с дизайнер Габриела Колева, дизайнерът Христо Чучев и „Аксел Харди“ са първите, 
които ще подкрепят благотворителната инициатива. Те ще дадат възможност на младежи да 
преминат обучение за придобиване на шивашки умения с перспектива за професионална 
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реализация в градовете: София, Пловдив, Плевен, Велико Търново, Асеновград, Костенец и 
Полски Тръмбеш. 
В инициативата са включени общо 124 младежи от випуск 2017/2018 г. като за 54 от тях 
специалистите от Бюрата по труда търсят подходяща форма на заетост. Някои от младежите 
са завършили средното си образование в гимназии с професионална насоченост и имат 
начална подготовка. Част от тях, които са изявили желание да се обучават именно в 
шивашката индустрия, са от Пловдив, Попово, Разград и Дупница. За младежите от тези 
градове продължават да се търсят конкретни възможности за обучение и реализация. 
Традиционният абитуриентски бал за младежи в неравностойно положение, който е част от 
благотворителната инициатива „Подкрепи една мечта”, ще се състои на 30 май 2018 година 
и негов домакин ще бъде президентът Румен Радев. Президентската институция 
продължава да набира дарения за инициативата. Финансовата подкрепа е предназначена 
както за организацията на балната вечер, така и за еднократни стипендии за младежите, 
които ще продължат образованието си във висше училище. 
Facebook Twitter Google+ 
 

Благотворителен концерт „Ние обичаме България“ `2018 

www.sofia.utre.bg | 22.05.2018 |  
На 22 май някои от най-обичаните български изпълнители ще се съберат на една сцена, 
обединени от благородна и значима кауза – подкрепа за Панорама „Плевенска епопея 1877 
г.“. Музика, танци и много настроение ще завладеят публиката в зала „Арена Армеец“. 
Зрителите ще имат възможност да се насладят на изпълненията на Веселин Маринов, 
Тоника Домини, Дует Ритон, 100 KILA, СкандаУ, Deep Zone Project, Мистерията на 
българските гласове, Берковската Духова Музика, ансамбъл „Филип Кутев“, Славка Калчева 
и Поли Паскова. Всички средства, събрани от продажбата на билети за концерта, ще бъдат 
дарени в подкрепа на Панорамата в Плевен. Големият благотворителен концерт се 
организира от BILLA България за трета поредна година и е част от дългосрочната национална 
кампания „Ние обичаме България“. Целта на инициативата е подпомагането на паметници 
на културата, част от Стоте национални туристически обекта на България. Тази година 
кампанията „Ние обичаме България“ се осъществява с подкрепата на Министерството на 
туризма, Столична община и Община Плевен. Основен медиен партньор е bTV Media Group. 
Билетите за благотворителния концерт в подкрепа на Панорама „Плевенска епопея 1877 г.“ 
могат да бъдат закупени на цена от 10 лв. в мрежата на Ticketpro, както и във всички на 
магазини на BILLA в София и Плевен. Грандиозният спектакъл започва в 20:00 ч. на 22 май в 
зала „Арена Армеец“. Панорама „Плевенска епопея 1877 г.“ е изградена през 1977 г. по 
повод 100-годишнината от освобождението на Плевен. Паметникът се издига на самото 
бойно поле, в Скобелевия парк музей. Автори на архитектурния проект за Панорамата са 
Пламена Цачева и Иво Петров с проектантски колектив. Строителството на сградата започва 
на 19 януари 1977 г., а тържественото откриване на обекта е на 10 декември 1977 г. Николай 
Василиевич Овечкин е автор на живописната част, главен изпълнител и ръководител на 
колектива от 13 руски и български художници. Панорама „Плевенска епопея 1877 г.“ се 
състои от четири зали – уводна, панорама, диорама и заключителна, в които са представени 
епизоди от Руско-турската война и най-възловите моменти от сраженията за Плевен. 
Сградата на Панорамата има форма на пресечен конус, носен от четири стилизирани щика. 
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Три хоризонтални пръстена символизират трите щурма на Плевен, а пръстенът с щиковете – 
блокадата на града. Височината на корпуса с щиковете е 47 м, а общата кубатура – 54 000 
м3. 

„Северен” дари одеяла на Дома за стари хора и БЧК 

www.marica.bg | 22.05.2018  
Две благотворителни дарителски акции организира и проведе администрацията на район 
„Северен” през изминалата седмица – съобщи кметът на района инж. Ралев. Домът за стари 
хора „Св. Василий Велики” в гр.Пловдив получи 200 родопски одеяла. Домът се намира на 
ул. ”Коматевско шосе” №28 и е с капацитет 200 души. Инж. Ралев и екипът му лично 
доставиха дарението, а хората от дома ги посрещнаха с много усмивки и настроение. „За 
първи път посещаваме този дом, но ще продължаваме да ви помагаме според 
възможностите ни” – обеща кметът Ралев на директора Нина Христова. Второто дарение, 
което направи кмета на район „Северен” инж. Ралев, е от 200 одеяла за Българския червен 
кръст в Пловдив с директор Таня Георгиева, която благодари за жеста и доброто 
сътрудничество между двете институции. 

Първолаци четоха приказки в Общинския приют за кучета в Търново 

www.radiovelikotarnovo.com | 22.05.2018  
След гимназистите от СУ „Вела Благоева“, които през декември 2017 г. създадоха  филма 
„Последните джедайки“, представящ живота в приюта за безстопанствени кучета във 
Велико Търново, разпространиха коледни картички с цел осигуряването на средства за 
поставяне на пътни указателни табели до там, поставиха табелките в началото на месец май 
2018 г, първокласници четоха приказки на новите си четириноги приятели. 
Група ученици от I Б клас, с класен ръководител Силвия Дачева, посетиха Общинския приют 
за безстопанствени кучета. Децата, заедно със своите родители, класната ръководителка и 
училищният психолог Лилия Цанкова, четоха любими детски приказки пред новите си 
четириноги приятели. Учениците с гордост показаха на Хана, Дядото и малките бебета, че 
вече могат да четат. 
Приютът, в който гимназистите помагат като доброволци почти година, се намира в гориста 
местност в района между село Шемшево и Буковец и самите те в началото трудно го 
намерили. Идеята им била информацията за това място да достигне до повече хора и 
шансовете на кучетата да намерят нови стопани да се увеличат. За осъществяването на 
идеята им помогна училището с отпечатването на картичките и с възможността да ги 
продават. Шест от седемте табели вече помагат на търсещите приюта да се ориентират по-
бързо и лесно. Предстои поставянето и на седмата, когато пътят, на който ще се указва 
посоката, бъде отворен. 

Търси се за осми път "Добрият Самарянин" 

www.dariknews.bg | 22.05.2018  
С малък социален експеримент на тема “Какво е доброто?”, Сдружение “Самаряни” и 
партньори откриват номинациите за Годишните награди “Добрият Самарянин”. Краткият 
любителски клип, който бихте могли да гледате 
на:https://www.youtube.com/edit?video_id=NgxI3PASTAU&video_referrer=watch, разкрива 
погледа към доброто на няколко души от различни възрасти, вдъхновява и дава няколко 

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”  

30 

 

чудесни идеи за добротворстване като: да дариш кръв, да помогнеш про боно (с 
професионалните си умения), да вложиш в работата си най-доброто, на което си способен 
или просто да дариш в подкрепа на кауза, защото “ръка, която дава, празна не остава”.     
“Добрият Самарянин - добротворството създава общности” е мотото, което през тази година 
ще ни напомня, че “Добрият Самарянин” не е само конкурс или добра традиция, в която 
разказваме или четем за добри дела, или където показваме благодарност към всеки 
отделен човек или група от хора, направили нещо значимо, помагайки на някой друг в 
труден момент, “Добрият Самарянин” е инициатива, чрез която добротворството свързва 
поколения, изгражда общности и вдъхновява бъдещето.   Конкурсът „Добрият Самарянин“ 
има вече над седемгодишна история. За това време са проведени 7 церемонии; получени са 
69 индивидуални и групови номинации; избрани са 7 носителя на голямата награда 
“Добрият Самарянин“ и 8 носителя на отличието на общността “Добрият Самарянин”; 
връчени са 2 извънредни награди - 1 за изключителен принос и 1 за геройство без граници 
(посмъртно); изработено е юбилейно издание на статуетката “Добрият Самарянин” с 
позлатени криле; създадена е песен, посветена на добротворците - “Песен за добрите 
самаряни”; издадена е пощенска марка “Добрият Самарянин”, брандирана е специална 
пощенска кутия, позициониранa на Централна поща - гр. Стара Загора и е зародена 
прекрасната идея за изграждането на монумент “Добрият Самарянин”, за който вече е 
създаден предварителен проект.   В книгата на доброто са записани имената на следните 
носители на годишната награда “Добрият Самарянин”: Стефан Стойчев, спасителят от 
автомагистрала „Тракия“; Мануела Малеева и д-р Бруно Франиер, благодетелите, 
подкрепящи деца с ортопедични проблеми в затруднено положение; Мария Попова, 
превърнала се в майка за момче от институция; Милен Минков, спасил удавник в бесните 
вълни на Ахтополския залив; Красимир Иванов, спасил живота на възрастен мъж; Мария 
Жекова, дарила имот в полза на талантливи деца и Таня Славова, превърнала се в ангел-
спасител за младо момиче. 
През 2018 г., партньорите на Сдружение “Самаряни” в кампанията за популяризиране на 
добротворството, са: Община Стара Загора, Община Казанлък, Търговско-промишлена 
палата – Стара Загора, Държавна опера – Стара Загора, Регионален исторически музей – 
Стара Загора, Регионална библиотека “Захарий Княжески”, Обществен дарителски фонд – 
Стара Загора, Областна дирекция на Български червен кръст – Стара Загора, “Български 
пощи” ЕАД, КонтурГлобал “ТЕЦ Марица Изток 3”, Сдружение “Моята еОбщина”, 
Книжарница “Приятели”, Дарик радио, Телевизия Стара Загора.   Вашите номинации може 
да направите до 4 ноември в специалната пощенска кутия на доброто, позициониранa на 
Централна поща - гр. Стара Загора, онлайн на www.samaritans.bg/dnes или на адрес: гр. 
Стара Загора, ул. “Патриарх Евтимий” № 57, Централно управление на Сдружение 
“Самаряни”. 

Доброволци от Швейцария са посетили центровете на фондация "Сийдър" в Кюстендил 

www.bta.bg | 22.05.2018 |  
Доброволци от Швейцария са посетили центровете на фондация "Сийдър" в Кюстендил 
Кюстендил, 22 май /Елица Иванова, БТА/ За осми пореден път фондация "Сийдър" е 
посрещнала група ученици от Международното училище на Цуг и Люцерн, Швейцария. Тази 
година те са посетиха децата и младежите, които "Сийдър" подкрепя в Кюстендил, съобщи 
Александра Попова от фондацията. В продължение на два дни учениците са работили по 
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различни доброволчески инициативи в Центровете от семеен тип и Центъра за социална 
рехабилитация и интеграция в града. Доброволците са посетили Дома за деца с умствена 
изостаналост в с. Горна Козница, община Бобов дол, който беше закрит през 2010 г. Те са 
били и в услугите, които фондацията управлява в Кюстендил и са се запознали с децата, 
младежите и екипа. В продължение на два дни учениците са участвали в различни 
доброволчески дейности, в които са се включили младежите и част от екипа на фондацията. 
Създадени са били градини с цветя и билки, боядисани са били стените на няколко стаи в 
къщите и стълбището на един от апартаментите. Изработени са били мебели от дървени 
палети, шатра и градински люлки. Направена е и сензорна пътека, която ще се използва по 
време на терапиите в Центъра за социална рехабилитация и интеграция. Швейцарците са се 
включили в урок по народни танци заедно с част от младежите, допълниха от фондацията. 
/ИС/ 

Kaufland България пуска в продажба продукт с кауза 

www.novinata.bg | 22.05.2018  
Kaufland България пуска в търговската си мрежа продукт с кауза. Компанията ще дари 
средствата от продажбата* на диска с детски песни и приказки „Маргаритка и Приказки без 
край“ за каузата на едноименния социален проект – изграждането на иновативни детски 
музикални съоръжения за игра, които ще бъдат инсталирани в болнични заведения в 
страната. Музикалните съоръжения са първите по рода си в България. Използваната 
технология превръща кинетичната енергия от играта на децата в звук, а соларни панели с 
меки светлини внасят успокоение и настроение. 
„Благодарим на Kaufland България за подкрепата на този благотворителен проект и сме 
щастливи, че в тяхно лице намерихме съмишленик за общата ни кауза. Децата са най-
голямото богатство и грижата за тях трябва да стои на първо място. Всички ние знаем колко 
е труден престоят в болнично заведение, особено за най-малките. Музиката е емоционален 
отдушник и приятел на децата. Тя помага на децата да се чувстват добре и да се възстановят 
по-бързо. Вярваме, че всички усилия които влагаме в реализирането на каузата ни, си 
заслужават“, коментира Виктория Терзийска, един от създателите на проект „Маргаритка“ и 
основател на група „Мастило“. 
Kaufland България активно се ангажира с редица социални инициативи. Компанията се 
присъединява към кампанията на „Маргаритка и Приказки без край“, за да успеят дисковете 
да достигнат до още повече хора и повече български деца да имат възможност да 
почувстват грижата и любовта. Музикалният проект съдържа 11 класически български 
детски песни, изпълнени в съвременен аранжименти, и 6 аудио приказки. В създаването на 
диска се включват доброволно много от актуалните имена на българската музикална и 
театрална сцена. 
*Средствата от продажба след административни отчисления.  

47 проекта за каузата „Габрово - град на творчеството, младежта и туризма“  

www.dariknews.bg | 22.05.2018 |  
Общо 47 проекта бяха подадени на мейла на Обществен дарителски фонд-Габрово, в 
рамките на Първата конкурсна сесия „Габрово - град на творчеството, младежта и туризма“. 
Според условията за участие в конкурса, идеи за иновативни проекти можеха да се подават 
до вчера, 21 май. Крайният срок беше удължен, поради натовареността по празниците на 
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Габрово. Гласувайте в конкурса за карнавална картина На 23 май, десетчленна обществена 
комисия ще стартира работата си по разглеждане и оцененяване на проектите. В 
Обществената комисия са включени 10 публични личности, които не са ангажирани към 
организации – потенциални конкуренти на кандидатстващите: представители на Обществен 
фонд, на бизнеса и активното гражданство, на Областна администрация, на Община 
Габрово, на Фондация „Америка за България“ и на Фондация „Работилница за граждански 
инициативи“. Проектът на РБ „Априлов - Палаузов“ „Под стряхата край Янтра” ще бъде 
съфинансиран по „Програма Култура 2018“ на Община Габрово До 20 юни се очаква да 
бъдат оповестени резултатите от оценката. В зависимост от класирането ще бъде 
разпределено и наличното финансиране, осигурено от Фондация „Америка за България“. 
Информация за процеса ще бъде периодично публикувана във FB страницата и на сайта на 
ОДФ, в раздел Новини.  

Набират вещи за благотворителен базар в помощ на болни дечица 

www.vratzadnes.com | 22.05.2018 |  
Благотворителен базар на супер героите ще се проведе във Враца. В момента тече 
събирането на вещи, които да се продават по време на благотворителната инициатива. 
Организаторите приемат запазени или нови детски играчки (желателно е да не са 
плюшени), пъзели, игри, сувенири, книги, детски превозни средства, сладкиши, цветя, 
козметика.  „Знаем, че непотребното за един е безценна вещ за друг. Знаем, че дарявайки 
вещите си, които с месеци/години не ползваме даряваме надежда на две деца да проходят 
и да се радват на щастливо детство“, казват организаторите на благотворителния базар. 
Идеята е събраните средства да бъдат използвани за лечението на супер героите Цветозара 
Йорданова и Самуил Йорданов. Цветозара 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. Необходими са средства за нейната 
рехабилитация.  Самуил е само на годинка и два месеца но вече знае какво е да си боец. 
Това малко слънчице е родено преждевременно и това е белязало пътя му до днес. Самуил 
е диагностициран с ДЦП квадрипареза и се налагат освен ежедневните рехабилитации тук в 
България да посещава и рехабилитационен център в Рибем, Турция.  Благотворителният 
базар ще се проведе на 9 юни пред кино „Коларов“ във Враца. До тогава всеки, който желае 
може да подпомогне каузата освен със средства с предмети и играчки, които да се продават 
на благотворителното събитие. Повече информация на следния линк: 
https://www.facebook.com/groups/1271703776276956/   

Tesco маха етикетите "най-добър до" от храните 

www.money.bg | 22.05.2018 |  
Една от най-големите вериги супер маркети обяви мащабни промени в политиката си за 
пакетиране на хранителни продукти в опита си да намали изхвърлянето на такива. 
Британският гигант Tesco обяви, че ще премахне обозначението "най-добър до" от 70% от 
опакованите си продукти. Като причина за това решение от компанията посочват, че 
потребителите изхвърлят голямо количество храни, които все още са годни за употреба и не 
са развалени. Проблемът е свързан, че често се получава объркване между двата надписа 
"най-добър до" и "използвайте до". Изследване на британската National Federation so 
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Women"s Institutes показват, че по-малко от половината от анкетираните знаят точното 
значение на обозначението "най-добър до". Продуктите с надпис "използвайте до" могат да 
бъдат опасни за здравето след посочената дата, докато при тези с "най-добър до" вкусовите 
качества се влошават леко след дадената дата. Изхвърлянето на храни е един от големите 
проблеми на компаниите, които продават бързооборотни стоки, а веригите трудно се борят 
с него. Скоро публикуван документ на The Center of Biological Diversity са изследвани 
различните вериги и тяхната способност да се справят с него. Нито една от изследваните 
такива не получава оценка А, която е най-високата в класацията. Най-добре се представя 
Walmart с оцента В. Освен Tesco и друга британска компания има политика в тази посока. 
Co-operative Group продава някои от продуктите след датата посочена в категорията "най-
добър до" на много ниски цени и дарява такива продукти на благотворителни организации. 

Елена Йончева дарява парите от делото срещу Борисов на деца в беда 

www.duma.bg | Дума | 22.05.2018 |  
Сумата от 5000 лв., които съдът постанови да ми плати г-н Борисов, ще даря на кампанията 
"Повече българчета за България 2018". Това обяви вчера депутатът от "БСП за България" 
Елена Йончева в телевизионно интервю. Премиерът бе осъден за репликите си, че 
държавата е плащала милиони на Йончева за нейно интервю. 
Народният представител коментира, че адвокатите на Борисов твърдят, че той не е казал 
тези думи и ако ги е казал, те не се отнасят за нея, а Йончева сама се е припознала в 
репликите. "Изненадана съм, че никой, включително и мои колеги журналисти, досега не са 
го попитали дали ги е казвал и ако ги е казал, за кого са се отнасяли думите. Един от 
аргументите на адвокатите беше, че казаното е било по време на кампания. Така се допуска, 
че по време на кампания може да се лъже и по този начин се прави политика у нас. Всички 
ние, независимо дали сме журналисти, граждани, политици, трябва да търсим своите права 
в съда, за да не продължава държавата ни да бъде управлявана по този начин", категорична 
е Йончева. 

Включете се в Дни на добри дела 2018 

www.ngobg.info | 10.04.2018  
Обръщаме се към партньори, колеги, съмишленици и приятели от граждански организации, 
читалища, клубове, центрове, училища, библиотеки, бизнес организации и други с покана 
да се включат с нова, доказано ефективна или интересна своя инициатива в Дните на добри 
дела в последната седмица на месец май – 25 до 31 май 2018. В Дните на добри дела 
можем заедно да покажем значението на доброволчеството, ролята и силата за 
доброволците, като насърчим повече и различни хора да се включат като доброволци в 
разнообразни инициативи и събития в своя град, село или квартал. Ако имате доброволци и 
необходимите ресурси, информирайте ни с попълнена кратка форма, за да се включите в 
общата кампания; Ако имате нужда от финансиране, запознайте се с възможността за мини 
проект и формуляра. Фондация Лале ще подкрепи най-интересните 100 инициативи с 
грантове до 100 лева.За повече информация - 
http://www.tulipfoundation.net/news/ddd_anounce_2018-531 
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Хиполенд дари модерна медицинска апаратура за лечение на деца на УМБАЛСМ 
"ПИРОГОВ" 

сп. Моето дете | 23.05.2018 |  
На 24.04.2018г., ХИПОЛЕНД, съвместно с Българския Червен кръст, дари на Клиниката по 
детска анестезиология и реанимация на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" Мултипараметричен 
монитор за неинвазивно изследване на параметри Radical 7, произведен от американската 
фирма Masimo Corporation. 
Медицинската апаратура е на стойност 22 888лв. Тя ще послужи за много прецизно, 
непрекъснато и в същото време безболезнено и щадящо малките пациенти проследяване 
на изключително важните в реанимационния процес показатели за нивата на хемоглобина, 
на пулса и сатурацията. Най-важното е, че всичко това се случва неинвазивно, чрез 
поставяне на сензор на ръчичката или крачето. Уникалният апарат е от най-ново поколение 
и е толкова широкообхватен, че може да подава параметри по време на операция или 
транспортиране както на новородени, така и на възрастни пациенти. Благодарение на 
различни светлинни, цветови и звукови индикатори, той сигнализира на анестезиолога или 
на реаниматора на момента, че има промяна в показанията на пациента. Освен 
медицинската апаратура, Хиполенд дари и играчки за залите за почивка и игра на малките 
пациенти на болницата. 
Дарението беше връчено на изпълнителния директор на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" проф. д-р 
Асен Балтов, на началника на Клиниката за интензивно лечение на деца доц. д-р Румяна 
Андонова и на началника на отделението по детска реанимация д-р Христо Пседерски от г-н 
Мариан Колев - изпълнителен директор на Хиполенд АД и от г-н Христо Григоров - 
Председател на БЧК. В знак на благодарност за дългогодишната благотворителна дейност на 
компанията, която ръководи, на г-н Мариан Колев бе връчен Почетния знак за заслуги на 
УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" и Почетна грамота от БЧК. 

Милион дава Слави на децата с увреждания 

в. България днес | Лили АНГЕЛОВА | 23.05.2018  
Милион лева ще дадат Слави Трифонов и "Ку-ку бенд" на децата с увреждания след 
концерта си в музикалния гигант - зала "02 арена", в Лондон на 9 юни. Концертът ще се 
казва "Системата ги убива", а шоуменът ще излезе със същата тениска, с която бяха 
облечени и майките на децата с увреждания, които не бяха допуснати в парламента преди 
месец. 
"Цялата печалба на "Седем-осми" ще бъде дарена на Конфедерацията за защита на правата 
на децата", каза Евгени Димитров. Той обясни, че в шоуто ще участват националките по 
художествена гимнастика на Илияна Раева, ансамбъл "Филип Кутев", Хасан и Ибрахим 
Игнатови и Криско, а всеки зрител ще получи като подарък последния албум на групата - 
"Патриотични песни за българи". Билетите са от 20 до 80 паунда. 
"Когато говорим за един конкретен човек и всяка една от жените тук ви обясни как живее 
всеки ден и как се грижи за децата си, няма да седим ида си говорим за статистика Защото 
всеки от тези хора изживява трагедия и голяма част от нас, поставени на тяхното място, няма 
да издържи. А тези жени се борят ежедневно за децата си", каза Слави Трифонов, който 
допълни, че подкрепата не би трябвало да е само морална и финансова, но и като 
отношение на цялото общество. Браво! 
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Благотворителната кампания „Тунджа може“ 

www.radio999bg.com | 23.05.2018 |  
На 21.05.2018 г. младите хора в Общинска администрация „Тунджа“ обявиха Старта на 
Благотворителната кампания „Тунджа може“. Целта на кампанията е набиране на  
пластмасови капачки за рециклиране. Със средствата получени след предаването им за 
преработка, ще  бъдат закупени нови мобилни ЕКГ апарати за спешните центрове в селата 
Скалица и Тенево. Цената на двата мобилни ЕКГ апарата е приблизително 4 хиляди лева, за 
тази сума ще са необходими 16 тона пластмасови капачки. Събраните капачки могат да 
бъдат предадени на информация в Община „Тунджа“ или по кметствата на населените 
места на Община „Тунджа“. Тази кампания инициирана от младите хора на общината има за 
цел да покаже за пореден път, че хората могат да бъдат единни и да обединяват усилията 
си. Нека покажем, че Заедно можем повече. Големият смисъл на тази инициатива е да 
провокира нашата обща съпричастност, без значение на възраст, материално положение, 
социален статус. По този начин всички ние ще имаме възможност да обединим усилията си 
в името на най – голямата ценност- здравето. Предварително ви благодарим за подкрепата! 
Всяка събрана капачка дава възможност на всеки един от нас да бъде съпричастен към тази 
кауза. 

Любо Ганев: Промените в закона за хазарта ще съсипят спорта 

www.sportal.bg | 23.05.2018 |  
Волейболната легенда Любо Ганев стана поредното спортно величие, което се обяви против 
предложените промени в закона за хазарта. Според него, ако промените бъдат приети, най-
много ще пострада българският спорт. "В момента много отбори, федерации и спортисти са 
подпомагани от хазартните компании. Просто няма други. Не съм видял на екипите на някои 
отбор да пиша "Мини Марица", "ЧЕЗ" или "Енерго про". Там стоят логата на хазартните 
компании, които дават много и така спортът върви напред. Няма лошо да има промени, но 
те трябва да бъдат направени постепенни, а не от днес за утре. Нека, след като вземе нещо, 
държавата и да даде. Ако спрат рекламите на хазарт, да се задължат енергийните 
дружества, които също са с многомилионен оборот, да помагат на спорта. Това обаче е 
крайна мярка, която не е необходима. Хазартът в момента е най-големият помощник на 
българския спорт", каза Любо пред "Меридиан Мач". Волейболната федерация, на която 
Ганев е вицепрезидент, също излезе с открито писмо до държавните институции, с което се 
обяви против предвидените промени. "От това ще пострада както държавния бюджет, чрез 
значително намаляване на приходите от плащаните към момента данъци и такси, които са 
стотици милиони, така и българския спорт, който си осигурява значителна финансова 
подкрепа от лицензираните хазартни организатори под формата на спонсорство и дарения", 
написаха от централата. 

Доброволци от Швейцария са посетили центровете на фондация „Сийдър" в Кюстендил 

www.ngobg.info | 23.05.2018  
Доброволци от Швейцария са посетили центровете на фондация "Сийдър" в Кюстендил За 
осми пореден път фондация "Сийдър" е посрещнала група ученици от Международното 
училище на Цуг и Люцерн, Швейцария. Тази година те са посетиха децата и младежите, 
които "Сийдър" подкрепя в Кюстендил, съобщи Александра Попова от фондацията. В 
продължение на два дни учениците са работили по различни доброволчески инициативи в 
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Центровете от семеен тип и Центъра за социална рехабилитация и интеграция в града. 
Доброволците са посетили Дома за деца с умствена изостаналост в с. Горна Козница, 
община Бобов дол, който беше закрит през 2010 г. Те са били и в услугите, които 
фондацията управлява в Кюстендил и са се запознали с децата, младежите и екипа. В 
продължение на два дни учениците са участвали в различни доброволчески дейности, в 
които са се включили младежите и част от екипа на фондацията. Създадени са били градини 
с цветя и билки, боядисани са били стените на няколко стаи в къщите и стълбището на един 
от апартаментите. Изработени са били мебели от дървени палети, шатра и градински люлки. 
Направена е и сензорна пътека, която ще се използва по време на терапиите в Центъра за 
социална рехабилитация и интеграция. Швейцарците са се включили в урок по народни 
танци заедно с част от младежите, допълниха от фондацията. Снимка: Фондация „Сийдър". 

47 проекта за каузата „Габрово - град на творчеството, младежта и туризма" 

www.ngobg.info | 23.05.2018 |  
Общо 47 проекта бяха подадени на мейла на Обществен дарителски фонд – Габрово, в 
рамките на Първата конкурсна сесия „Габрово - град на творчеството, младежта и туризма“. 
Според условията за участие в конкурса, идеи за иновативни проекти можеха да се подават 
до вчера, 21 май. Крайният срок беше удължен, поради натовареността по празниците на 
Габрово. На 23 май, десетчленна обществена комисия ще стартира работата си по 
разглеждане и оцененяване на проектите. В Обществената комисия са включени 10 
публични личности, които не са ангажирани към организации – потенциални конкуренти на 
кандидатстващите: представители на Обществен фонд, на бизнеса и активното гражданство, 
на Областна администрация, на Община Габрово, на Фондация „Америка за България“ и на 
Фондация „Работилница за граждански инициативи“. До 20 юни се очаква да бъдат 
оповестени резултатите от оценката. В зависимост от класирането ще бъде разпределено и 
наличното финансиране, осигурено от Фондация „Америка за България“. Информация за 
процеса ще бъде периодично публикувана във Фейсбук страницата и на сайта на Обществен 
дарителски фонд - Габрово, в раздел Новини. 
 

Доброволци организират акция „Чистота“ на Голям Беглик 

www.pazardjik.marica.bg | 23.05.2018  
Местни екоактивисти инициират акция за почистване на района около язовир „Голям 
Беглик“. Идеята е на Сдружение „Байкария“, което развива туристическа и природозащитна 
дейност. Оттам писаха до „Пазарджишка Марица“, че са провокирани от наша публикация 
по темата от 3 септември миналата година. Тогава граждани сигнализираха, че бреговете на 
водоема тънат в смет, която е дори под табелките, призоваващи за пазене на чистота. 
Посланието на акцията е казано простичко в едно изречение: „Моля, оставете мястото така, 
както бихте искали да го намерите“. „По стечение на обстоятелствата и заради заетост не 
успяхме да организираме почистване в края на миналия летен сезон, но в момента сме в 
процес на организиране на такова, което ще се проведе на 2-3 юни 2018 г., пишат 
инициаторите. Бихме се радвали, ако успеем да популяризираме почистването, особено 
сред местните хора, затова търсим и съдействие от Ваша страна за медийното му 
отразяване. Ще се радваме, ако успеем да ангажираме местната общност и те да станат 
"посланици" на чистотата, да говорят на къмпингуващите и да пазят повече. Ето и самото 
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събитие във Фейсбук. Можете да ни пишете във Фейсбук или да се обадите на тел.: 0886 
689984 - Стъни и 0888 992864 - Тони". Един от ентусиастите – Васил Тодев, разказва, че в 
момента край водоема са се сформирали над 10 малки сметища. Места, където наглед 
добросъвестни туристи са оставили боклука си прилежно опакован в чували. На мястото 
обаче сметоизвозване няма. Миришещите на храна торби остават на купчини, привличат 
животни които ги разкъсват и разхвърлят боклука в търсене на нещо за похапване. Това е в 
по-добрия случай. Липсата на култура у много посетители на красивото родопско кътче си 
личи и на други места, където всичко ненужно е волно разхвърляно насред природата. А 
става дума за едно уникално кътче в планината, за което си струва да се положат усилия. 
Ако в акцията се включат повече доброволци, от „Байкария“ имат възможност да 
организират почистване и по суша, и по вода. Сдружението разполага с лодки и съоръжения 
за улавяне на отпадъци в язовира, припомня Тодев. Призивът му е колкото може повече 
хора да се присъединят към доброволческата бригада, за да направят мястото отново 
красиво и приятно. А към бъдещите посетители, както вече споменахме – да го оставят във 
вида, в който ще им бъде приятно да го заварят следващия път. Как да се включите в 
акцията, може да разберете тук. 

Хора с добри сърца събраха над 2,5 тона капачки в подкрепа на болницата в Добрич 

www.dobrichonline.com | 23.05.2018 |  
2 тона и 720 килограма са събрани в подкрепа на инициативата „Капачки за 
благотворителност – МБАЛ Добрич“, съобщи за Добрич онлайн един от организаторите 
Димитрина Младенова. Днес те са предадени във Варна, сумата, постъпила от тях, е 860 
лева.  Със средствата ще бъде закупен мултипараметричен пациентен монитор за АГ-
отделение на болницата в Добрич. Апаратът се използва за следене на показателите на 
родилки след секцио, обясни Младенова. Предстои организаторите на кампанията да 
направят запитване до фирми за цената му. Вероятно сумата няма да е достатъчна, но 
докато се събираха капачки имаше хора, които изявиха желание да дарят и парични 
средства, обясни организаторът. Хора от цялата Добричка област се включиха в кампанията 
„Капачки за благотворителност – МБАЛ Добрич“, посочи Димитрина Младенова. 
Организаторите са изключително благодарни на многобройните деца, които са били много 
ентусиазирани при събирането на капачки. Благодарност изказват към всички хора, 
подкрепили благотворителната инициатива, както и на тези, които са им оказали пряка 
помощ – с осигуряването на склад, при товаренето на събраното, при транспортирането му.  
Кампанията „Капачки за благотворителност – МБАЛ Добрич“ продължава. Капачки ще се 
събират отново за закупуване на апаратура за АГ-отделение на болницата, предстои да се 
уточни каква ще е тя.    

All Channels Communication спечели всички награди в категорията продуктов PR на „PR Приз“ 
2018 

www.novinata.bg | 23.05.2018  
All Channels Communication Group си тръгна с общо 9 награди, 4 от които първи места, в 
рамките на конкурса на Българското дружество за връзки с обществеността – „PR Приз” 
2018. За първи път агенцията спечели първите три места в една категория на конкурса 
„Комуникационен проект за продукт или услуга“. Като подреждането на проектите беше в 
следния ред – трето място кампанията на AVON за новата продуктова линия Avon Mark, 
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второ място за “Безстрашните пичове” на Jameson и победителят – „Крадецът на ябълки, 
вече краде и вишни“, реализиран за Загорка АД. 
All Channels доминира и в категорията специално събитие, където спечели първо и второ 
място. „Малкото барче“ на Старобърно събра вота за второто място, а футуристичният 
проект на LG – „Арт стена, която се оказа телевизор – представяне на новите модели“ обра 
всички овации за първото място. 
В категорията „Дигитална кампания“ All Channels си тръгна с първа награда за иновативния 
проект „Decatlon Box Office“ – кампания, която предизвика повече от 380 офиса да да се 
съревновават помежду си, за да докажат, че заслужават да притежават боксова круша от 
Декатлон. 
Благотворителната кампания на AVON „От любов към живота“ за 16 поредна година спечели 
хиляди съмишленици и журито присъди първата награда в категорията „Кампания за 
устойчиво развитие“. 
Aгенцията взе второто място в категория „PR проект, реализиран от медия“ за съвместната 
работа с Discovery Networks по проекта „Ролан Гарос – живот на червената планета“, който 
направи паралел между повърхността на Марс и настилката на кортовете в Париж. 
В категорията „Комуникационна агенция на годината“ All Channels зае второто място. 
В рамките на конкурса се състезаваха рекордните 83 проекта в 16 категории, оценявани на 
два етапа – първият етап с индивидуална оценка на база писмено описание на проекта, а 
вторият – чрез оценка на реализацията на проекта, която се прави след публичното 
представяне. За първи път в историята на конкурса в журито се включиха 7 реномирани 
чуждестранни комуникационни професионалисти, а всяка категория беше оценявана от 
различно жури, съставено от петима българи и двама чужденци. 

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД дари детска литература на читалища и библиотеки в Стара 
Загора, Нова Загора и Раднево 

www.focus-news.net | 23.05.2018  
Стара Загора. В навечерието на Деня на българската просвета и култура и на славянската 
писменост – 24 май, най-голямата топлоелектрическа централа в България „ТЕЦ Марица 
изток 2” ЕАД дари детска литература на читалища и библиотеки в градовете Стара Загора, 
Нова Загора и Раднево. Целта на инициативата е да се стимулира четенето сред 
подрастващите и да се обогати книжният фонд на културните учреждения. Това съобщиха от 
пресцентъра на „ТЕЦ Марица изток 2”. Във фокуса на тазгодишната кампания на „ТЕЦ 
Марица изток 2“ ЕАД са учениците от втори до осми клас. В тази връзка са подбрани автори 
и произведения, които са заложени в учебната програма като задължителни за изучаване. 
Сред дарените книги се открояват заглавия като: „Ян Бибиян на Луната” (Елин Пелин ), „През 
води и гори” (Емилиян Станев), „Малкият принц” (Антоан дьо Сент-Екзюпери), „Принцът и 
просякът” (Марк Твен), пет тома „Андерсенови приказки”, „Бай Ганьо“ (Алеко Константинов) 
„Под игото” (Иван Вазов), „Немили-недраги“ (Иван Вазов) и други. Произведенията могат да 
бъдат намерени в Народно читалище „Родина - 1860“ - Стара Загора, Народно читалище „Д. 
П. Сивков - 1870 г.“ - Нова Загора, и Общинска библиотека „Алдин Алдинов” - Раднево. С 
инициативата „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД надгражда социалната си отговорност, насочвайки 
вниманието си към обогатяването на знанията на децата и културното и ценностното им 
израстване. 
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Операция „Жълти стотинки“ събра 70 000 лева за болни деца 

www.jenatadnes.com | 23.05.2018 |  
Осмото издание на националната дарителска кампания на VIVACOM Операция „Жълти 
стотинки“ успя да набере общо 70 000 лв. Тази година инициативата подкрепя мисията на 
Фондация И АЗ МОГА / I CAN TOO за подпомагане на деца с множествени увреждания. 
Даренията ще бъдат насочени към „Център за Надежда“ в София, за дългосрочно 
осигуряване на още рехабилитатори и подобряване на грижата на децата с множествени 
увреждания, които го посещават. Това ще облекчи значително ежедневието им и ще 
подобри качеството им на живот. Ще донесе повече спокойствие за техните родители, които 
трудно съчетават сериозните грижи за дете с множествени увреждания и ходенето на 
работа на пълен работен ден. Средствата ще бъдат разпределени така, че да осигурят 
ежедневна рехабилитация на място в Центъра за следващите две години. В „Център за 
Надежда“ грижа и терапия получават 50 деца. 
В дарителската кампания участваха клиенти на телекома, които имаха възможност да 
даряват своето ресто в магазините на компанията. В нея се вкллючиха и 25 партньора с над 
1700 търговски обекта. Към тях по своя инициатива се присъединиха още десетки малки 
търговски обекти и много офиси в цялата страната, заявявайки от специалните „касички за 
жълти стотинки“. Така в инициативата се включиха отделни семейства и служители на по-
малки или по-големи фирми, училища, книжарници, кафенета и магазини. 
Посланици на кампанията и тази година бяха певицата Белослава и легендарният гимнастик 
Йордан Йовчев, които с личния си пример вдъхновиха стотици хора да оставят своето ресто 
или да заявят специална касичка за своето работно място. 
Всеки, който иска да помогне на каузата на „Център за Надежда“ и извън рамките на 
кампанията, може да направи това с банков превод по специално създадената дарителска 
сметка: Фондация И АЗ МОГА | IBAN: BG70TTBB94001528002490; с SMS на кратък номер 1415 
или обаждане на телефон 0900 5 14 15 (цена 1лв./1,20лв. за предплатени услуги); заявяване 
на касичка на: kasichka@vivacom.bg 

 Любими български звезди пяха в подкрепа на Плевенската Панорама 

www.pressbox.bg | 23.05.2018 |  
23 май 2018 г., София. Големият благотворителен концерт „Ние обичаме България“ 2018 в 
подкрепа на Панорама „Плевенска епопея 1877 г.“ събра хиляди българи от различни 
поколения в зала Арена Армеец. Веселин Маринов, Тоника Домини, Дует Ритон, 100 KILA, 
СкандаУ, Deep Zone Project, Мистерията на българските гласове, Берковската Духова Музика, 
Ансамбъл „Филип Кутев“, Славка Калчева и Поли Паскова припознаха каузата за опазване на 
културно-историческото ни наследство и зарадваха с изпълненията си многобройната 
публика. 
Концертът бе кулминацията на третото издание на дългосрочната национална кампания на 
BILLA „Ние обичаме България“. Инициативата цели осигуряването на финансова помощ за 
реставрацията и поддръжката на значими паметници на културата, част от Стоте национални 
туристически обекта на България. 
Всички средства, събрани от продадени билети за благотворителния концерт, ще бъдат 
дарени на Панорама „Плевенска епопея 1877 г.“ и ще бъдат използвани за реставрация и 
консервация на художественото платно във впечатляващата зала „Панорама“ в музея. 
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Грандиозният спектакъл зарадва публиката с най-обичаните фолклорни, поп и хип-хоп 
хитове. Концертът беше открит с изпълнение на Берковската Духова Музика, под чиито 
звуци се изви кръшно хоро в пространството пред сцената. Програмата на спектакъла 
предложи на зрителите още няколко възможности да се хванат за ръце и да играят заедно 
хоро. Концертът беше закрит с вечната песен на Емил Димитров „Моя страна“, изпълнена от 
12-годишната Марина Бадева от Плевен, която трогна до сълзи публиката. 
„Като управител на BILLA България, но най-вече като българин, за мен е истинска чест да 
видя как толкова хора се обединяват, за да подкрепят културно-историческото ни 
наследство. Кампанията „Ние обичаме България“ е истински празник на българския дух. Тя 
не е само на BILLA, тя е на всички българи, които обичат родината си и искат да оставят нещо 
след себе си. Изключително съм щастлив, че толкова много прекрасни изпълнители 
припознаха общата ни кауза и се включиха в благотворителния концерт в Арена Армеец. 
Благодаря ви от сърце!”, заяви Бойко Сачански, Управител на BILLA България. 
Всички изпълнители участваха напълно безвъзмездно в грандиозния спектакъл. Негови 
водещи бяха звездите на bTV Десислава Стоянова и Александър Кадиев. Кампанията „Ние 
обичаме България“ се провежда с подкрепата на Министерството на културата, 
Министерството на туризма, Столична община и Община Плевен. Основен медиен партньор 
е bTV Media Group. 
Инициативата стартира през 2016 г., когато за реставрацията на Паметника на свободата на 
връх Шипка бяха дарени близо 75 000 лв. През 2017 г. кампанията подкрепи Мадарския 
конник, за който бяха събрани над 96 000 лв.  
 
 

Момче от дом за сираци дарява книги на библиотеки 

www.nova.bg | 23.05.2018  
Да нямаш нищо, но да даряваш. И не какво да е, а книги. В навечерието на 24 май ви 
срещаме със 17-годишно дете, израснало в дом за сираци, което дарява за читалища и 
библиотеки. Кирил Балдев е ученик в 10 клас в Математическата гимназия в Пазарджик. 
Любимият му предмет в училище е литературата. Обича да чете всякакви книги и иска да 
стане юрист. Но днес има мисия  - да дарява книги. „Първо започна от читалището в 
Мененкьово, разбрах, че е изгоряло и реших да се организира кампания, да се съберат 
книги, да имат повече книги. И така реших да създам моя кампания „Да спасим книга””, 
разказва Кирил. Последното му дарение е за читалището във великотърновското село 
Велчево. Зарадвал ги със 100 нови книги. Преди това подарил 200 тома литература на 
библиотеката в село Звъничево. Момчето, което живее в дом за сираци, наскоро зарадвало 
с книги и децата от училището в село Цалапица и пенсионерите от дома за възрастни хора с 
увреждания в Звъничево. „Аз  нямам богати родители, които да ми купят каквото искам, или 
от дома да ми дават каквото пожелая. Знам какво е да няма”, заявява Кирил. Каузата му е да 
вдъхне нов живот на забравените в домовете ни книги, като ги предостави на обществените 
библиотеки. Събира ги чрез интернет. Приятелите също му помагат да закупи нови. Отделя 
и от джобните си пари. „Аз също и стипендия взимам, от която стипендия си купувам книги, 
участвам в много конкурси. Така от тях печеля някакви парични награди, ваучери за книги”, 
разказва Кирил. Казват, че животът е като роман. А Кирил тепърва пише своя. „Роман с 
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добър свят, добри хора, това искам да прочета, приятели да има, родители”, заявява Кирил. 
Следващата му цел е да дари българска литература на българи в чужбина. 

Bioderma помага на деца с онкохематологични заболявания 

сп. Журнал за жената | 24.05.2018 |  
Френската козметична компания и Сдружение "Деца с онкохематологични заболявания" се 
обединиха в инициативата "Заедно сме в училище без граници". Bioderma ще дари 10% от 
печалбата от продажбата на слънцезащитни продукти PHOTODERM. Средствата ще бъдат 
дарени на Сдружение "Деца с онкохематологични заболявания" за учебната 2018/2019 
година. "Заедно сме в училище без граници" дава шанс на децата, болни от рак, да 
продължат учебния процес по време на лечението си и да се представят успешно на 
изпитите в края на учебната година. Проектът обхваща над 100 деца в училищна възраст. 
Зад каузата "Заедно сме в училище без граници" застава и актрисата Ирмена Чичикова, 
посланик на кампанията. Научете поВече на zaednosme.org 

Хазартът ми е по-важен от книгата ти 

www.classa.bg | Автор:  Webcafe | 24.05.2018  
Трябва ли книгите да станат лотарийни билети, за да са достъпни за всички?   Този 
провокативен въпрос идва от видео-посланието на издателство "Жанет 45", публикувано в 
навечерието на Деня на българската култура.   Книгоиздателят Манол Пейков прави 
иронична препратка към рекламния клип на "Националната лотария" със Захари Бахаров 
("Лотарията накара хората да мечтаят отново") и призива за съпротива срещу намеренията 
на парламента да ограничи масовото разпространение на игрите на късмета.   
Организирането на хазартни игри е една от малкото комерсиални услуги, които по закон са 
освободени от ДДС.   За сметка на това - книжните издателства не влизат в групата на 
"културните организации", чиято дейност може да се ползва с данъчно облекчение.   За да 
илюстрират диспропорцията - "Жанет 45" пуска специално издание на "Български хроники" 
от Стефан Цанев, в чиято корица е вграден и... талон за търкане.   По този начин 
историческият роман съкращава 20 на сто от цената си и се превръща в "щастлива" книга.   
"Напоследък се говори много за мечти и малко за култура. И понеже е 24 май - да 
поговорим за книгите.   Факт е, че - с изключение на Дания - България има най-високото ДДС 
върху книги в Европейския съюз. Така те са по-скъпи, недостъпни са и по-малко хора могат 
да си ги позволят.   Затова издадохме първата в света книга, която е и скреч-талон. Това е 
"щастливото" издание на "Български хроники" и е с 20 процента по-евтино. Защото толкова 
щеше да струва, ако се ползваше с преференциите на игрите на късмета.   Но трябва ли да 
разчитаме на късмета, за да станат книгите в България по-достъпни? И още нещо: Наистина 
ли сме държава, която цени хазарта повече от културата?", пита Манол Пейков.   Клипът 
завършва с призив за подкрепа на петицията "За намаляване на ставката на ДДС върху 
книгите".   Това е втората социална кампания на "Жанет 45" по случай 24 май. През 2017 г. 
издателството на Божана Апостолова пусна в книжарниците романа на Иван Вазов "Под 
игото", преведен на шльокавица.   За всеки закупен екземпляр на "Pod igoto", пловдивското 
издателство обещаваше да дари по две български книги на училища, читалища и 
библиотеки. 
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Благотворителна игра набира дарения за храмове, музей и кризисен център 

www.darikradio.bg | 24.05.2018 |  
Фейсбук игра с благотворителна цел организират от днес жители на Пещера. С нея от една 
страна ще се популяризират личности, дали своя принос за града, а от друга, ще се съберат 
средства, които ще бъдат подпомогнати три значими каузи: ремонтите на църквата „Света 
Петка“ и джамията, Историческият музей и Кризисният център за жертви на насилие.   
Организаторите с съвременни будители и родолюбци, обединени в Сдружението с 
нестопанска цел „За Община Пещера“. Една от тях – Мария Джуркова, обяснява накратко 
правилата. Всяка вечер точно в 19,30 часа в едноименната група във Фейсбук ще се появяват 
снимки на професори, художници, писатели, възрожденци, революционери, чието дело е 
свързано с историята на града. Участниците трябва да познаят кой е човекът на фотоса и да 
разкажат какво знаят за него. Верните отговори се поощряват с парични награди, които се 
събират в обща каса, а крайната сума ще бъде разпределена между трите благотворителни 
каузи. Средствата ще бъдат осигурени от местна фирма-спонсор.   За да бъде интересно и за 
по-младата аудитория, инициаторите са ангажирали професионално фотостудио да оцвети 
архивните черно-бели кадри, като копията ще бъдат публикувани заедно с оригиналите. 
Любопитна подробност още е, че в старанието си да са интересни за колкото може по-
голяма аудитория, организаторите се успели да съберат за историческите личности факти и 
снимки, каквито не могат да се видят дори във фондовата на Историческия музей. След 
приключването на играта те ще бъдат събрани в издание, което ще бъде дарено на музея. 
Статиите ще бъдат публикувани в Уикипедия, където за много от местните личности все още 
няма данни.   Същите хора проведоха подобна игра в навечерието на Коледа, като в името 
на идеята организаторите осигуриха наградите за участниците със свои пари. Започната като 
на шега с цел да се разпространи повече информация за видни пещерци, тя за кратко време 
привлече изключителен интерес и така се разбра, че съвременниците имат потребност да 
знаят повече за родния град.   Настоящото издание се посвещава на Деня на българската 
писменост и култура.      

Награждават победителите в конкурса "Добрата новина"  

www.ruse-bg.eu | 25.05.2018 |  
Победителите в ученическия конкурс „Добрата новина в моето училище, моя квартал и моя 
град” ще бъдат наградени по време на детски празник, наречен „Новинарник”. Той ще се 
състои на 31 май в сладкарница „Русчук” на ул. „Николай Здравков” 6. Конкурсът беше 
обявен от фондация „Бряг” и е част от проекта „Добрите, лошите и фалшивите новини в 
медиите и социалните мрежи: създаване на позитивни нагласи у учениците от основния 
курс към събитията от реалния живот; ранна превенция срещу негативното влияние на 
агресивните информации в печатните и електронни медии“. Проектът, който е първи по 
рода си в страната, се реализира по програма „Знание и растеж“, осъществявана от 
фондация „Русе град на свободния дух”, с подкрепата на Фондация „Еконт“. Партньори са 
Основно училище „Отец Паисий”, Регионална библиотека „Любен Каравелов” и 
Регионалното управление на образованието в Русе. Журито, в което бяха двама журналисти 
и педагог, избра най-добрите ученически творби между 107 изпратени за конкурса текстове. 
Участниците се състезаваха в две възрастови категории: от 1 до 4 клас и от 5 до 8 клас. Най-
многобройни бяха младите новинари от Основно училище „Отец Паисий” и Средното 
училище с преподаване на немски език „Фридрих Шилер“. В конкурса се включиха още деца 
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от русенските училища „Йордан Йовков”, „Възраждане”, Националното училище по 
изкуствата, а също и от „Панайот Волов” – град Бяла и „Св. Св. „Кирил и Методий” – с. 
Ряхово.  Децата писаха за училищни и общоградски празници, спортни състезания, 
благотворителни инициативи, за българските традиции и обичаи, за успелите деца на Русе. 
Дейностите по проекта, който започна през есента и завършва в края на този месец, бяха 
представени на конференция в залата на ОУ „Отец Паисий”.  В дискусията участваха 
педагози от училището-домакин и СУПНЕ „Фридрих Шилер“, журналисти и психолози. Бяха 
представени резултати от анкета, в която участваха 258 ученици от четвърти, пети и шести 
клас на ОУ „Отец Паисий”. Те отговаряха на въпроси, свързани с фалшивите новини, 
медиите и социалните мрежи. Участниците във форума чуха мненията на педагог, 
журналист и психолог за нуждата от ранна превенция срещу негативното влияние на 
агресивните информации в печатните и електронни медии и социалните мрежи. Интерес 
предизвикаха съветите за начините за разпознаване на фалшивите новини, а също и как 
учителите да заострят вниманието на децата върху проблема с дигиталната дезинформация, 
който става все по-актуален с развитието на технологиите.  
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