
  

 

 БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ   
1
 

С подкрепата на фондация „Америка за България”   

София 1 124   
Ул.   „ Леонардо да Винчи ”  4 Б, ет. 2   

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

Български дарителски форум обединява големи благотворителни фондации и социално 

отговорни компании в България, които отделят ресурси за благотворителност  

и така променят средата, в която живеем. 
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Новини за общността на БДФ 

 

Благородни хора са оставили имената си в историята на дарителството 

в. Старият Мост, Свиленград | 20.01.2017  

За този факт напомня тритомната енциклопедия "Дарителските фондове и фондации в 

България 1878 - 1951 г." събрала данни за родолюбци, безкористно подпомагали 

благородни каузи. 

Според устава на фонда, утвърден от тогавашното Министерство на вътрешните работи и на 

народното здраве в 1939 г., събраните средства се съхраняват в Българската земеделска и 

кооперативна банка до набирането на необходимия капитал. Общото събрание на комитета 

трябва да прецени дали средствата стигат за строеж и обзавеждане на болница, за да 

започне строежът. Комитетът трябва да прекрати своята дейност, когато сградата е готова и 

премине в разпореждане и поддържане от държавата. Фондът съществува до 1943 г, 

свиделстват архивите. 

С името на лекар е свързана друга благотворителност, насочена към гимназията на 

Свиленград. На 6 март 1931 г. Янаки Гочев, жител на Харманли, връчва на директора на 

гимназията сумата 10 хил. лв. с молба да се образува фонд в памет на покойния му син д-р 

Иван Янакиев ( 

1901 - 1930) . Роден в Харманли, Янакиев учи в Медицинския факултет в Грац (Австрия). 

След завръщането си в България през 1926 г. е назначен за градски и карантинен лекар, а 

по-късно преминава на свободна практика в Свиленград, където умира съвсем млад. 

Волята на дарителя е от лихвите на фонда да се лекуват болни бедни ученици от гимназията, 

а в случай, че по една или друга причина гимназията бъде закрита, фондът да се предаде на 

прогимназията. Учителският съвет на свое заседание приема дарението и основава фонд "Д-

р Иван Янакиев" . Фондът се управлява от учителския съвет. На 16 март 1931 г. е приет устав 

за неговото управление, според който в края на годината при публичния акт на училището 

директорът дава отчет за неговото състояние. Капиталът се внася в банка на текуща сметка. 

Учителският съвет определя случаите, при които могат да се използват средствата. Ако се 

наберат неизползвани лихви, по съвета на лекар може да се изпрати на летуване нуждаещ 

се беден ученик. 

Радостен е поводът за друго дарение на свиленградчанката Райна Димчева , награждавана с 

почетен знак на БЧК и орден "За човеколюбие", и нейния съпруг Тодор Димчев, открил 

собствена аптека в Харманли през 1899 г. , а по-късно избиран за народен представител . 

През учебната 1920/1921 г. синът им Крум Т. Димчев завършва упешно средното си 

образование и за да отбележи този щастлив момент, Т. Димчев дарява 10 хил. лв. на 

харманлийската гимназия "Неофит Рилски". Учителският съвет приема дарението и 

учредява фонд "Райна и Тодор Димчеви" за издръжка на бедни ученици. Така първото в 

Харманли дарение с обществено значение е свързано с името на свиленградчанка. В израз 

на благодарност за щедростта училищният хор поздравява дарителите по време на 

Коледните празници. 
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С дарения в памет на своята съпруга, свиленградчанката Мария Кожухарова , оставя името 

си Борис Кожухаров, собственик на печатница в София. С писмо той съобщава намерението 

си да направи дарение за народното начално у-ще "Христо п. Марков" в размер на 10 хил. 

лв. Малко след това увеличава сумата , като поема ангажимент ежегодно да внася още 

средства, докато те достигнат 30 хил. лв. По волята на дарителя част от годишните лихви 

трябва да се използват за облекло и обувки на една бедна, прилежна ученичка., определяна 

от учителския съвет. Останалата част от прихода да се използва за безплатни обеди за бедни 

ученици. Ръководството на училището посреща дарението с радост и му дава широка 

гласност. Портретът на М. Кожухарова е поставен на видно място , а главният учител дава 

отчет за състоянието на фонда по време на годишния акт на училището. Ежегодно Б. 

Кожухаров изпраща за своя сметка книги за библиотеката на стойност 1500 тогавашни лева. 

Не е безинтересно да се спомене също, че през 1940 г. в "Печатница Борис Ан. Кожухаров" 

излиза книгата на видния свиленградчанин Анастас Сп. Разбойни-ков "Обезбългаряването 

на Западна Тракия 19191924". 

В летописа на дарителството достойно място заема и Партений, митрополит Софийски ( 

1845 -1918). Роден в с. Вайсал, Одринска Тракия, той завършва гръцко училище в Одрин, учи 

в Богословското у-ще "Св. Кръст" в Йерусалим. През 1869 г. постъпва на служба при гръцкия 

митрополит в Одрин и става архиерейски наместник в Мустафа паша. След Освобождението 

участва в изграждането на Българската православна църква. Член на Св. синод и негов 

наместник-председател, Партений завещава на Българската православна църква парично 

дарение. 

Висшият духовник, някогашен архиерейски наместник в Свиленград, е погребан от 

северната страна на величествения катедрален храм на Софийската света митрополия 

"Света Неделя". 

 

Ще обучават пенсионери как да се грижат за хора с деменция 

Народен глас, Ловеч | 24.01.2017  

Курсът ще се осъществи от доц. Петра Ферхер от Австрийския институт по валидизация - 

Виена, която е дългогодишен обучител на хора с помощни професии 

Проектът "Обучение на пенсионери за обгрижване на хора с деменция" на Сдружението за 

приложна индивидуална психология в Ловеч, набира доброволци на възраст до 70 години 

за подготовка за обгрижване на страдащи хора, съобщиха от Общината. 

Проектът е одобрен за финансиране от обществения борд на TELUS INTERNATIONAL EUROPE 

и ще се реализира през месец март в община Ловеч. Обучението ще се осъществи от г-жа 

Петра Ферхер, доцент в Австрийския институт по валидизация - Виена, и дългогодишен 

обучител на хора с помощни професии, както и на засегнати семейства. 

Подобно обучение се осъществява за пръв път в България, макар че потребността отдавна 

съществува. Болните от Алцхаймерова и други видове деменции непрекъснато се 

увеличават, а грижата за тях е много специфична и изисква познаване на техните психични 

особености, както и на определени техники за справяне в критични ситуации. 

Предвижда се среща на г-жа Ферхер с по-широка публика в Ловеч, за което ще съобщим 

допълнително. 
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За контакти: Галя Баева, председател на УС на Сдружение за приложна индивидуална 

психология. Ловеч, ул. "Пачо Шишков" 3, email: letmirma@yahoo.com, тел.: 0887 546687 

 

От Испанската гимназия и от Теленор изпратиха подаръци за децата от ВУИ – Ракитово 

www.vip-velingrad.com | 25.01.2017  

В студените януарски дни на Новата 2017 г. сърцата на децата от ВУИ – Ракитово се стоплят 

от нови приятелства. Всеки добър жест носи радост. Но когато те изненадат позитивно 

радостта е двойна. Защото искрено се радваш на новите приятелства и защото се радваш на 

подаръците. 

На 13.01.2017 г. учениците от ВУИ са събрани в тенис залата. Виждат много запечатани 

кашони. Директорът Георги Янушев съобщава, че това са подаръци от децата от 164 

гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес” – София и от 

телекомуникационния оператор Теленор. 

Още преди коледните празници, в началото на декември 2016 г., по идея на Любомир и 

Димитър от 12в клас на Испанската гимназия стартира благотворителна кампания за 

събиране на средства за децата от Дома за деца в гр. Роман и от ВУИ – Ракитово. Включват 

се учениците от 8в, 9а, 9в, 9г, 9д, 10б, 10г и 11б класове. Учениците от тези класове даряват 

всичките си средства, събрани от тях за размяна на коледни подаръци. Допълнително 

учениците от 11а клас събират средства, с които са закупени лакомства за децата от Роман е 

от Ракитово. Събрани са общо 2080 лв. 

Директорът на 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес” д-р Зорница Йончева установява връзка с 

директора на ВУИ Георги Янушев, за да попита от какво имат нужда децата от Ракитово. 

Оказва се, че както обикновено в началото на зимата, най-необходими са зимни обувки. 

Изпратен е списък с имената на учениците с номера на обувки. Тогава на помощ на 

дарителите идват Мартин Инчев – бивш ученик от Испанската гимназия и фирма Декатлон – 

Подуяне, които осигуряват здрави и хубави обувки, а от Декатлон даряват и няколко топки. 

За всяко момче от ВУИ е изработен индивидуален пакет, в който има чифт обувки, шоколади 

и картичка с лично пожелание, написана ръчно от дете от Испанската гимназия. Не са 

забравени и учителите и служителите от училището – картичка с общо пожелание има и за 

тях. 

По идея на Теодора Ангелова – лидер от Сдружение „Международна награда на херцога на 

Единбург – България”, фирма Теленор – София дарява за всяко дете от ВУИ дрехи: риза, 

фланелка, панталон. 

Фаталният петък, 13 януари 2017 г., се оказва щастлив за децата от ВУИ. Своята огромна 

благодарност към новите си приятели – децата от 164 ГПИЕ – София, те изразяват в 

емоционално писмо. Благодарностите към Теодора изказват лично на 15.01.2017 г. на 

проведената среща – обучение в София по програмата на херцога на Единбург. 

Материалът е подготвен от: 

Христос Тодоров – Х клас, 

Наско Найденов – Х клас и 

Свилен Топчиев – учител 
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На 2-ри февруари във ФотоСинтезис Арт Център ще бъде открита изложбата 

„Благотворителността през обектива" 2016  

www.ngobg.info | 27.01.2017  

Откриването ще бъде съпроводено с дискусия на тема „Как и защо фотографираме 

дарителството?“ Началото е в 18.30 часа. Изложбата представя победителите в ежегодния 

конкурс „Благотворителността през обектива“ и трите отличени фотографски проекта в 

единствената у нас грантовата програма за фотография. Чрез изразните средства на 

фотографията се предлага нов, различен поглед към каузи, проекти и хора, свързани с 

благотворителността, и възможностите за промяна на живота около нас. В него участват 

както професионални фотографи, така и любители.  

Кои са фотопроектите на 2016-та и техните автори: „Кучешко сърце“ на Денис Бучел 

документира дейността на организация Animal Rescue Sofia и тяхната „Ферма“ – приют за 

бездомни кучета и котки, както и човешката грижа за тях. Денислав Стойчев с фоторазказа 

„Православно добротворство“ дава поглед към добрите дела в и около храмовете и 

представя Църквата като общност, която помага. Мирослава Мирчева с проекта си „Начисто“ 

предлага поглед към живота на наркозависимите във фондация „Бетел“ и подкрепата, която 

те получават, за да живеят достойно и сред приятели.  

Изложбата може да бъде посетена до 12 февруари 2017 г. в галерия SYNTHESIS, 

ФотоСинтезис Арт Център на бул. “Васил Левски” №55 в София.  

Проектът „Благотворителността през обектива“ се реализира от Български дарителски 

форум и фондация BCause. Победителите са избрани от жури в състав: Борис Мисирков, 

Надежда Павлова, Надежда Чипева, Темелко Темелков и представители на двете 

организации – Елица Баракова и Красимира Величкова.  

Спонсорите на конкурса са Аурубис България, АбВи България, КонтурГлобал Марица Изток 3 

и Райфайзенбанк, а медийни партньори – Vesti.bg, сп.„Обекти“, Мениджър Нюз, 

Информационен портал за НПО в България. 

 

Общи новини 

 

Оптимизмът среща потенциала 

в. Капитал | Люба ЙОРДАНОВА | 20.01.2017  

"Америка за България" променя комуникационната си стратегия 

"Времената се промениха и ние също трябва да се променим. Вече няма да бъдем толкова 

тихи." С тези думи президентката и главна изпълнителна директорка на "Америка за 

България" (ABF) Нанси Шилър обяви във вторник новата визуална идентичност на 

фондацията по време на мащабен форум с повече от 600 партньори на ABF от над 75 

населени места в България. Освен обновено лого, мото ("Американският оптимизъм среща 

българския потенциал") и уебсайт екипът на "Америка за България" отваря и друга нова 

страница в комуникационната си стратегия - да разказва историите на хората и 

организациите от своята общността да покаже как с много ентусиазъм, усилена работа и 

нужната подкрепа средата и животът в България могат да се подобрят. 



  

 

 БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ   
7
 

С подкрепата на фондация „Америка за България”   

София 1 124   
Ул.   „ Леонардо да Винчи ”  4 Б, ет. 2   

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

Примерите за ефекта от инвестициите на най-голямата благотворителна организация в 

страната не са малко. Виждат се в основното училище във Ветрен, където отпадащи ученици 

няма. Минават през развитието на Деветашкото плато като място за туризъм и през Златица, 

където успехите на училищния оркестър се празнуват с фойерверки. Стигат до най-бедния 

квартал на Благоевград, където деца, които доскоро не са виждали чешма, тръгват на детска 

градина И до предприемчивите млади хора от Асоциацията на българските лидери и 

предприемачи, чиито членове са основали над 40 нови компании от 2011 г. досега. 

Промяната в начина на комуникация на фондацията идва след агресивните медийни атаки 

срещу организацията, водени основно от жълтите издания на депутата от ДПС Делян 

Пеевски. "Ние ще продължим да бъдем прозрачни във всички аспекти на работата си. 

Нямаме тайни. Нямаме скрити планове", заяви Нанси Шилър, но беше категорична, че 

фондацията няма да отговаря на почти всекидневните атаки срещу работата й или тази на 

нейните партньори, защото "да отговаряме означава да даваме живот и да легитимираме 

лъжите". 

От създаването й през 2009 г. досега "Америка за България" е дарила над 186 млн. долара за 

над 710 инициативи. Сред подкрепените са учители, директори, предприемачи, земеделски 

производители, библиотеки, читалища, медии, университети, музеи, галерии, 

неправителствени организации, национални и местни институции (за някои от проектите 

можете да прочетете на capital.bg). На форума тази седмица фондацията потвърди, че 

възнамерява да продължи да инвестира по около 20 млн. долара годишно в България. 

Средствата са от Българо-американския инвестиционен фонд 

- един от десетте, открити след 1989 в Централна и Източна Европа и бившите съветски 

републики, с цел да насърчат прехода към демокрация и свободни пазари. 

Инвестиционните фондове са създадени с пари на американските данъкоплатци, но се 

управляват от независим борд на директорите, който работи на доброволни начала, без 

намеса на правителството. Капиталите им се реинвестират, като Българо-американският 

инвестиционен фонд е успял да постигне 800% възвращаемост на първоначалната 

инвестиция 

- най-високият такъв резултат в историята на чуждестранната помощ на САЩ. 

През 2017 г- сРе9 акцентите в работата на "Америка за България" ще бъдат подкрепата на 

предприемаческата екосистема в страната, оборудването на 23 училища с модерни 

кабинети по природни науки, реконструкцията на Американския колеж в София, разкопките 

на Голямата базилика в Пловдив, с които фондацията подкрепя града в подготовката муза 

културна столица на Европа, както и активната комуникация с частния сектор в България за 

подкрепа на смислени социални каузи. 

* "Икономедиа" получава финансиране за свой проект от фондация "Америка за България" 

 

"13 века България" обяви два литературни конкурса 

в. Дума | 20.01.2017  

Националният дарителски фонд "13 века България" ще връчи за шести пореден път 

Националната литературна награда за български роман на годината "13 века България" на 

11 май, информира БТА. Участие може да вземат български романи, издадени през 2016 г. 
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Те ще бъдат предоставени на жури, определящо шест номинации, от които ще се излъчи и 

лауреатът на наградата - почетна грамота и парично покритие от 11 000 лв. Журито е в 

състав проф. дфн Боян Биолчев (председател), доц. Борис Минков, Деян Енев, Здравка 

Евтимова, доц. дфн Пламен Дойнов. Книгите следва да бъдат предоставени от издателя или 

от автора в 6 екземпляра, на адрес: София 1421, кв. "Лозенец", пл. "Проф. Васил Геров" 1, 

НДф "13 века България", За конкурса "Роман на годината". 

Другият национален конкурс "Рашко Сугарев" за къс разказ е за автори до 35 години. 

Разказът трябва да е публикуван в периодичния печат или в книга през 2016 г. жури в състав 

Димитър Коруджиев (председател), Георги Величков, Деян Енев и Теодора Димова 

определя наградите, които ще се връчат на церемония в книжарница "Хеликон-Витоша" в 

София на 21 април. Ще бъдат определени първа награда - почетна грамота и 700 лв., втора - 

почетна грамота и 500 лв., трета - почетна грамота и 400 лв. Творбите се изпращат в 5 

екземпляра на хартиен носител, с информация къде и кога са публикувани, с автобиография 

и телефон за връзка, на адреса на НДф, с уточнението, че са за конкурса "Рашко Сугарев". 

 

Отварят 2 приюта за жертви на трафик на хора 

в. Монитор | 20.01.2017  

В София ще бъдат разкрити два приюта за жертви на трафик на хора - един за деца и един за 

възрастни. В Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на 

хора и закрила на жертвите за 2017 г. е залегнало увеличаване на броя, качеството и обхвата 

на социалните, консултативните и правните услуги, предоставяни на жертвите на трафика на 

хора. Документът е приет на заседание на Националната комисия за борба с трафика на 

хора (НКБТХ), съобщиха от правителствената пресслужба вчера. 

В Плевен предстои да бъде създадена местна комисия, тъй като районът е високорисков по 

отношение на трафика на хора. 

В програмата за 2017 г. е предвидено и повишаване на капацитета на съществуващите девет 

местни комисии и внедряване на нови механизми за проследяване случаите на жертви на 

трафик след напускането на приютите. Ще бъде направено специализирано изследване, с 

което да се картографират районите, населени със силно уязвими общности, по отношение 

въвличането в трафика на хора. 

Предвижда се също развиване на антитрафик мрежата от доброволци към местните 

комисии. И тази година ще има специализирани обучения за съдии, магистрати и 

разследващи полицаи, както и за дипломатически служители, педагогически персонал, 

социални работници и ромски медиатори. 

 

Стефан Шарлопов: Ще има първата у нас църква “Св. Евтимий, Патриарх Търновски”, и то в 

университет 

www.24chasa.bg | 20.01.2017  

До 22 септември трябва да завършим строежа к, обяви един от спонсорите к, който днес 

прави във Велико Търново благотворително събитие, за да бъде довършен храмът - Преди 

години сте дарили огромна сума за строежа на църквата “Св. Евтимий, Патриарх Търновски”. 

Сега организирате благотворителен бал за набиране на още средства. Защо? Каква история 
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стои зад това родолюбиво дело, г-н Шарлопов? - Такава църква, за съжаление, в България 

няма. Преди падането ни под турско робство последният български патриарх няма нито 

параклис, нито църква. И това беше една от причините предишният ректор на университета 

проф. Иван Харалампиев да ми сподели мечтата си да я построи. Близък приятел ми е и го 

попитах каква сума е необходима. Той ми съобщи и аз му казах: “Правим го!”. Първата 

копка на църквата направи Великотърновският митрополит Григорий в присъствието и с 

благословията на Светия синод през 2003 г. Храмът ще побира около 200 миряни. 

Архитектурният проект предвижда построяването и на параклис, който да носи името на 

светите братя Кирил и Методий. Оказа се обаче, че бюджетът за този строеж е по-различен. 

И работата замря Може би защото дойде кризата и хората се стъписаха за 

благотворителност ли да дават пари, или за оцеляване. Аз обаче не правя драма от това. 

Важното е, че църквата става много хубава, точно до входа на университета е. 13 години 

след полагането на трите основни камъка, кръста и летописната записка църквата я има, но 

в груб строеж, затворена е с дограма. - Каква сума дарихте? - Аз - около 300 хиляди лева, 

общината - 50 хил. лв., Великотърновският университет - 50 хил. лв. и общо още около 50 

хил. лв. от мои приятели, които дариха различни суми. Сред тях е и собственик на фирма за 

дограма в Кюстендил. - Кога е балът и кои ще са благодетелите? - Балът е днес, 20 януари, в 

19,30 ч в ресторанта на гранд-хотел “Янтра”. Избрахме тази дата, защото тогава е денят на 

свети Евтимий, канонизиран за светец. Очаквам да вземат участие в бала представители на 

местната общественост, още мои приятели от Велико Търново, Габрово, Кюстендил, София. 

Те ще дойдат, за да се срещнат с новорегистрираното настоятелство на църквата, чийто член 

съм и аз, също с новия ректор на Великотърновския университет Христо Бонджолов. Аз ще 

поема разходите за храна, напитки и всичко останало, а парите от кувертите, които ще 

платят около 150-те присъстващи, ще отидат в сметката за църквата, която университетът 

отвори и контролира заедно с църковното настоятелство. Отделно ще направим 

благотворителен търг на картини, икони, произведения на изкуството и томбола, от която 

също очакваме парични постъпления. Всеки, който иска може да дари за довършването на 

строежа на църквата на набирателната сметка на университета. Вече имаме и заявено 

чуждестранно участие. - От коя държава? - От Русия ще получим камбаните в дар. Те са от 

приятел, който ме помоли да не споменавам името му, защото така е решил. Той пое 

ангажимента да направи обкова на кубетата на църквата с мед. И други мои приятели ще 

дойдат на бала заради църквата, защото виждат смисъл да се правят подобни неща. Като 

например миналогодишния благотворителен търг със снимки на Велислава Каймаканова, на 

който събрахме 130 000 лева за закупуване на линейка за деца. И скоро това ще стане факт. - 

Колко лева очаквате да съберете? - Около стотина хиляди лева. Ако са повече - хубаво. Ако 

са по-малко - няма да правим драма. Въпросът е да дадем пълна скорост на довършването 

на църквата поне отвън. Срокът, който сме поставили, е 22 септември. - Амбициозен план, 

но ще успеете ли? - Остава изографисването отвътре, а за това ще ни трябва период от 2-3 г. 

Има млади художници - студенти, които биха могли да свършат тази работа. В университета 

има и богословски факултет, в който хората имат отношение към този въпрос. Отворени сме 

за дарения от всички родолюбиви българи. Църквата е чисто нова и по тази причина не 

можем да участваме в европейски програми за възстановяване на старини. Надявам се и 
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общината, а тя не е бедна, да отдели още средства. Така че с наша помощ и Божията воля се 

надявам да успеем да завършим тази църква. 

 

Chivas Regal с дарение от 50 000 $ за хора с увреден слух 

Chivas Regal и LSTN Sound Co, съвместно с Фондация Starkey Hearing се обединиха в името на 

общата им страст - към качествената изработка, стила и щедростта. Те създадоха 

вдъхновяваща инициатива, посветена на споделянето, благодарение на която животът на 

стотици хиляди хора, които не могат да чуват, ще бъде променен завинаги. Първите $50,000 

бяха събрани благодарение на подкрепата на хиляди хора. Със средствата ще се осигурят 1 

милион слухови апарати за нуждаещи се хора до 2020 година. За повече от 30 години 

Фондацията Starkey Hearing дари повече от 1.8 милиона слухови апарата на хора от цял свят. 

Като част от уникалната кампания ‘Generosity: Amplified’ всяко слушане на историята на 

човек, който за първи път чува гласа си, след като му поставят слухов апарат, се превърна в 

директно дарение към Фондацията Starkey Hearing.  

 

Тотал Е&П България дари оборудване на стойност 75 хиляди евро на Софийския университет 

www.mypr.bg | 20.01.2017  

13 януари 2017 г., София. Тотал Е&П България и неговите партньори в проучвателния проект 

„Хан Аспарух“ ОМВ и Репсол дариха на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 

оборудване на стойност 75 хиляди евро. Устройствата включват най-модерния лабораторен 

фотометър, който може да се свързва с петрографските микроскопи, дарени на 

университета през 2014 г., камера, проектор и компаси за практикум на студентите. От 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“ оцениха високо дареното оборудване, тъй 

като то ще даде възможност на студентите от Геолого-географския факултет да повишат 

квалификацията си и да станат по-добри специалисти в областта на геологията. „Истински се 

радваме, че можем да подкрепим българските студенти. Вярваме, че използвайки подобно 

съвременно оборудване, те ще могат да задълбочат познанията си по най-професионалния 

и ефективен начин“, коментира Кзавие Фожрас, Управител на Тотал Е&П България. 

Дарението беше обявено по-рано днес на официалната церемония по връчване на 

дипломите на завършилите Геолого-географския факултет към Софийския университет. По 

време на събитието Кзавие Фожрас получи официален сертификат за дарение в 

потвърждение на подкрепата и значимата роля на Тотал в обучението на българските 

специалисти. „Ценим високо дългосрочното си партньорство с Тотал. Сигурни сме, че този 

принос, осигуряващ възможности за практически изследвания, ще вдъхнови нашите 

студенти да се ориентират към кариера в областта на нефто-газовата промишленост“, 

сподели проф. дфн Анастас Герджиков, ректор на Софийския университет „Св. Климент 

Охридски“. Направеното дарение е видим резултат на програмата, която Тотал и 

партньорите му развиват, за да осигурят възможности за обучение на български студенти. 

 

На благотворителен бал събират средства за храма на ВТУ 

www.dnesbg.com | 20.01.2017  
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Мащабна дарителска кампания за набиране на средства за довършването на 

университетския храм “Св. Евтимий, Патриарх Търновски” започна ВТУ “Св. св. Кирил и 

Методий”. Акцията стартира тази вечер с благотворителен бал, който ще се проведе от 19,30 

часа в ресторанта на грандхотел “Янтра”. 

С молебен днес студентите и преподавателите от търновската алма матер ще почетат 

паметта на свети Евтимий. На 20 януари православната църква отдава почит на живота и 

делото на светеца. Богослужението ще започне в 12 часа в храма. 

След църковната служба гостите ще поднесат цветя пред паметника на свети Евтимий. 

Монументът е открит официално на 8 май 1978 г. по случай 650-годишнината от рождението 

на Търновския патриарх. Паметникът е дело на скулптора Борис Гондов и архитекта 

Димитър Кръстев. 

Университетският храм единствен в България носи името на свети Евтимий. Той е завършен 

в груб строеж, а в строителните работи са вложени още над половин милион лева. 

Средствата са осигурени от дарители, собствени средства на ВТУ и Общината. Най-големият 

дарител е бизнесменът Стефан Шарлопов, който е възпитаник на търновската алма матер. 

На 21 юли 2010 г. Министерският съвет обяви имота от публична държавна в частна 

държавна собственост и безвъзмездно го прехвърли на Българската православна църква, 

която пък го преотстъпи на Великотърновската митрополия. 

Първата копка на храма беше направена на 20 януари 2003 г. в присъствието на патриарх 

Максим и членовете на Светия синод на БПЦ. Тогава беше отбелязана 610-годишнината от 

кончината на св. Евтимий. Висшите духовници положиха трите основни камъка на храма, 

кръста и летописната записка. Храмът е трикорабен, триабсиден, куполен, с притвор и 

портик. Храмовото пространство е с обем 150-200 богомолци. Под наосното пространство е 

изграден параклис, носещ името на светите братя Кирил и Методий. Автор на проекта за 

църквата е покойният арх. Теофил Теофилов. 

 

"Българската Коледа" връща слуха на близначетата Божидар и Дарина 

в. Утро, Русе | Виктория ИВАНОВА | 21.01.2017  

Широки, чаровни усмивки и големи очи, по чийто интелигентен поглед личи, че разбират 

всичко и искат да кажат много, но не могат. Или по-точно - не могат така, както го правят 

повечето 6-годишни деца. Това са първите впечатления на човек при среша с лъчезарните 

близнаци Божидар и Дарина, които са едни от децата, на които кампанията "Българската 

Коледа" помага. А причината за това носи сложното име Двустранна невросензорна загуба 

на слуха. Това е диагнозата на родените на4 март 2010 година в Русе Божидар и Дарина, 

които благодарение на слухови импланти имат връзка с външния свят. Най-вероятно така са 

се родили, но късно разбрахме 

Когато станаха на 3 години, започнахме да ходим по лекари, за да се прецени какъв е 

проблемът. Процесът беше дълъг и Божидар стана почти на 4 години, когато разбрахме, че е 

напълно глух. За Дарина си мислехме, че чува, но се оказа, че тя е чувала съвсем тихо, 

неразбираемо с едното ухо, а с другото е била глуха. А това за нас беше шок, тъй като си 

мислехме, че гледа от братчето си и затова не се обръща. Изобщо не ми е минавало през 

ума, че тя не чува. Като й викнехме силно, тя се обръщаше, а Боби изобщо не. И понеже 
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Дарина реагираше на вибрациите, си мислехме, че чува, разказва майката на близнаците 

Лиляна Стоянова. 

Всъщност още когато Божидар е на годинка и един месец, таткото Димитър забелязва нещо 

по-различно в детето и изразява съмнения, че не чува. 

Той обаче беше толкова музикален и на различна музика танцуваше по различен начин - на 

рап играеше рап, на симфония танцуваше балет и си вадех извод, че това дете чува, а 

изобщо не знаех, че човек може да усеща вибрациите. Беше ми странно и това ме обърка. 

Но така си настроих организма, че всеки път като влизам от вратата, да обръщам внимание 

на реакцията му. Правеше ми впечатление, че Дарина също не идва в коридора, ако се 

звънне или се отвори. 

Ако светна лампата обаче, и двамата веднага са при мен 

Задавах си въпроса защо Дарина също не идва до вратата, но въпреки всичко нито веднъж 

не ми се отвори ума, за да си дам отговор на този въпрос. Явно бях сляпа за това, разказва 

Лиляна. 

На 3-годишна възраст, когато децата започват да посещават детска градина, се налага да 

минат и през лекарска комисия, за да може логопед да провежда занимания с тях в 

забавачницата. Тъй като обаче Божидар не е срамежлив и пред комисията издава звуци и 

срички, комисията определя, че той има аутизъм. Дарина пък е по-свита и пред лекарите не 

издава никакъв звук, а те преценяват, че момиченцето е глухо. От детската градина обаче не 

са съгласни с поставената диагноза на Божидар, като се налага семейството да направи 

изследвания в София. 

Когато отиват в София за изследването, се установява, че Божидар е напълно глух, а 

впоследствие става ясно, че и Дарина е почти глуха. Оказва се, че това е генетично. 

В моя род няма такова неща, макар че ми казаха, че имам такъв ген. За рода на съпруга ми 

не се знае, защото той е осиновен и няма никаква следа, споделя Лиляна. 

За да бъдат направени операции на близнаците и да се поставят слухови апаратчета, всичко 

отново е един бавен процес. 

Родителите на Божидар и Дарина обясняват, че тези апаратчета не могат просто да се 

сложат и децата веднага да започнат да чуват 

И до ден днешен те все още се настройват и всичко отнема време. Децата трябва да са в 

София през 40 дни, но по стечение на обстоятелствата ходят по-рядко - на около 3 месеца. 

Постепенно звуковете се усилват и настройват, тъй като ако се усилят от раз, детето ще го 

отхвърли и ще се уплаши. 

С Дарина нещата се случват по-бързо, защото на лявото ухо тя е с обикновено апаратче, при 

което веднага има слух и затова има преднина. 

Първата операция на Божидар беше лятото на 2014 година, когато му поставиха апаратче, 

което е имплантирано вътре в главата. През октомври пък бе направена и втората, но 

веднага след операцията той получи инфекция, вследствие на което тъпанчето му е пробито 

и сега при всяко къпане ухото трябва да се пази, за да не се намокри, което доста усложнява 

нещата и е стресово, обяснява Лиляна. 

Всъщност Божидар има две операции, а Дарина една, която е направена през февруари 

2015 година. Сполучливите интервенции са направени в УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ", а 
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семейството е изключително благодарно на цялата болница, на детското отделение, на 

проф. Попова, доц. Върбанова, доц. Тодорова, проф. Ценев, сурдопедагожките и на целия 

персонал. Благодарни сме също и на евангелските църкви, които са ни помагали с какво ли 

не, казват Лиляна и Димитър. Първата операция родителите преживяват сравнително лесно, 

тъй като тя е и най-бърза - 2.20 минути но всяка следваща е шок за тях, като операцията на 

Дарина продължава над 4 часа. По време на втората операция на Божидар в болницата до 

него е баща му Димитър, като притесненият татко гледа подобна операция на лаптопа, за да 

може да е в течение какво се случва, а и да му минава времето. 

Децата вече са свикнали с апаратите, които вечер трябва да се махат, а също и да не се 

мокрят. Колкото повече Божидар и Дарина порастват, осъзнават, че за тях това са ушите и 

сами си ги търсят, казват Лиляна и Димитър. 

Като всички деца, 6-годишните близнаци посещават детска градина "Детелина", но не 

редовно, тъй като често се разболяват. Там те общуват добре с останалите деца, не са 

затворени и дръпнати. Другите също ги приемат, като очаквано задават въпроси. 

Според таткото Димитър хората в обществото все повече започват да обясняват на децата си 

за различните и не са невежи. За нас самите това също беше ново и за първи път видях 

импланти, но когато човек се сблъсква, веднага и лесно разбира и научава нещата, споделя 

мъжът. 

Два пъти в седмицата Божидар и Дарина посещават терапевтичния център "Лого ленд" при 

логопеда Стела Пасева, като се опитват и да говорят. 

Божидар има капацитет от около 200 думи, които не употребява в говора си 

Дарина пък на този етап обърква родовете и спрягането на глаголите. Уроците са с 

продължителност40 минути за всяко дете, като цената им е около 14 лева, а "Българската 

Коледа" отпуска средства именно за тези уроци. 

Един наш ден протича в целодневно опитване да ги науча да говорят, като търся и ползвам 

картинки, книжки, учебници, изрязвам и преснимам снимков материал, правя изречения. 

Присъствах на заниманията на сурдопедагожките с децата и съм изключително благодарна, 

защото това, което съм видяла, ми помогна да намеря начин да се занимавам вкъщи с 

близнаците, иначе щях да бъде в недоумение. Без помощта на Бог не мога да направя това, 

което съм успяла. Връщайки се години назад, когато съм била ученичка, си спомням, че не 

съм имала литературни способности, за да мога да направя това, а сега сякаш отнякъде ми 

идват сили и мисли в главата, на които аз самата се учудвам. Това го отдавам само на Бог, на 

никой друг!. споделя Лиляна, която не работи, а изцяло се е отдала на грижите на децата. 

Божидар и Дарина имат и по-голяма сестра 14-годишната Виктория, която чува и проговаря 

рано още на годинка и половина 

Тя учи в Музикалното училище, грижи се и помага с каквото може за по-малките си братче и 

сестри че. 

Мечтаем да ги видим с истински слух, но за това може да помогне само изцеление от Бог, 

нищо друго. Второто нещо, за което мечтаем, е жилище, тъй като сме под наем с три деца, 

но засега нямаме никакъв шанс, споделят родителите на 6-годишните близнаци. 

Всъщност те имат наследствен имот - къща в Тетово от родителите на Димитър, а това 

автоматично не им дава право да кандидатстват за общинско жилище. 
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Къщата, освен че е далеко, не е подходяща за обитаване. Там няма как да се живее. Дори и 

да е ремонтирана и да е годна за обитаване, не може да си позволим с три деца всеки ден 

да пътуваме близо 40 км, споделя Лиляна. 

 

Разширяват центъра за деца аутисти 

www.monitor.bg | 21.01.2017  

Заедно с Асоциация „Аутизъм“ започваме кампания за разширяване на действащия център 

за рехабилитация и интеграция на деца „Дъга“, който се намира в общинска сграда в район 

„Лозенец“, съобщи кметът на София Йорданка Фандъкова. Той е единственият в България, 

който работи безплатно за деца с аутизъм. Всеки, който иска да се включи с дарение, може 

да получи повече информация за инициативата: http://www.autism-bg.net/ 

В момента на територията на София работят 21 социални центъра за деца със специални 

нужди: 5 дневни центъра за деца с капацитет 125 места, 4 центъра за социална 

рехабилитация и интеграция с 265 места и 12 центъра за настаняване от семеен тип за деца. 

В новите детски градини също разкриваме възможности за работа с деца със специални 

потребности. В 6 детски градини има изградени сензорни зали и зали за психомоторика. Те 

са в районите „Надежда”, „Красно село”, „Младост”, „Витоша”. 

 

Созопол се включи в кампанията "Дари капачка - спаси живот"  

в. Черноморски фар, Бургас | 23.01.2017   

Кампанията "Дари капачка - спаси живот" привлича все повече поддръжници. Целта й е чрез 

събиране и рециклиране на пластмасовите капачки да се купи кувьоз за Отделението по 

неонатология на УМБАЛ Бургас. Отделението разполага с достатъчно кувьози, за да помага 

на недоносените бебета, но постоянната им експлоатация налага честа подмяна. 

Още със стартирането на кампанията благородната кауза бе подкрепена от жителите на 

Созопол. В продължение на два месеца в различни институции бяха обособени места, 

където се събираха пластмасовите капачки. Най-активни бяха служителите на Община 

Созопол, които успяха допълнително да популяризират кампанията. Днес събраните капачки 

от общинска администрация, детските градини и от десетки жители на града бяха 

транспортирани до УМБАЛ Бургас и предадени на д-р Томова. 

Освен в кампанията "Дари капачка - спаси живот", жителите на Созопол се включиха и в 

инициатива за благотворителния календар на Отделението по неонатология на УМБАЛ 

Бургас като закупиха календара. Целта на календара е да популяризира успехите на 

отделението и да вдъхне вяра на бъдещите родители. 

 

Дете от Тетевен се нуждае от 32 хил. лв. за лечение 

в. Зетра, Ловеч | 23.01.2017  

32 хил. лв. са нужни за лечението на Любомир Райков от Тетевен. Той е с диагноза 

"Епилепсия". Любомир е на 6 годинки. До 10-месечна възраст изглежда като едно нормално 

и здраво бебе. Опитва се до ходи, дори и да говори. Един ден обаче всичко това се променя. 

Майката разказва за шока от случилото се и моментът, в който се отключва болестта - когато 

малкият Любчо получава гърч. "Първо започна с потрепване на едното око, след това 
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изкривяване на лявата страна на устата, след това ръката, левия крак, като цяло цялата лява 

половина. В бърза помощ в Тетевен го прегледаха и се установи, че прави някакъв доста 

продължителен гърч. След съответното лечение ни изпратиха в Плевен по спешност. Там 

направиха изследвания и установиха, че започва да прави епилепни пристъпи", разказва 

майката на Любомир Маринела PadkoQa. За няколко месеца животът на детето се променя. 

То спира да говори и да реагира. Единственото нещо, което прави, е да лежи. Пристъпите 

стават денонощни. Родителите започват да търсят различни специалисти. Всички поставят на 

Любчо диагнозата "Синдром на Уест". Изписани са му и съответните лекарства, подходящи 

за лечението на неизлечимата болест. Два-три месеца след като започна лечение с изписан 

му препарат, вместо да се подобрява състоянието му, той стана още по-зле, продължава 

разказа си Маринела. Влошеното здраве на Любомир кара родителите да търсят лечение в 

чужбина. Лекарка от Австрия отрича диагнозата на детето, променя лечението, и тогава се 

забелязва леко подобрение. Междувременно майката и бащата научават за клиника в 

Истанбул. Там също отричат първоначалната диагноза. И вече четири години Любчо се 

лекува там, посещава и клиника по рехабилитация. "Почти в насипно състояние го 

закарахме там, той буквално лежеше в ръцете ни, абсолютно нищо не можеше да прави. 

Тези резултати, това, което той сега може, реално са постигнати там", казва майката. В 

момента Любчо се опитва да говори, реагира, прави опити с помощта на специални 

средства да се задържа прав. За да продължи положителната промяна, той трябва 5-6 пъти в 

годината да посещава турската клиника. Но възстановяването е свързано с немалко 

финансови средства. В момента семейството се нуждае от 32 хил. лв., с които не разполага. 

"Опитвам се да не се поддавам на отчаянието и на безизходицата, защото това ще ми пречи 

по-натам да мога да се грижа адекватно за него", споделя Маринела Райкова. 

Родителите на Любчо са решени докрай да се борят за неговото възстановяване, защото 

вече виждат резултатите от грижите си. И са убедени, че рано или късно, промяната ще се 

случи. "Най-голямата ми мечта всъщност е един хубав ден да видя и моето дете да играе 

вън с другите деца. Доколкото може", казва бащата Райко Райков. 

 

Националният исторически музей получи като дарение Евангелие на близо 400 години 

www.focus-news.net | 23.01.2017  

София. Днес, 23 януари, на проф. Божидар Димитров, директор на Националния 

исторически музей (НИМ), бяха дарени две ценни книги – уникално издание на Евангелие, 

печатано във Вилнюс през 1644 г. и Ирмологий, печатан в Москва през 1838 г. Това 

съобщиха от пресцентъра на НИМ. Евангелието е дело на печатницата на Братството на Св. 

Троица, което от 1596 г. се нарича Съшествие на Св. Дух и е едно от печатащите на кирилица 

издателства в Литовското княжество. За периода на своето съществуване, от 1596 до 1705 г., 

там са отпечатани 74 книги – впечатляваща издателска продукция. Град Вилнюс още от 

втората половина на 16-ти век е най-големият европейски център, където се издават книги с 

кирилски шрифт. Книгата е голям формат, богато украсена със заставки и орнаментирани 

инициали, шрифтът е едър и тържествен, страниците са рамкирани с декоративна украса. 

Очевидно е използвана активно при богослужение и за четене – на много от листовете има 

следи от покапвания със свещ, а долните краища на листовете, където се отгръща, са 
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зацапани и захабени. Общото състояние на книгата е добро. На предния и задния форзаци 

има приписки от различни писачи, в една от които се споменава за значително събитие в 

българската история – Велчовта завера от 1835 г. Ирмологият е богослужебна книга в 

Православната църква. Подареният екземпляр е много добре запазен, изданието е 

отпечатано с църковнославянски шрифт, украсено с червенослов, инициали в червено и 

заставки в черно. Книгата е с кожена подвързия с щампован кръст на предната корица. На 

задния форзац има бележка, написана от протопсалт Георги Бонеков, в която съобщава, че 

на 6 септември 1955 г. е извършен атентат – хвърлена бомба в турското посолство в г. Солун, 

Гърция. Този акт предизвиква, според автора, „страшно гонение на християните и техните 

свещеници и архиереи в Цариград“. Ограбени са гръцката печатница в Истанбул и 

православните храмове, изпочупени са прозорците и вратите на християнски домове, 

пребити са православни свещеници, осквернени са църковни утвари и одежди. 

Емоционалният запис на протопсалт Бонеков завършва с оценка на щетите за православната 

църква в Истанбул на „над 100 милиона американски долара“. Книгите са дарени от Пенка 

Драгнева-Илиева от София по желание и по поръчение на починалия отец Пеню Цвятков 

Пенев от с.Войнежа, Великотърновско. Книгите са изключително ценна придобивка за НИМ. 

Те обогатяват книжовното културно наследство, което притежава музеят и ще бъдат 

изложени в най-близко време в постоянната експозиция на НИМ. 

 

Застрахователна компания с дарение за Бяла Слатина 

www.vratzadnes.com | 23.01.2017  

Застрахователна компания направи дарение на Центъра за социално включване в Бяла 

Слатина. В края на миналата седмица кметът на Общината Иво Цветков изпрати 

благодарствено писмо до Румяна Ненова, която е експерт корпоративно-социална 

отговорност в ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” за оказаното съдействие. „Благодарим 

за проявените грижи и внимание към потребностите на децата в риск и техните семейства. 

Нека съдбата Ви закриля в благородните Ви усилия за осигуряване на по-добър и щастлив 

живот за най-прекрасното творение на Земята – децата”, се казва в писмото, изпратено от 

градоначалника. 

 

Лайънс и Ротари събраха над 8000 лева за благотворителна кауза 

www.e-svilengrad.com | 23.01.2017 |  

Вашата оценка За втора поредна година Лайънс клуб „Свилена” Свиленград и Ротари клуб се 

обединиха в обща кауза. Двата клуба приеха отново едно предизвикателство, едно 

добротворство- „Профилактика на гръбначните изкривявания при децата”. 

Изкривявавнията при децата се оказва много сериозна тенденция, която не подлежи на 

контрол от нито една институция. Отговорността за физическото и психическо здраве е на 

възрастните. Ето защо обществено ангажираните организации в града поеха тази 

инициатива, ангажираха се с нейната организация и си пожелаха да я превърнат в традиция 

и дългогодишна практика. Ежегодно децата от съответните целеви групи ще бъдат 

профилактирани, диагностицирани и при необходимст навремено лекувани. 
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На 20 януари двата клуба организираха съвместен Новогодишен браготворителен бал в 

ресторант „Марица”. Пълната зала, многобройните гости, членовете на двата клуба си 

сътвориха една прекрасна приятелска благотворителна вечер. Сред гостите бяха инж. Георги 

Манолов- кмет на Община Свиленград, инж. Николай Динков –председател на Общински 

съвет- Свиленград, общински съвентици, директори на училища, представители на бизнеса, 

благодетели и приятелски клубове. Евгения Стоянова, диджей Мишо Микс, балет 

„Пловдивъ“ и звездата на Х фактор-Соня Мембреньо вдигнаха градуса на настроението и 

направиха партито незабравимо. Червено -златният дрескод пък създаде невероятна 

пищност и стил на благотворителния бал. Сумата, събрана от вечерта, е рекордна -8111 

лева. С нея ще бъдат извършени профилактични прегледи на децата от училищата в 

общината. Прегледите ще се проведат отново от специалист ортопед-д-р Колев, който пое 

ангажимента да извърши прегледите по училища в учебно време с оглед непрекъсване на 

учебния процес и максимално обхващане на учениците. А с остатъка двата клуба 

единодушно решиха да закупят играчки, пособия и консумативи за детските градини в 

община Свиленград. 

Социално ангажираните клубове в града изказват своята огромна благодарност към всички, 

които отделиха време и средства, за да подпомогнат добрата кауза. 

Спонсори на събитието бяха: казината „Роял Кинг“, „Империал“, „Принцес”, „Пегасус”, 

„Моста”, Makeup Studio „Tanita”, Салони за красота „Мерилин”, „Захир”, „Изгрев” и „Веста”, 

аптека „Белла Донна”, месокомбинат „Бурденис”, „Маджестик 2008” ЕООД, „Бонели” ЕООД, 

д-р Красимира Фотева, „Калайджиевата къща”, „Бойдеви” ЕООД, „Алианц България”, вила 

„Мезек”, Д банк, автомивка „Ники Ауто”, химическо чистене „Свежест”, МБАЛ „Свиленград”, 

„Автоконтролсервиз”ООД, сладкарница „Парапина”, „Дженерали”, „Серпакт” ЕООД”, 

„Оптикмат” ЕООД и „Студио 2” ЕООД. 

 

Първо дарение за 2017 година получи Общинска библиотека "Искра" 

в. Искра, Казанлък | Гълъбина ПАНЕВА | 24.01.2017  

Първо дарение за 2017 година получи Общинска библиотека "Искра" в Казанлък. Дарението 

е дело на две млади жени - Нериман Кумбарова, ученичка в 11 клас в Професионална 

гимназия по лека промишленост и туризъм, специалност "Икономика и мениджмънт" , за 

която този родолюбив жест е част от проект и Виктория Башаранова, бивша възпитаничка на 

Математическата гимназия, в момента фармацевт, която веднага след завършване на 

висшето си образование в Софийския университет се завръща в родния си Казанлък, защото 

счита, че така трябва да постъпват младите хора. 

Средствата за дарението, което е на стойност 700 лв., са набрани от продажбата на 

собственоръчно изработени коледни картички от двете млади жени и продадени от самите 

тях по време на коледен базар в Казанлък, в рамките на два дни. Със средствата са закупени 

книги за фондовете на различни отдели на Библиотека " Искра". Към дарителския жест на 

Нериман и Виктория се присъединяват със средства и книги техни познати и млади хора от 

страната. Колети с книги са получени от редица градове, сред които София и Враца. 

Закупените книги са по изготвен списък от екипа на Библиотека "Искра". 
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До края на месец януари книгите от дарението на Нериман и Виктория ще бъдат обработени 

и пуснати в обръщение, увериха от казанлъшкия културен институт. 

"Искахме да направим нещо добро нещо хубаво, свързано със светла инициатива", 

коментира Виктория Башаранова. 

Дарението двете млади жени направиха в присъствието на директора на Библиотека 

"Искра" Анна Кожухарова, която им връчи първите дарителски свидетелства на 

библиотеката за 2017 година. За да изрази отношението на колектива на културния институт 

Кожухарова си послужи с мисъл на Омар Хаям, според когото е страшно, когато те предават 

приятелите, страшно е, когато те убиват враговете, но много по-страшно е, когато има 

равнодушни, които допускат и едното, и другото. " Това, което сътвориха тези две млади 

жени е пълният антипод наедно такова равнодушие. Тяхното дарение е едно изключително 

мотивиращо въодушевление, умение да се демонстрира служене на кауза и не по-малко 

отношение към нашата културна институция", коментира директорът на библиотеката. 

1328 тома литература са постъпили като дарения в Библиотека " Искра" през 2016 година. 

Дарителите са както индивидуални читатели на библиотеката, така и организации, сред 

които Ротари клуб, Иннър Уил клуб и други неправителствени организации. 

 

Хасково отново заедно #заНики 

в. Хасковска Марица | Иван ИВАНОВ | 24.01.2017  

Хасково отново се обедини за каузата на 17-годишната Николета Корондилева. В събота 

вечерта за пореден път зала "Дружба" беше препълнена с публика за благотворителния 

концерт за набиране на средства за момичето, което се бори с тежка болест. Сред 

официалните гости бяха областният управител Станислав Дечев, кметът Добри Беливанов и 

председателят на Общински съвет - адв. Таня Захариева. 

Проявата бе организирана от съучениците на Ники от ПМГ "Акад. Боян Петканчин" - Хасково, 

като билети се продаваха в гимназията и на други места през цялата минала седмица. 

В концерта се включиха балет "Рона", Пред ставителен фолклорен ансамбъл "Хасково" и 

клубът по спортни танци "Гранд". За разочарование на организатори и публика в Хасково не 

пристигна поп фолк певецът Галин, който трябваше да пее в подкрепа на каузата. 

Ники се завърна ден преди концерта от Истанбул, където е преминала двуседмична 

лъчетерапия. Остават й още 4 седмици. Сумата за лечението на тийнейджърката обаче е 

непосилна за семейството. 

За тези, които искат да дарят суми по банков път, припомняме, че сметката за набирането на 

средства в помощ на Ники е на името на майката - Росица Ленкова, в Пощенска банка: 

BG66BPBI 7926 106 4334 801 

BIC: BPBIBGSF 

 

Доброволно формирование ще помага при извънредни ситуации в Павликени 

в. Борба, Велико Търново | С. Маринов  24.01.2017  

В Павликени  създадоха доброволно формирование, което ще помага в извънредни 

ситуации. 14-те доброволци ще действат за помощ при спасителни и издирвателни 

операции, потушаването на пожари, извършване на неотложни аварийно-възстановителни 
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работи и оказване на първа помощ на пострадали. Кметът на община Павликени Емануил 

Манолов им връчи пълна защитна екипировка - защитно облекло за пожарогасителни или 

спасителни действия, пожарникарски обувки, пожарникарски колан, защитна каска и 

предпазни ръкавици, по време на церемония в общинска администрация. 

14-те доброволци ще преминат основен курс за обучение в районната служба "Пожарна 

безопасност и защита на населението", както и курс за оказване на първа помощ към БЧК. 

 

Франция дари легло за родилки на МБАЛ - Харманли 

в. Хасковска Марица | 24.01.2017  

Ново медицинско легло има акушеро-гинекологичното отделение на харманлийската 

болница. То е дарение за община Харманли от френска неправителствена организация и е с 

функции за електрическо регулиране на височината. Според лекарите, новата придобивка 

ще бъде изключително полезна, особено за пациентките, преминали оперативно лечение. 

В навечерието на Бабинден кметът Мария Киркова посети отделението и се срещна с част от 

медицинския екип, за да отправи пожеланията си към тях за здраве, благоденствие, лични и 

професионални успехи. 

213 са бебетата, проплакали през 2016 година в харманлийското родилно отделение. Сред 

тях има и две двойки близнаци. 

 

Новото детско отделение в УМБАЛ ще отвори врати през март 

в. Бряг, Русе | 24.01.2017  

Новото детско отделение на УМБАЛ Русе ще заработи през март месец. Това става 

възможно благодарение на финансовата помощ на "Дарителска фондация семейство 

Канев". 

В момента се правят ремонти на помещенията в двете крила на седмия етаж в Хирургичния 

блок. Едното крило ще бъде за най-малките пациенти, а другото - за по-големи 

тийнейджъри. Срокът за изпълнение на строителните дейности е 44 дни. 

Всичко ще бъде подменено и модернизирано по най-съвременните изисквания за детски 

отделения. Предвидена е и стая за забавления, където най-малките ще могат да играят по 

време на престоя си в болницата. Отделението ще разполага с 45 легла и в него ще работят 

11 лекари и 21 медицински сестри. 

 

Ардино събра почти 5000 лв. за болни деца 

www.kmeta.bg | 24.01.2017  

В благотворителната инициатива се включи и местната власт в Ардино 

4 900 лева са събрани по време на благотворителната коледна инициатива за лечението на 

Даниел, Наско и Сонер от Ардино. Кампанията се проведе под патронажа на кмета на 

общината Ресми Мурад, който предостави събраната сума, разпределена по равно, на 

семействата на трите момчета. 

Акцията бе подкрепена от много търговски фирми и общинските съветници от местния 

парламент в Ардино. 
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За лечението на трите деца подадоха ръка и служители на общинска администрация, също и 

кметове на кметства. Благородната кауза обедини всички хора в Ардино и се превърна в 

традиция, съобщиха от Инициативния комитет. 

Кметът Ресми Мурад благодари на всички дарители и пожела скорошно оздравяване на 

Даниел, Наско и Сонер. 

 

Меглена Иванова, фондация „Приятели на животните“ – Бургас: Постъпват все повече 

животни при нас предвид опасно ниските температури 

www.focus-radio.net | 24.01.2017  

Постъпват все повече животни при нас предвид опасно ниските температури. Това каза за 

Радио „Фокус“ – Бургас Меглена Иванова от фондация „Приятели на животните“. По думите 

й нуждата от изграждането на новия Спасителен център „Дядовата ръкавичка“ нараства 

предвид суровите зимни условия, на които са подложени бездомните животни. „Твърде 

често постъпват сигнали за бедстващи животни и повечето от тях са с фатален край поради 

усложнените метеорологични условия наскоро. Но отварянето на вратите на Спасителния 

център за бездомни животни зависи изцяло от средствата, защото тяхната липсва 

ограничава нашите действия“, каза Меглена Иванова. По думите й осигуряването на 

средства се осъществява изцяло с помощта на дарители и чрез различни кампании, които 

фондацията организира, включително и благотворителни. Тя уточни, че първата и най-важна 

стъпка е да бъде доизплатен парцелът, на който ще бъде издигнат центърът, за да може 

проектът да бъде изпълнен докрай. „Надяваме се до другата зима да имаме начални стъпки 

за осигуряването на помещенията, но като неправителствена организация нямаме осигурен 

бюджет от общините и разчитаме изцяло на своите усилия и тези на доброволците, а те 

даряват редовно средства и осигуряват ваксини. За съжаление има малко на брой редовни 

дарители“, допълни Меглена Иванова. 

 

Гимназия и фирми направиха дарение за ВУИ "А. Узунов" 

в. Темпо, Велинград | 25.01.2017  

На 13 януари учениците от Възпитателното училище интернат в Ракитово получиха подаръци 

от децата от 164 гимназия с преподаване на испански език "Мигел де Сервантес" - София. 

При разговор между директорите на двете училища Зорница Йончева и Георги Янушев е 

уточнено, че през зимата най-нужни са топлите обувки. На помощ на дарителите идват 

Мартин Инчев - бивш ученик от Испанската гимназия и фирма "Декатлон", които осигуряват 

здрави и хубави обувки, а от "Декатлон" даряват и няколко топки. За всяко момче от ВУИ е 

изработен индивидуален пакет, в който има чифт обувки, шоколади и картичка с лично 

пожелание, написана ръчно от дете от Испанската гимназия. Не са забравени и учителите и 

служителите от училището - картичка с общо пожелание има и за тях. 

По идея на Теодора Ангелова - лидер от Сдружение "Международна награда на херцога на 

Единбург-България" фирма Теленор-София дарява за всяко дете от ВУИ дрехи: риза, 

фланелка и панталон. 
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Добро сърце 

сп. OK! | 25.01.2017  

В месеца на любовта Benetton и Holidays Heroes търсят добри сърца, които да дарят топлина 

и внимание на нуждаещите се - към ближния в нужда, към детето и възрастния човек, 

събуждащи желание за грижа. В тяхно име може да се включите в дарителска кампания за 

семейства в нужда, като дарите своя дамска, мъжка или детска дреха Benetton & Sisley от 1 

до 14 февруари във всички магазини на Benetton в София, Mall Plovdiv, Burgas Plaza и Mall 

Galleria Бургас По Време на кампанията дарителите участват в томбола за над 100 награди и 

Голямата награда на Benetton -1000 лв. (ваучер). 

Срещу всяка дарена дреха дарителите получават талон за участие в томболата. Така се 

увеличава техният шанс да спечелят. Печелившите ще бъдат изтеглени на 16.02.2017 г. от 

11:00 ч в магазин Benetton - Mall of Sofia и ще бъдат обявени на Face6ook страницата - 

Benetton Sofia, Bulgaria fan page, както и на Facebook страницата на Holiday Heroes. В периода 

1-14 февруари с всяка покупка, направена с талон "Love for Humans", Benetton дарява 1 лев 

за каузата на Holiday Heroes. Дари своя дреха и покажи любовта си към хора в нужда! Тя е 

безценна за тях! ОК! безусловно застава зад идеята. Направи го и ти! 

 

Фирма дарява прегледи и очила на общинарите 

в. Знаме, Пазарджик | Ангел АНАТОЛИЕВ | 25.01.2017  

ЛЕСИЧОВО. фирма осигури квалифицирани очни специалисти, които да прегледат 

служителите на общинската администрация безплатно и да им подарят очила, ако се налага. 

Кметът инж. Серьожа Лазаров не пропусна да благодари на семейство Станкови, които са 

управители на столичната фирма "Еврооптик". 

Вчера служителите на общинската администрация участваха в проект на "Еврооптик", 

свързан с дарение за хора, нуждаещи се от корекция на зрението. 

Проектът се осъществява с подкрепата на Български съюз на оптометристите и Софийския 

университет "Св. Климент Охридски". Над 30 служители на общината преминаха тестове за 

измерване на зрението. Въпросните тестове бяха направени от служители в "Еврооптик", 

които са и студенти от магистърска програма по оптометрия в Софийския университет. 

Консултацията за избора на подходящи очила и контактни лещи се извърши от очния оптик 

Лиляна Станкова, специализирала и завършила "Контактни лещи" в град Йена, Германия. 

Оказа се, че и очилата също са подарък за тези, които имат нужда от тях. 

"За реализирането на проекта помогнаха и немалко наши клиенти, които се включиха в 

инициативата с дарения. Специални благодарности към тях. Основната цел на тази скромна 

благотворителна инициатива е да отидем до хората, които имат нужда от корекция на 

зрението и да обърнем специално внимание на грижата за очното здраве. Заедно с това 

популяризираме професията оптометрист и необходимостта от такива специалисти в 

оптичния бранш. Ще осъществим още няколко такива инициативи през годината", каза по 

този повод управителят на фирмата Рангел Станков. 

 

Да помогнем на Моника да живее пълноценно 

www.offnews.bg | 25.01.2017  
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Моника Цветанова е на 23 години, от София. Тя се ражда със сколиоза (изкривяване на 

гръбначния стълб), което постепенно прогресира и води до редица проблеми, тъй като 

оказва влияние на голяма част от вътрешните органи. 

Вследствие на заболяването е установена диастематомиелия, чийто симптоми са слабост в 

долните крайници, болка ниско в гърба. 

Моника претърпява 4 операции в България за корекция на изкривяването, но ефектът от тях 

е недостатъчен, затова сега се търсят възможности за лечение на момичето в чужбина. 

Анадолу медикъл център в Турция предлагат неврохирургично и ортопедично лечение на 

обща стойност приблизително 75 000 евро в зависимост от турската лира. Към 8.11.2016 в 

дарителската сметка на Моника има около 17 000 лева. Но са необходими още 133 000 лева. 

За събиране на средствата близки на момичето организират благотворителен концерт с хип-

хоп музика в столичния клуб Паспорт в София. Той ще се проведе на 10 февруари от 20 часа 

и всеки, който отиде, може да дари сума, която му е по сърце за операцията на Моника. 

Който иска, може да помогне на Моника и с DMS или с превод по банкова сметка. 

Банкова сметка: Моника Борисова Цветанова BG34STSA93000022556925 STSABGSF ДСК 

DMS Monika 17 777 

 

„Мото-Пфое” отчете 15% ръст за 2016 година 

www.monitor.bg | 25.01.2017  

Официалният вносител на марките Ford, Volvo, Land Rover и Jaguar за България – „Мото-

Пфое”, отчете 15% ръст на продадените нови коли за миналата година, спрямо 2015 г. На 

брифинг в столичния комплекс „Младост”, управителите на „Мото-Пфое” Атанас 

Фурнаджиев и Димо Николов оповестиха резултатите за компанията и автомобилния пазар 

в България за отминалата 2016 г. и откроиха накратко акцентите за настоящата 2017 г. През 

2016 година традиционният лидер в автомобилния бранш у нас „Мото-Пфое” е продал общо 

2903 автомобила, от които 2191 Ford, 418 Land Rover, 234 Volvo и 60 Jaguar. С този висок 

резултат компанията сериозно надскача официално отчетения за страната ръст от 10% за 

целия пазар на нови автомобили в България. Значителен е и ръстът на съпътстващите услуги 

в компанията – собствения лизинг на „Мото-Пфое”, съставляващ около 60% от общите 

продажби, застраховките от брокера „Пфое Агенция”, както и реализираните резервни части 

и сервизен труд. 

През миналата година компанията „Мото-Пфое” отпразнува своя 25-годишен юбилей и 

постигна Световен рекорд на Гинес с колона от автомобили Ford. Освен това 

благотворителната кауза на „Мото-Пфое” #steniskanabala спечели три пъти повече 

абитуриенти-участници през 2016 г. За пета поредна година 1,0-литровият бензинов 

турбомотор EcoBoost на Ford стана Световен двигател на годината. През 2017 г. за „Мото-

Пфое” предстоят премиерите на няколко важни модела. Още в началото на годината ще 

дебютира новият SUV модел Ford Kuga, а в края на годината ще се състои премиерата на 

новата Fiesta. При Volvo се очаква новият кросоувър XC60, който е дългогодишен бестселър 

на марката в България и по света. При Land Rover съвсем скоро ще се появи новото Discovery 

5, а при Jaguar се очакват вълнуващи изненади. 
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С желание да стане първи избор за желан и доверен автомобилен партньор в България, 

„Мото-Пфое” работи по реализация на крупна инвестиционна стратегия за 2017 година. 

Компанията стартира строеж и в края на годината е планирано откриване на две нови 

дилърства в София – премиум центрове за Volvo и за Jaguar и Land Rover, които ще се 

намират в близост до пресичането на Северната скоростна тангента с Околовръстния път 

при Ботевградско шосе. При завършването на новите комплекси дилърствотото на Ford в 

столичния квартал Люлин ще бъде качествено преустроено и ще стартира строежът на ново 

дилърство на компанията в Пловдив. 

И през тази година „Мото-Пфое” ще продължи да инвестира в добри каузи за обществото, 

като продължение на корпоративната политика и социална отговорност на компанията. С 

твърда увереност в края на януари ще стартира четвъртият сезон на благотворителната 

програма #steniskanabala, в полза на по-нататъшното образование на абитуриентите сираци 

в цялата страна, а през лятото – поредното издание на Дарителската програма за опазване 

на природното и културно наследство, с която „Мото-Пфое” подпомага устойчивото 

развитие и биоразнообразието в страната. 

 

Кампания за събиране на книги в Кубрат 

www.bnr.bg | 25.01.2017  

Безсрочна дарителска кампания на книги тече в читалищната библиотека в Кубрат. За цялата 

2016 г. 22-ма дарители от община Кубрат, страната и един от САЩ са дарили близо 4 000 

книги. Повечето художествена литература, но има и детска, историческа и научно-

популярна. Авторите са както български, така и чуждестранни. Най-много книги - 1464 е 

дарил д-р Иван Стоянов - изпълнителен директор на "МБАЛ - Русе", който има кубратски 

корени. Живеещият през по-голямата част от годината в САЩ кубратски жител Енчо Пенев е 

дарил 1 114 книги, а Стоян Николов от Кубрат - 365. Сред по-големите дарители са и Силвия 

Митева, Александрина Няголова и Феодора Илиева от Кубрат. Има дарения и от институции. 

От Регионалната библиотека "Проф. Боян Пенев" - Разград, която е традиционен дарител, 

през миналата година са получени 37 нови книги. С дарения са и фондация "Глобални 

библиотеки България" и Университетската библиотека "Св. Климент Охридски". Кампанията 

продължава и през тази година. 

 

Нов рекорд за Международен женски клуб – София 

www.mikamagazine.com | 25.01.2017  

Благотворителната организация към Международен женски клуб – София събра 375 000 лв., 

които ще бъдат използвани за финансиране на различни социални каузи през 2017 г. 

Средствата ще бъдат разпределени към неправителствени организации, кандидатствали с 

проекти в периода между 22 декември и 22 януари. Тази година бяха подадени над 40 

кандидатури, които ще бъдат разгледани и селектирани от представители на клуба на 6 и 7 

февруари, преди да получат финален отговор. 

Най-мащабното благотворително събитие на Клуба – ежегодният Благотворителен базар, 

набра 290 000 лв. само за един ден на своето издание през декември 2016 г. 60 държави и 

13 благотворителни организации дариха приходите от щандовете си, на които продаваха 
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храна, дрехи, сувенири, бижута, козметика, коледна украса и ръчно изработени артикули. 

След събитието корпоративните спонсори на Международния женски клуб също направиха 

своите дарения, които допълниха финалната сума. 

„Ние сме изключително горди с постигнатото – коментира Анджела Бърд, президент на 

Международен женски клуб – София. – То доказва, че обединените усилия на 

дипломацията, бизнеса, Общината и разбира се, гражданите наистина правят чудеса.“ 

22-рият ежегоден Благотворителен базар се проведе на 4 декември в Интер Експо Център и 

събра повече от 11 000 ентусиасти на едно място. Посетителите се насладиха на топла храна 

и вкусни напитки и си купиха невероятни подаръци, които не могат да бъдат намерени 

никъде другаде, освен на Базара. 

Повече информация за Международен женски клуб – София: http://www.iwc-sofia.org 

 

Първата оборудвана линейка за недоносени бебета в България вече е факт 

в. Лечител | Елица ПАЛОВА | 25.01.2017  

Столичният Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП) вече разполага с първата линейка 

за недоносени бебета в България. Чрез нея ще се осигурява транспорт на малките пациенти 

на територията на цялата страна. Тя разполага и с кувьоз, за да посрещне нуждите на 

недоносените бебета. "Благодарим за хубавия подарък към Спешната помощ. До момента 

нямахме такава линейка, ще се грижим за нея", сподели д-р Георги Гелев, директор на 

ЦСМП. 

За осигуряване на оптимални здравни грижи и проследяване на недоносените бебета е 

необходима линейка, която да обслужва транспортните им потребности между здравните 

заведения и специализираните звена. Въпреки многобройните сигнали на родители и 

множеството благотворителни каузи с цел фондонабиране, такава линейка не беше 

достъпна до момента. 

По време на събитието водещи неонатолози дадоха информация за проблемите, свързани с 

преждевременното раждане. Всяко десето дете в България се ражда недоносено. Те са не 

просто по-крехки и мънички от децата, появили се на бял свят в термин, но са все още 

неподготвени за външния свят и имат нужда от специални медицински грижи и 

проследяване от широк спектър специалисти - невролог, кардиолог, ортопед, офталмолог, 

УНГ, пулмолог и други. 

"Един от най-големите и сериозни проблеми за недоносените бебета е транспортът на 

новородените от една болница в друга - всеки го извършва както може. Изключително съм 

щастлива, че и този проблем намери решение и първата линейка за недоносени бебета е 

факт", сподели проф. д-р Боряна Слънчева, национален консултант по неонатология. 

Според статистиката средно около 10-15% от ражданията завършват преждевременно както 

в България, така и в световен мащаб. Според данните на Асоциацията по неонатология за 

2010 г. стойността за нашата страна е 9%, или 6750 бебета. В световен мащаб се раждат 

около 15 млн. недоносени деца всяка година. За България статистиката е най-тревожна в 

градовете Пловдив, Варна, Враца и Сливен, където преждевременните раждания са над 

средните за страната - около 20%. 

http://www.iwc-sofia.org/
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От 2009 г. нашата страна е в унисон с европейските стандарти по неонатология и всяко дете, 

което е родено над 600 г и проявява признаци на живот, се регистрира като живородено и 

за него се полагат медицински грижи за спасяването му. Преди 2009 г. бебета, родени с 

тегло под 1000 г, е трябвало да преживеят 7 дни, за да се регистрират като живородени. 

 

Търсят 300 бона за операция на момче с левкемия 

в. Монитор | 25.01.2017  

15-годишният Даниел Сакалиев от гр. Ардино се нуждае от скъпо лечение в чужбина, а 

семейството му не разполага със средствата. Дани боледува от левкемия, а нужната 

операция по трансплантиране на костен мозък в Германия струва 300 000 лева. Срокът, в 

който парите трябва да бъдат събрани, е само два месеца. След изследвания в болницата 

там се оказва, че по-големият му брат може да му стане донор. 

До тук се стига, след като преди две години Дани бива диагностициран с левкемия. След 

известно време се стабилизира и попада в ремисия за дълъг период. През есента на 2016 г. 

се разболява повторно и лекарите казват, че няма смисъл да се лекува по същия начин. 

Трябва да му се присади костен мозък. За тази цел близки и роднини подемат кампания в 

негова подкрепа. Пари се събират чрез поставени кутии на обществени места в цялата 

област и по банков път. Всеки, който желае да дари средства, може да го направи чрез 

следната банкова сметка: ДСК, Даниел Ясенов Сакалиев, IBAN: BG24STSA93000024150136. 

Във Фейсбук е направена и страница в подкрепа на ученика под наслов "Да помогнем на 

Дани". В нея създателят пише: "Приятели, Дани се бори за живота си след поставена тежка 

диагноза: остра лимфобластна левкемия. Той се нуждае оттрансплантация на костен мозък в 

Германия. Сумата, нужна за операцията, е 300 000 лв. и е непосилна за семейството му. 

Срокът е около 2 месеца. Нека помогнем на 15-годишния Дани в голямата битка! 

Нека покажем, че можем да бъдем малко по-добри!" 

 

Виенският бал у нас ще подпомага сираци 

в. Дума | Альона НЕЙКОВА | 25.01.2017  

Благотворителната инициатива ще се състои на11 февруари и ще е прелюдия към дните на 

австрийската столица в София 

13 домове за сираци от семеен тип и фондация "Конкордия" ще бъдат подпомогнати с 

приходите от продажбата на кувертите за Виенския бал в българската столица. За "Кралската 

зала" в "София хотел Балкан" (бившия "Шератон") цената е 200 лв., а за зала "Средец" - 150 

лв. 

Тази година събитието е прелюдия и към дните на австрийската столица у нас, организирани 

от бюрото за международни връзки на община Виена ОйкомПР. На бала ще присъства 

председателят на Виенския парламент Томас Райндл и делегация от община Виена, която 

осигурява подаръци за дамите, присъстващи на проявата. 

Благотворителната инициатива, организирана от Сдружение "Виенски клуб" - София, ще се 

проведе на 11 февруари под патронажа на посланика на Република Австрия Роланд Хаузер и 

кмета на София Йорданка Фандъкова. 
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Гостите на бала ще се насладят на неповторимата виенска атмосфера. Продуцент и 

режисьор на проявата е професор Румен Нейков. Благотворителното събитие ще бъде 

открито от дебютантите от елитни столични гимназии, подбрани с кастинг. Тоалетите за 

младежите ще са осигурени от модна къща "Принцес" и фракове от "Агресия". Под звуците 

на Балния оркестър, дирижиран от маестро Найден Тодоров, дебютантите ще танцуват 

"Полонеза на ветрилото" от Карл Михаел Цирер и "На хубавия, син Дунав" от Йохан Щраус. 

Балет "Вая" с хореограф Ваня Рошкова ще изпълни валс "Виенско кафене" от Роберт Щолц, а 

тенорът Пеньо Пирозов - песента "Руси или кестеняви" от същия оперетен класик. 

Музикалната програма включва още произведения на Йохан Щраус - "Прилепът" и 

"Цигански барон", в изпълнение на солистите на НМТ "Стефан Македонски" Добрина 

Икономова и Пеньо Пирозов, както и на Калина Жекова. 

Водещите на вечерта ще са оперната певица Калина Жекова и австрийският хореограф 

Даниел Гилберс, който в среднощните часове отново ще покани гостите да танцуват кадрил. 

"Рич бенд" с ръководител Христо Кралев и солистката Соня Мембреньо в късните часове на 

нощта ще разнообразят бала с популярна музика за танци. Присъстващите ще имат 

възможност да участват в томбола, ще се насладят на богата програма и специална кухня. 

За кулинарните изненади ще се погрижи майстор-готвачът Готфрид Ганстерер, а голяма част 

от продуктите за бала, както винаги, ще се доставят от Австрия. По традиция ще се 

дегустират различни вина и гулаш и ще звучи хойриге музика в изпълнение на дуо от Виена. 

 

"Рефан България" с отличие за социална и публична ангажираност от Forbes Business Awards 

2016 

www.bta.bg | 26.01.2017  

С поредно голямо отличие започна новата година за "Рефан България". Пловдивската 

компания получи специална награда за "Социална и публична ангажираност" /Social and 

publicen gagement/ на шестата официална церемония Forbes Business Awards 2016 в София 

хотел Балкан. Алпинистът Боян Петров откри бизнессъбитието, което събра на едно място 

предприемачи и техните вдъхновяващи истории. Той умело направи паралел между 

планинските върхове и върховете в бизнеса. Независимо жури излъчи победителите в осем 

категории измежду 165 кандидатури, представени от 85 компании. Това е четвъртия приз, 

който Forbes връчва на известната в цял свят българска козметична фирма "Рефан 

България". То идва след специалните награди "За развитие на семейния бизнес", "За 

качество" и за "Проспериращ и устойчив бизнес". През своята 25-годишна история REFAN се 

превърна в най-красивата и ароматна визитна картичка на страната със своите 

разнообразни, качествени и близки до сърцата на хората продукти, основани на природни 

формули. Компанията дава възможност на стотици предприемачи в България и по света да 

развиват успешен бизнес с разработения иновативен и гъвкав франчайз модел, чрез мрежа 

от повече от 400 бутика по целия свят. Успешният бранд е носител на най-престижната 

европейска награда за качество от Париж от Клуба на Лидерите в световната търговия - 

Global Trade LeadersТClub. REFAN е и носител и на Европейската награда за качество и 

бизнеспрестиж - Golden European Award - 2016 г. Специалната награда на Forbes за 

"Социална и публична ангажираност" идва при "Рефан България" заради щедрата и 
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постоянна подкрепа, която фирмата оказва във всички материални и духовни сфери на 

обществения живот - социална, здравна, спортна, културна, образователна. REFAN е носител 

на наградата за благотворителност "Димитър Кудоглу", на отличието за най-верен дарител 

на децата - аутисти - "Малкият принц", на два приза "Златно сърце": "За цялостна социална 

отговорност и благотворителна дейност "както и "За принос в спорта". Kато процент от 

печалбата благотворителните инициативи на REFAN са много по-щедри от тези на доста по-

големи фирми. И макар че това не е инвестиция с парична възвръщаемост, в REFAN са 

убедени, че печалбата от нея е огромна и че най-безценно е това, което не се измерва с 

пари. /АМ/ 

 

Националният литературен музей започва дарителска кампания за събиране на книги за 

българите в САЩ 

www.bnr.bg | 26.01.2017  

Националният литературен музей започва дарителска кампания за събиране на книги за 

българите в САЩ. В интервю за предаването "Хоризонт до обед" Пламен Краевски, директор 

на Националния литературен музей, разказа повече за кампанията: Кампанията стартира по 

инициатива на господин Иван Анчев. Той е новият генерален консул в Чикаго. Знаете, че 

най-голямата група българи, които живеят в Северна Америка, са в Чикаго. Могат да се 

даряват и книги, които са ползвани, но имат добър вид. Няма ограничения относно 

авторите. Ние сме се договорили с господин Анчев как да стигнат книгите до Америка. 

Хората могат да дарят книгите си, като ги изпратят до нас или по куриер, или на ръка. 

Адресът е София, улица "Раковски“ 138, за Национален литературен музей. Цялото интервю 

с Пламен Краевски можете да чуете от звуковия файл. 

 

Двеста самотно живеещи възрастни хора и лица с увреждания ще получават храна от 

Домашния социален патронаж в Троян 

в. Зетра, Ловеч | 27.01.2017  

Двеста самотно живеещи възрастни хора и лица с увреждания от община Троян ще 

получават храна от Домашния социален патронаж. Тази година е увеличен капацитетът на 

услугата и от нея ще могат да се възползват с 30 човека повече в сравнение с 2016-а година, 

съобщи кметът Донка Михайлова. 

По думите й молбите на всички са удовлетворени и ако миналата година е имало листа с 

чакащи, то сега всички ще получават топла храна. 

Ползва/пелите на услугата заплащат само 50 на сто от стойността на храната. Останалото се 

дофинансира от Общината. 

През миналата година били закупени хладилник, електрическа пекарна на 3 нива, котлон, с 

което да се повиши възможността за готвене за повече хора. 

Михайлова заяви още, че Община Троян осигурява напълно безплатно храна на 60 човека 

без доходи по ОП "Храни и/или основно материално подпомагане". 

 

Дарителската сметка за новия православен храм в Бяла набъбна до 92 000 лева 

в. Утро, Русе | Виктория ИВАНОВА | 27.01.2017  
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Даренията по сметката за изграждането на новия православен храм "Свети Пантелеймон" в 

Бяла се увеличават, като вече са събрани 92 681 лева. Това показва извлечение от регистъра 

към края на миналата година, като вероятно постъпления са правени и през този месец и 

сумата е по-голяма. Общият брой на дарителите вече е 32, като за сравнение в средата на 

ноември те бяха 20. Прави впечатление, че половината благодетели са частни лица, а 

сумите, които даряват са между 3000 и 100 лева. Най-голяма продължава да е сумата, 

постъпила от "Агрофактор" - 20 000 лева, следвана от целевите средства от дирекция 

"Вероизповедания" към Министерски съвет - 15 000 лева. Останалите пари са от фирми, 

фондации, сдружения, кооперации. 

Идеята за построяването на новата църква в квартал Гара Бяла възниква още в началото на 

90-те години на 20 век, но заради проблеми от различно естество истинският строеж 

започна едва миналото лято. Със съдействието на кмета на Бяла Димитър Славов бе 

сформиран инициативен комитет, който да реализира начинанието, а с решение на 

Общинския съвет бе отстъпено право на строеж. 

Набирателната сметка с титуляр сдружение "Св.Пантелеймон" за изграждането на новата 

църква в кв. Гара Бяла е: 

IBAN: 

BG69RZBB91551007300568 BIC: RZBBBGSF Райфайзенбанк /България/ ЕАД - офис Бяла. 

 

Две училища сред дарителите 

Троянски глас | 27.01.2017  

Осем двойки с репродуктивни проблеми са подали заявления за ползване на средства за 

изследвания и ин витро процедури, се посочва в информация за дейността на Общинския 

фонд за асистирана репродуция през 2016 година. Комисията при фонда е одобрила 

заявления за отпускане общо на 14 760 лв., от които са изплатени 10 760 лева, като 

максималната сума, която може да бъде отпусната на двойка заявители в една календарна 

година, е 2000 лв. През 2016 г. фондът е разполагал с бюджет в размер на 15 390 лв., 14 000 

от които са от общинската хазна, а 1390 - от дарения. Любопитно е повече от половината от 

даренията са направени от двете най-големи училища в общината - "Васил Левски" - Троян, 

и "Св. Климент Охридски". 

За четирите години, откакто функционира Общинският фонд за асистирана репродукция, са 

постъпили 27 заявления за ползване на средства и са изплатени малко над 37 800 лева. 

Благодарение на ин витро процедури, осъществени с финансовата подкрепа на фонда, са 

родени 2 бебета. През 2016 г. няма успешно завършили ин витро процедури, финансирани 

от фонда, но той ще продължи да работи в подкрепа на лицата и семействата с 

репродуктивни проблеми в общината, защото за много двойки пътят до мечтаното дете е 

дълъг и труден, а често успеваемост се постига след многократни ин витро процедури. 

 

На 2-ри февруари във ФотоСинтезис Арт Център ще бъде открита изложбата 

„Благотворителността през обектива" 2016  

www.ngobg.info | 27.01.2017  
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Откриването ще бъде съпроводено с дискусия на тема „Как и защо фотографираме 

дарителството?“ Началото е в 18.30 часа. Изложбата представя победителите в ежегодния 

конкурс „Благотворителността през обектива“ и трите отличени фотографски проекта в 

единствената у нас грантовата програма за фотография. Чрез изразните средства на 

фотографията се предлага нов, различен поглед към каузи, проекти и хора, свързани с 

благотворителността, и възможностите за промяна на живота около нас. В него участват 

както професионални фотографи, така и любители. Кои са фотопроектите на 2016-та и 

техните автори: „Кучешко сърце“ на Денис Бучел документира дейността на организация 

Animal Rescue Sofia и тяхната „Ферма“ – приют за бездомни кучета и котки, както и 

човешката грижа за тях. Денислав Стойчев с фоторазказа „Православно добротворство“ дава 

поглед към добрите дела в и около храмовете и представя Църквата като общност, която 

помага. Мирослава Мирчева с проекта си „Начисто“ предлага поглед към живота на 

наркозависимите във фондация „Бетел“ и подкрепата, която те получават, за да живеят 

достойно и сред приятели. Изложбата може да бъде посетена до 12 февруари 2017 г. в 

галерия SYNTHESIS, ФотоСинтезис Арт Център на бул. “Васил Левски” №55 в София. Проектът 

„Благотворителността през обектива“ се реализира от Български дарителски форум и 

фондация BCause. Победителите са избрани от жури в състав: Борис Мисирков, Надежда 

Павлова, Надежда Чипева, Темелко Темелков и представители на двете организации – 

Елица Баракова и Красимира Величкова. Спонсорите на конкурса са Аурубис България, АбВи 

България, КонтурГлобал Марица Изток 3 и Райфайзенбанк, а медийни партньори – Vesti.bg, 

сп.„Обекти“, Мениджър Нюз, Информационен портал за НПО в България. 


