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Новини за членове на БДФ 

 

Каузата "За повече деца в България", подкрепена от хасковския областен управител, събра 
7743 лв. 

www.cross.bg | 28.12.2019 | 21:11 
/КРОСС/ Средствата, събрани по време на Коледния благотворителен базар и Коледния прием, 
организирани от областния управител на Хасково д-р Стефка Здравкова в подкрепа на фондация 
"Искам бебе", са 7743 лева, съобщиха от пресцентъра на държавната администрация. 
Д-р Здравкова е благодарила на стотиците дарители, подкрепили благотворителната кампания и 
каузата "За повече деца в България", с която ще бъдат подпомогнати двойки с репродуктивни 
проблеми от областта и финансирани процедури "ин витро". 
От администрацията уверяват, че сумата вече е преведена по сметката на фондацията и към нея ще 
бъдат добавени и 570 лева, които са дарени по-рано през годината от общинския съветник от ОбС - 
Хасково Румен Стоянов. Така общата стойност, която ще бъде разпределена между кандидатите през 
2020 г., е 8313 лева. За да участват в жребия да разпределение на събраните средства, кандидатите 
трябва да отговарят на критерии, определени от фондация "Искам бебе", се казва в съобщението. 
 

Fibank - моята банка 

Кулинарен журнал | 28.12.2019 | Стр. 68 
Благотворителният календар на Fibank вдъхновява да правиш добро. 
По традиция в началото на декември Fibank (Първа инвестиционна банка) представи своя 
благотворителен календар за идващата 2020-та година.  
Събитието се състоя в литературен клуб "Перото", където Fibank, Българската федерация по 
художествена гимнастика (БФХГ) и ентусиастите от приюта за бездомни животни Animal Rescue Sofia 
представиха каузата, която подкрепя новият календар на банката. Изящни портрети на младите 
грации от ансамбъла по художествена гимнастика - девойки и жени, прегърнали изоставени животни, 
подслонени в приюта Animal Rescue Sofia, греят на всеки един от дванайсетте месеца. По идея и 
концепия на Рекламна агенция "Киви", заснети великолепно от фотографа Петър Пешев, портретите 
напомнят картините на старите майстори. В очите на изоставените животни грее топлина и обич - 
онази, която заслужават да получат в своя нов дом и при своя нов приятел, който ще се грижи с цялата 
си любов за своя избраник. "Горди сме, че красотата и добротата са част от нашето послание в този 
благотворителен календар, защото тези момичета са героите на нашето време, които блестят като 
истински диаманти със своята прекрасна човешка същност!", сподели Илиана Раева, Президент на 
БфХГ, и добави: "Обръщам се с благодарност към нашите партньори от Fibank, които за поредна 
година помагат на българската художествена гимнастика да върви към своята олимпийска мечта!" 
Надя Станчева, управител в Animal Rescue Sofia, благодари за подкрепата с думите: "Аз вярвам в 
чудесата и виждам добротата, защото те са навсякъде около мен. Всяка усмивка, всяка размахана 
опашка, всеки спасен живот - това са чудесата в моя свят. А те са възможни единствено заради 
добротата на хората. Вярвам, че всеки път е по-лек, когато вървиш по него с приятел. От името на 
четириногите обитатели на приют "Фермата" благодаря на Fibank, задето станаха нашият приятел по 
пътя!" 
Всеки, който желае да се включи и да подкрепи благородната инициатива, може да придобие 
календара срещу сумата от 10 лв. във всеки клон или офис на Fibank, до изчерпване на количествата. 
В края на кампанията банката ще удвои събраните средства. През годините Fibank подкрепя различни 

http://www.mediazoom.bg/search.html?do=c801s3484%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=c801d27410401%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=c801s2076%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=c801d27403053%22
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благородни каузи, посветени на българския спорт, изкуството и редица социално-значими проекти. 
Стр. 68 
 

Дарителска кампания - Райфайзен БАНК - ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ 

в. Труд | 30.12.2019 | Стр. 5 

Планинската спасителна служба към БЧК представи новите си придобивки две ремаркета за 
транспортиране на кучета спасители по време на обучения и спасителни акции. Модерните 
специализирани ремаркета бяха закупени със средства от дарителската кампания на Райфайзенбанк 
"Избери, за да помогнеш". Благодарение на тях кучетата ще пристигат на спасителни акции 
отпочинали, в добра кондиция и готови да дадат най-доброто от себе си, за да спасят човешки живот. 
Топлоизолираните ремаркета могат да служат и за подслон при по-продължителни операции и 
обучения. През последните три години дарителската кампания "Избери, за да помогнеш" осигури още 
18 GPS приемника, 4 кислородни бутилки и 2 дефибрилатора за нуждите на Планинската спасителна 
служба. През тази година нови 23 здравни, социални, културни и екологични каузи набират дарения 
през платформата izberi.rbb.bg и могат да бъдат подкрепени от всички съпричастни хора. 
Стр. 5 
 

КНСБ с проект за безплатен обяд 
www.dariknews.bg | 02.01.2020 | 09:20 
И през 2020 год. РС на КНСБ гр. Дупница ще продължи с осигуряването на обяд за социално слаби 
жители на община Дупница. За шеста поредна година КНСБ Дупница приема заявления-декларации 
(по образец) на желаещите да се хранят в безплатната обществена трапезария за периода от 2.01.2020 
г. до 31.12.2020 г. Социалната услуга е финансирана от Фонд "Социална закрила" към МТСП в 
партньорство със СНЦ "Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов, д.м." и КНСБ (Териториална 
структура на КНСБ в гр. Дупница). 
Чрез блaгopoднaтa инициaтивa ще ce ocигypи пpeз тeжĸия зимeн пepиoд пoдĸpeпa нa 30 лица от нaй-
yязвимитe гpyпи oт нaceлeниeтo на община Дупница. 
Заведението за хранене се намира на ЖП Гара Дупница с управител Веселин Манев. Заявленията ще 
се приемат до 23.12.2019 год. включително в офиса на КНСБ Дупница, намиращ се на пл. "Свобода" 
№ 1. 
Комисията, в която участва и представител на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Дупница ще 
извърши подбор на 27.12.2019 год. и ще определи конкретните бенефициенти (потребители), като 
обстойно обсъжди всяко едно постъпило заявление, съобразявайки се с нуждите на всеки кандидат 
поотделно, възраст, здравословното състояние, наличие или не на съжителстващи лица, размер на 
получаваните пенсии, при спазване изискванията по проекта. 
Обхват на бенефициентите (целеви групи): лица и семейства на месечно подпомагане по реда и 
условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, лица с доказана 
липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, самотно живеещи лица и семейства, получаващи 
минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени 
пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/, 
скитащи и бездомни лица. 

Все по-умни разговори 

След 22 години в хотелиерството Елица Стоилова създаде първа чатбот агенция UMNI и влезе в 
Акселератора на Промяната 
www.economic.bg | Татяна Явашева | 06.01.2020 | 09:21 

http://www.mediazoom.bg/search.html?do=c801s452%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=c801d27419200%22
https://dariknews.bg/regioni/kiustendil/knsb-s-proekt-za-bezplaten-obiad-2203392
https://www.economic.bg/bg/news/12/vse-po-umni-razgovori.html
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За повече информация, моля свържете се с виртуалния ни асистент…  
Все по-често ще срещаме такива съобщения. Във времето на дигиталната свързаност чатенето ще 
продължава да е начин на комуникация между хората и връзка с бизнеса. Гласовите асистенти и 
чатботовете ще се развиват и ще навлизат в нашето всекидневие. Затова и Елица Стоилова създава 
първа чатбот агенция Umni в България. 
Завръщане 
През 90-те години Елица Стоилова работи като журналист. После 22 години е в чужбина в сферата на 
хотелиерството и туризма, като стига до генерален директор на най-големия туроператор и на хотел 
на о. Сайпан, Марианските острови, в Тихия Океан. Там забелязва, че туристите задават едни и същи 
въпроси, и започва да намира начини да им осигури предварителен достъп до информация, с което 
да разтоварва персонала.  
Преди близо 3 години Елица се завръща в България. На родна земя решава, че е време да се заеме с 
нещо ново. Но какво? По стечение на обстоятелствата попада в акселераторската програма на The 
Founder Institute, където чува… правилните въпроси. Така осъзнава, че клиентите очакват все по-бързо 
решение на своите проблеми, а бизнесът вече не е в състояние да отговори на това по традиционните 
начини. Когато разбира, че в комуникацията са нужни технологично нови подходи, попада на видео 
за чатботове - виртуални асистенти на адвокати. Започва да проучва тази технология, бързо 
преосмисля идеята, с която влиза в акселератора, и стартъпът Umni се фокусира върху виртуалните 
асистенти.  
Екипът 
Докато Елица е в акселератора, IT специалисти фенове на идеята й помагат на приятелска основа. 
Когато се появява първият клиент, тя се обръща към тях, за да направят чатбот. Така се събира истински 
екип от професионалисти, между които има личностна искра и синергия. Сега с проект за градски 
чатботове консиержи, които оказват цялостна информационна помощ за населеното място, UMNI 
участва в стартъп акселератора Next Floor в Залцбург. Същевременно Елица като представител на 
агенцията влиза и в Акселератора на Промяната 2019, организиран от Нова Броудкастинг Груп и 
Фондация Reach for Change. В него заедно с Камелия Митева от Био игри работят върху проект за 
детски образователен чатбот - интерактивно софтуерно решение, което дигитализира и игровизира 
образователния процес. 
Градският чатбот 
Един от знаковите проекти на Umni е "Пловдив Сити Консиерж". Това е градски чатбот за Пловдив, 
своеобразен виртуален туристически офис, който може да бъде намерен във Facebook и извикан за 
разговор в Messenger. Партньор в проекта е In Your Pocket Bulgaria, клон на един от най-големите 
европейски дистрибутори на туристическа информация. През QR кода върху техните печатни 
материали за Пловдив посетителите на града може да се свържат с чатбота. Елица не се съмнява, че 
занапред градският чатбот ще е важна част от стратегиите за смарт туризъм и умни градове. 
По мярка 
Бизнесът трябва да има ясна представа какво иска да автоматизира, защото чатботът не е 
самостоятелно решение, което стои в някоя платформа, а е част от цялостната дигитална 
инфраструктура на този бизнес. Ботът помага на потребителите, които влизат в контакт с него, като 
отговаря на често задавани въпроси или като ги асистира в рутинни задачи. Възложителят обаче 
трябва да систематизира и определи всички функционалности и въпроси, на които трябва да отговаря 
ботът. Това усилие продължава и след пускането на чатбота, за да може той да "поумнява" и да се 
превърне в качествен виртуален асистент. Елица обяснява, че чатботовете са толкова умни, колкото 
бизнесът пожелае. Българска певица вече избра да поддържа комуникацията с феновете си чрез 
чатбот, разработен от UMNI. 
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Технологиите продължават да добавят скорост в живота ни. Има ли обаче бъдеще без чатботове? В 
неделя в планината, когато решите да си направите дигитална детоксикация - отвръща Елица 
Стоилова.  
Надеждният помощник 
Ако потокът на комуникацията с клиентите е голям и изобилства от еднотипни въпроси и задачи, 
чатботът може да е вашият най-надежден помощник в оптимизацията на работата на персонала, 
икономията на средства и ресурси и подобряването на клиентското преживяване. Той може да води 
комуникацията от ваше име, да прави резервации, да попълва формуляри, да записва поръчки и да 
проверява техния статус, да прави реклама на нови продукти. Лошата или ненавременната 
комуникация носи загуби, затова автоматизацията може да е печелившо решение. Ботът е бърз и 
неуморим, работи 24/7. Той не е самостоятелен играч, а е лице на бизнеса и е част от неговото 
цялостно дигитално присъствие и трябва да отговаря на стила на бранда, обяснява изпълнителният 
директор на UMNI Елица Стоилова. 
Чатботовете възникват още през 60-те години на миналия век. Първият чатбот Елиза е психолог, а 
първият чатбот с изкуствен интелект е създаден през 1988 г. Звездният час на технологията настъпи 
преди 4 години, когато тя намери приложение в месинджърите с цел автоматизиране на 
комуникацията с клиентите. На практика това е софтуерно решение, което имитира разговора с човек 
и е в състояние да предоставя информация под формата на текст, снимка, аудио, видео и друга медия, 
отговаря бързо, точно, стандартизирано. Може да разговаря на различни езици, интегрира се с други 
приложения и става незаменим помощник. Ботът може да има характер и дори чувство за хумор, ако 
бизнесът пожелае това. 

Удължен е срокът за кандидатстване за Националната награда „13 века България" 

www.ngobg.info | 06.01.2020 | 10:50 
Национален дарителски фонд „13 века България“ удължи до 20 януари 2020 г., 17.00 ч., крайния срок 
за подаване на документи за Националната награда „13 века България" за подкрепа на млади таланти 
в съвременното изкуство и наука. В конкурса могат да участват български граждани на възраст до 35 
години със завършено висше образование в сферата на изкуството и науката и иновативни постижения 
в съответната област. Задължително условие е през 2019 г. кандидатите да са приети за следдипломна 
квалификация в акредитирани висши учебни заведения на територията на Европа, без България. Всеки 
кандидат трябва да представи заявление за кандидатстване, мотивационно писмо, документ за 
завършено висше образование; документ,  удостоверяващ приема му за следдипломна 
квалификация; две препоръки, включително тези,  представени при кандидатстването за 
следдипломна квалификация; документи, удостоверяващи иновативните му постижения в 
съответната професионална област. За конкурса се кандидатства онлайн ТУК. 

"Лидл" дарява 10 хил. лв. за 2 иновативни проекта в Пловдив 

www.marica.bg | 06.01.2020 | 16:50 
За трета поредна година "Лидл България" финансира безвъзмездно проекти на граждански 
организации. Двама от щастливците са от Пловдив. Подкрепата от инициативата "Ти и Лидл за по-
добър живот" е със 155 хил. лв. за 22 неправителствени сдружения в 25 населени места в страната. 
Всеки от финалистите ще получи до 10 000 лв., за да осъществи идеята си. Отличените проекти са в 
четири приоритетни тематични области: образование, околна среда, активен начин на живот, култура 
и историческо наследство. Екипът на Народно читалище "Просвета 1909" в Пловдив ще изработи 
уебсайт и информационни пана за опазване и популяризиране на щъркелите в Белозем. Ще 
организира и национална среща на селата с висока численост на щъркели в България. Фондация 
"Кентавър арт" - Пловдив, ще създаде клуб за водни приключения и спорт и ще организира 10 събития, 

https://www.ngobg.info/bg/news/119469-удължен-е-срокът-за-кандидатстване-за-националната-награда-13-века.html
https://www.marica.bg/biznes-zona/lidl-darqva-10-000-lv-za-2-inovativni-proekta-v-plovdiv
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свързани с река Марица. Грантовата програма се изпълнява в партньорство с фондация "Работилница 
за граждански инициативи" и Българския дарителски форум. Търговската верига формира бюджета за 
"Ти и Лидл за по-добър живот", като в определен период от време отделя по 3 стотинки от всеки касов 
бон. 

МЗХГ и Фондация „Искам бебе“ дават пари на двойки с репродуктивни проблеми 

www.novini.bg | 07.01.2020 | 14:20 
6 910 живи елхички бяха продадени по време на благотворителната кампания „Посади надежда“, 
организирана от Министерство на земеделието, храните и горите и Фондация „Искам бебе“. Това 
съобщиха от пресцентъра на МЗХГ. Пет лева от продажбата на всяко дръвче ще бъдат дарени за 
каузата. Общо събраните средства са в размер на близо 35 000 лв, като ще бъдат подпомогнати 7 
двойки, избрани на случаен принцип, чрез жребий. С благотворителна кауза: Горското стопанство в 
Пазарджик продава живи елхи в саксия Министерство на земеделието, храните и горите провежда за 
трети път благотворителната кампания. Тази година тя е в партньорство с Фондация „Искам бебе“ и 
има за цел да подпомогне двойки с репродуктивни проблеми. Съгласно условията на фондацията, 
могат да кандидатстват двойки, чиито ин витро процедура чрез донорска яйцеклетка не се покриват 
от държавния Център за асистирана репродукция. От 9 до 20 януари 2020 г. двойките ще могат да 
подават заявление за финансиране на имейл posadi@iskambebe.bg. В него ще трябва да посочат 
имената си, избраната клиника, както и кратка история на репродуктивния проблем. На 29 януари, в 
присъствието на медии ще бъдат изтеглени двойките. Допълнителна информация за участие в 
кампанията може да намерите на сайта на "Искам бебе" www.iskambebe.bg. 

Радина Велчева, Фондация "Искам бебе": Стартира подаването на документи за 
финансиране на двойки с репродуктивни проблеми след кампанията "Посади надежда" 

www.focus-radio.net | 09.01.2020 | 11:16 
Месец след началото на кампанията "Посади надежда" обявяваме началото на подаването на 
документи за финансиране на двойки с репродуктивни проблеми след съвместната кампания на МЗХГ 
и Фондация "Искам бебе" - "Посади надежда". Това каза за сутрешния блок "Добро утро, България" 
на Радио "Фокус" Радина Велчева, основател на Фондацията. Тя благодари лично на земеделския 
министър Десислава Танева, че е припознала каузата. 7 000 са продадените елхички след края на 
инициативата, обясни Велчева, като уточни, че 35 000 лева е сумата, която Министерството ще дари 
на 7 двойки за извършване на инвитро процедура. 
"Изключително съм щастлива от подобни кампании, които имат бъдеще, защото първо, че правим 
жеста да закупим елхичка и след това министър Танева поде инициатива дръвчетата да бъдат 
засадени в паркове. Трябва да отбележа, че "Предай нататък доброто" вече има случване в лицето на 
Областната управа в Търговище. Там беше подета инициатива и след месец нашите дръвчета ще бъдат 
засадени в парк "Юкя". Това е една хвърлена добра ръкавица и към други градове у нас. Нека да се 
включим и да посадим дръвчетата и да се надяваме да се родят дечица", отбеляза тя. 
Радина Велчева каза още, че кампанията "Посади надежда" ще подпомогне двойки, които по 
медицински критерии няма как да бъдат финансирани от държавния инвитро фонд. Тя призова хората 
с репродуктивни проблеми да не се срамуват и да потърсят незабавна помощ. Благодарение на 
инициативата "Посади надежда" обществото още веднъж показа своята ангажираност към проблема, 
обобщи основателят на Фондация "Искам бебе". 
Веселка ИВАНОВА 
 

https://www.novini.bg/zdrave/bolesti/576261
http://focus-radio.net/%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d1%87%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bc-%d0%b1%d0%b5%d0%b1%d0%b5/
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Да си дарител с кауза в България 

в. Посоки, Плевен | 10.01.2020 | 00:01 
Да плащаш на служителите си да обучават младежи безвъзмездно. Да даряваш хранителни продукти 
на хора, които не могат да си ги позволят. Да организираш концерти и спортни маратони в подкрепа 
на борбата с рака на гърдата. Да отделяш средства за подобряване на пътища, паркове, училища. И 
това да не е основната ти дейност. Разнообразни са начините, по които компаниите в България се 
ангажират с проблемите на обществото и подкрепят неговото развитие, а мисията на Българския 
дарителски форум (БДФ) е да развива и дава гласност на дарителството в бизнес общността. Тази 
година за 14-и пореден път БДФ отличи най-добрите примери за корпоративна съпричастност и най-
успешните партньорства за решаване на социални проблеми между граждански организации и 
бизнеса. 
Американският инвеститор Робърт Гипсън и съпругата му - българката Нели Гипсън, получиха награда 
за цялостен принос към страната заради дългогодишната им подкрепа за българското образование, 
култура и историческо наследство. Семейството отпуска над два милиона лева за стипендии на 
български студенти. Двойката подкрепя и българското училище "Христо Ботев" в Ню Йорк, а роялът 
"Стейнуей", който даряват на консулството ни в Ню Йорк, помага за популяризиране на българската 
култура в САЩ чрез събития като "Български концертни вечери в Ню Йорк" на пианистката Лора 
Чекоратова. 
Семейство Гипсън закупува оборудване за Националния исторически музей в София и Националния 
археологически институт с музей и библиотека "Гео Милев" в Монтана и помага за реставрирането на 
манастира "Св. Св. Петър и Павел" в Лясковец, на иконите и иконостаса на храм "Вси светии" в Тетевен, 
както и за опазването на исторически фотоархиви. 
"Дарителството не означава да дадеш финансови средства, а да имаш осъзнат подход към 
проблемите на другите и към развитието на цялото общество", каза президентът на Република 
България Румен Радев, който беше домакин на събитието. Той припомни приноса на предприемачи 
от Възраждането за изграждането на модерната българска държава. "Имането има смисъл само 
когато го влагаш в градеж в служба на обществото. Мисълта за градеж, а не за грабеж, е владеела 
умовете на нашите видни общественици и държавници от онова време", каза той. 
"За БДФ е изключително важно да насърчава не само дарителските инвестиции, но и тяхната 
устойчивост във времето. Ето защо устойчивостта на дарителството беше акцент на тазгодишната 
церемония за награждаване на победителите в конкурса "Най-голям корпоративен дарител", каза 
Красимира Величкова, изпълнителен директор на Българския дарителски форум. 
Даренията на "Кауфланд България" възлизат на 464 хиляди лева, което отреди на компанията първо 
място в категорията "Най-голям обем финансови дарения". Призът за "Най-голям обем нефинансови 
дарения" бе връчен на "Данон Сердика". Компанията е дарила 35 280 кг млечни продукти на стойност 
255 хиляди лева на инвалидни дружества, домове за деца, социални кухни и други. 
Най-голям принос има доброволческата програма на служителите на "Хюлет-Пакард България", чрез 
която са дарени 5900 часа доброволен труд на стойност 158 651 лева. За "Най-щедър дарител" бе 
обявена "Трейс груп холд", която дарява 1.91% от печалбата си за каузи в сферата на културата, 
изкуството, историческото наследство, науката, образованието и спорта. 
"ТехноЛогика" спечели наградата за "Най-добра дарителска програма" за изграждането на 
интерактивния детски център за наука и технологии TechnoMagicLand. Само за една година центърът 
посреща над 14 хиляди посетители от България и света. 
Вече пет години програма "Промяната" на "Нова броудкастинг груп" помага на социални 
предприемачи да реализират идеите си за по-добро бъдеще на български младежи, за което бе 
отличена като "Най-устойчива дарителска програма". 
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За "Най-сполучливо партньорство" бе обявена инициативата "Ти и Lidl за по-добър живот" на "Лидл 
България" и фондация "Работилница за граждански инициативи". До момента в рамките на 
инициативата са събрани 390 000 лева и са финансирани 51 проекта в сферата на образованието, 
околната среда, културата, историческото наследство и активния начин на живот. 
Български дарителски форум е организация, която представлява и подпомага големите дарители в 
България. Форумът обединява благотворителни фондации и социално отговорни компании, които 
подкрепят каузи в сферата на социалните дейности, екологията, културно-историческото наследство, 
образованието, зачитане на човешките права и здравеопазването. 
06.01.2020 г. 
Стр. 5, 8 

През 2019 г. BILLA дари 57 783 лв. в подкрепа на двойки с репродуктивни проблеми 

www.prinbulgaria.com | M3 Communications Group, Inc. | 10.01.2020 | 11:41 
10 януари 2020 г., София – 57 783 лв. бяха събрани в рамките на инициативата на BILLA България за 
подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми през 2019 г. Кампанията се осъществява за 
четвърта поредна година съвместно с Фондация „Искам бебе“. В рамките на проекта „За повече деца 
в България“ през 2019 г. BILLA подпомогна 14 двойки, като всяка от тях получи финансиране за ин 
витро процедури. Средствата бяха събрани от дарения на каса от клиенти на веригата и от отчисления 
от продажбата на артикули с марка BILLA. Проектът „За повече деца в България“ се фокусира върху 
разрешаването на един от най-наболелите социални проблеми в България, а именно ниските нива на 
раждаемост. Един от факторите, причина за негативната демографска ситуация, е репродуктивните 
проблеми при над 145 000 двойки в България. Затова с кампанията „За повече деца в България“ BILLA 
цели финансирането на ин витро процедури, изследвания и здравни консултации на двойки, които 
мечтаят да станат родители. „BILLA е една от малкото компании в страната, които подкрепят двойки с 
репродуктивни проблеми. Надяваме се с нашата инициатива да дадем по-голяма гласност на 
проблема и да стимулираме и други големи компании да последват нашия пример. Да бъдеш родител 
е най-големият дар и затова сме щастливи, че имаме възможността да помогнем за това мечтата на 
много семейства да се сбъдне. За нас това е изключително значима кауза и се радваме, че толкова 
много хора застават зад нея.“, сподели Норберт Мисбрандт, Управител на BILLA България. 
Партньорството между Фондация „Искам бебе“ и BILLA България стартира през 2016 г. Само за 4 
години проектът „За повече деца в България“ постигна забележителен успех, като подпомогна 31 
двойки, 14 от които вече се радват на своите щастливи бебета. От началото на инициативата досега са 
дарени общо 134 000 лв. 

Удължава се срокът за кандидатстване във VIVACOM Регионален грант 

Проекти за развитие на местните общности се приемат до 19 януари 2020 г. 
www.blitz.bg | 10.01.2020 | 13:20 
VIVACOM Регионален грант подкрепя добрите идеи от всеки български град или село чрез 
безвъзмездна финансова подкрепа (грант), за което могат да кандидатстват: граждански организации, 
читалища, училищни настоятелства, настоятелства на детски градини. 
Програмата няма ограничение за сферите, в които ще се развиват идеите, важно е инициативите да 
са насочени към промяна, полезна за общността. Инициативата се провежда за пета поредна година 
в партньорство с Български център за нестопанско право. Досега Програмата е финансирала над 50 
инициативи от цялата страна с общо 244 717 лв. 
Подкрепата за всеки проект, както и до сега, може да бъде до 5 000 лева, като няма ограничения на 
броя проекти, които една организация подава. Ако е била сред печелившите в предходна година, 

http://www.prinbulgaria.com/news.php?nid=15515
https://blitz.bg/lyubopitno/nauka-i-tekhnologii/udlzhava-se-srokt-za-kandidatstvane-vv-vivacom-regionalen-grant_news719848.html
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обаче, трябва да кандидатства с различна от вече подкрепената идея. Общата стойност на VIVACOM 
Регионален грант е 60 000 лева. Програмата ще подкрепи инициативи с продължителност до 1 година.  
Удълженият срок за подаване на проектни предложения е 19 януари 2020 г. За кандидатстване е 
необходимо идеята и обосновката ѝ да бъдат представени в електронен формуляр: 
https://vivacomfund.bg/regionalgrant/apply/.  
Оценката за това кои проекти ще бъдат финансирани ще се извърши на два етапа: 
Първи етап - Предварителен подбор  
Предварителният подбор ще бъде осъществен от по двама експерти от БЦНП, които имат опит в 
оценяването на проекти. Те ще оценяват проектите за съответствието им със зададените критерии. 
Втори етап - Оценка от жури от обществени личности и организации 
Крайното решение кои проекти да получат подкрепа от Програма VIVACOM Регионален грант ще се 
вземе от жури в състав: Веселка Вуткова (VIVACOM), Йордан Йовчев (спортист), Иван Кънчев 
(Сдружение "Българска история"), Ива Дойчинова (журналист) и Надя Шабани (Български център за 
нестопанско право). 
При преценката на инициативите журито ще вземе под внимание доколко отговарят на следните три 
критерия: Полза от реализирането на инициативата или решаването на проблем за конкретна 
общност; 
Въвличане на местната общност; 
Новаторство 
Одобрените предложения ще бъдат обявени в началото на март 2020 г. 
От тук може да се запознаете подробно с: ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА на Програма VIVACOM 
Регионален грант /2019-2020/ 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - Формуляра за кандидатстване 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - Формуляр за финален отчет на проект 
Информация за проектите, които получиха подкрепа през първото, второто, третото и четвъртото 
издание на програма, можете да прочетете на Информационния портал за неправителствените 
организации в България - медиен партньор на програмата. Някои от проектите, финансирани през 
годините, са представени по-подробно на НПО портала в рубриката Разкази за НПО: 
Знаете ли какво е Лапидариум? - 2019 г. 
Четири кошера надежда - 2019 г. 
Прегърни ме. Разбери ме. - 2019 г. 
На гребена на вълната - ветроходство за деца - 2019 г. 
Да си доброволец в детски болнично отделение - 2018 г. 
Морска рецепта срещу детска агресия - 2017 г. 
Джаз на село - 2017 г. 

Българският дарителски форум иска по-добра защита за дарителските сметки 

www.mediapool.bg | 10.01.2020 | 13:38 
Банките да въведат общи правила за защита на дарителските сметки, открити в полза на физически 
лица. Това предлага Българският дарителски форум (БДФ) на Асоциацията на банките в България 
(АББ). Целта е да се гарантира целевото изразходване на дарителски средства, така че да се спазва 
изричната воля на дарителите и тези пари да са защитени от злоупотреби. 
"Като един от администраторите на DMS - платформа за набиране на дарения, в която голяма част от 
кампаниите са за лечение, ние изискваме от физическите лица да откриват дарителски сметки, в чиито 
договори изрично да са записани условията за безсрочност на сметката и контрол на разходите. 
Именно затова имаме поглед върху практиките на повечето банки в България, които предлагат такава 
услуга", обясни директорът на БДФ Красимира Величкова. 

https://www.mediapool.bg/balgarskiyat-daritelski-forum-iska-po-dobra-zashtita-za-daritelskite-smetki-news302105.html
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В писмо до Управителния съвет на Асоциацията на банките БДФ посочва конкретни слабости при част 
от сега съществуващите дарителски сметки и предлага конкретни мерки за тяхното избягване в 
бъдеще. Най-голям риск от злоупотреби създава липсата на клауза за безсрочност, което позволява 
трансформирането на дарителските сметки в обикновени разплащателни сметки след определен 
период; както и на механизъм за контрол на изразходването на дарителските средства в съответната 
сметка. 
Примери за коректно съставени договори за дарителска сметка, в които детайлно са обхванати всички 
важни моменти, са Райфайзенбанк, Обединена българска банка, Уникредит Булбанк, Първа 
инвестиционна банка и Централна кооперативна банка. 
В договорите на последните две банки присъства още една много съществена клауза. Тя регламентира 
действията на бенефициента при промяна на обстоятелствата, заради които е открита дарителската 
сметка, а именно - задължение при смърт на лицето или надхвърляне на необходимата сума за 
лечението да бъде посочена друга дарителска сметка със сходна кауза, към която да бъдат предарени 
средствата. 
"Такава клауза е от изключителна важност за спазване на волята на дарителите, тъй като не допуска 
наследяването на дарителски средства по общия ред при смърт на титуляр на сметка. Ето защо бихме 
искали такова условие да присъства във всеки договор за дарителска сметка във всички банки", 
добави Красимира Величкова. 
Няма законова регулация, която да изисква от банките да прилагат еднакъв подход към предлагането 
и управлението на дарителските сметки. Но, според БДФ, приемането и прилагането на стандарт за 
обслужването на дарителските сметки във всички банки в България не само ще гарантира в по-голяма 
степен целесъобразното изразходване на дарителските средства, но и ще защитава имиджа на 
банките като институции, на които клиентите могат да имат пълно доверие, включително за това, че 
защитават интересите им като дарители. 

Дарителският форум предлага банките да имат общи правила за дарителските сметки 

www.dnevnik.bg | Татяна Димитрова | 10.01.2020 | 15:16 
© Велко Ангелов 
Красимира Величкова, изпълнителният директор на Българския дарителски форум 
Банките да въведат общи правила за защита на дарителските сметки, открити в полза на физически 
лица. Това предлага Българският дарителски форум (БДФ) на Асоциацията на банките в България 
(АББ), съобщава организацията. Целта е да се гарантира целевото изразходване на дарителски 
средства, така че да се спазва изричната воля на дарителите и тези пари да са защитени от 
злоупотреби.  
Форумът е администратор на DMS - платформа за набиране на дарения, в която голяма част от 
кампаниите са за лечение. Организацията посочва, че изисква от физическите лица да откриват 
дарителски сметки, в чиито договори изрично да са записани условията за безсрочност на сметката и 
контрол на разходите.  
На базата на своя опит организацията вижда редица слабости при част от сега съществуващите 
дарителски сметки и предлага конкретни мерки за тяхното избягване в бъдеще. 
Най-голям риск от злоупотреби създава липсата на клауза за безсрочност, което позволява 
трансформирането на дарителските сметки в обикновени разплащателни сметки след определен 
период, както и на механизъм за контрол на изразходването на дарителските средства в съответната 
сметка, посочват от форума. 
Примери за коректно съставени договори за дарителска сметка, в които детайлно са обхванати всички 
важни моменти, са Райфайзенбанк, Обединена българска банка, Уникредит Булбанк, Първа 
инвестиционна банка и Централна кооперативна банка, посочва организацията.  

https://www.dnevnik.bg/biznes/2020/01/10/4014853_daritelskiiat_forum_predlaga_bankite_da_imat_obshti/
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В договорите на последните две банки присъства още една много съществена клауза. Тя регламентира 
действията на бенефициента при промяна на обстоятелствата, заради които е открита дарителската 
сметка, а именно - задължение при смърт на лицето или надхвърляне на необходимата сума за 
лечението да бъде посочена друга дарителска сметка със сходна кауза, към която да бъдат 
прехвърлени чрез дарение средствата.  
"Такава клауза е от изключителна важност за спазване на волята на дарителите, тъй като не допуска 
наследяването на дарителски средства по общия ред при смърт на титуляр на сметка. Ето защо бихме 
искали такова условие да присъства във всеки договор за дарителска сметка във всички банки", 
коментира, цитирана от организацията, Красимира Величкова, директор на фонда.  
Няма законова регулация, която да изисква от банките да прилагат еднакъв подход към предлагането 
и управлението на дарителските сметки. Но според форума приемането и прилагането на стандарт за 
обслужването на дарителските сметки във всички банки в България не само ще гарантира в по-голяма 
степен целесъобразното изразходване на дарителските средства, но и ще защитава имиджа на 
банките като институции, на които клиентите могат да имат пълно доверие, включително за това, че 
защитават интересите им като дарители. 
 

 
Общи новини 
 

21 неща, които помагат повече от "Българската Коледа" 

Не става ясно какво правят политици в такава инициатива 

www.clubz.bg | Любомир Аламанов | 26.12.2019 | 15:13 
"Българската Коледа" изглежда хубава инициатива. Хора и компании даряват средства за деца, които 
имат нужда от спешно лечение и за болнични заведения, които имат нужда от спешно преоборудване. 
Но за съжаление не става ясно какво правят политиците там. Ролята на политиците е друга. Те взимат 
заплати, за да организират така системата, че да няма нужда от благотворителни кампании. 
Ето 21 полезни неща, които политиците биха могли да правят, вместо да се снимат до хора, които 
даряват: 

1. Да кажат защо системата на здравеопазването не е реформирана. 
2. Да кажат как точно се изразходват 4 милиарда от здравни осигуровки на годишна база. 
3. Да намалят администрацията, за да освободят средства за лечение на деца. 
4. Да възстановят Фонда за лечение на деца. 
5. Да направят нормална модерна Детска болница, а не да преустрояват стар ковчег. 
6. Да направят така системата на здравеопазването, че доктори и медицински сестри да не бягат 

от България. 
7. Да направят така всички обществени системи в България, че никой да не иска да бяга. 
8. Да развият системите за социални грижи, за да се окаже истинска подкрепа на децата с 

увреждания и техните родители. 
9. Да правят непрекъснати информационни кампании за правата на децата. 
10. Да се противопоставят категорично на опитите на популисти и сектанти да ни върнат в 

средновековието. 
11. Да спрат да си назначават роднините в различни администрации. 
12. Да направят най-сетне тази административна реформа. 
13. Да направят система от данъчни облекчения за всеки, който иска да дарява за социални каузи. 
14. Да закрият УБО. Ааа, НСО, де, все ги бъркам... 

http://www.mediazoom.bg/search.html?do=c801s3612%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=c801a27387957
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=c801d27387957%22
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15. Да приемат реалистичен държавен бюджет, а не целенасочено да си оставят няколко 
милиарда за безконтролно раздаване в последните дни на всяка година. 

16. Или ако годината е била толкова добра, че има неочакван излишък, да направят процеса по 
приоритизиране по-прозрачен. 

17. Да се противопоставят на желанието за връщане на "държавно управление" на важни 
предприятия в различни обществени сектори. Миналата година ни глобиха 150 милиона лева 
за газов монопол. Тази година Перник обяви бедствено положение без вода. За догодина се 
говори за "национализиране" на Софийска вода. 

18. Да осигурят наистина независима съдебна система, която няма да се поколебае да разследва 
политици и техните действия. Като например кой беше виновен за разсипването на Фонда за 
лечение на деца. 

19. Да премахнат остарелите разпоредби, в които се забранява да се споменават имена на 
компании и търговски марки в ефир. Иначе е малко лицемерно - ръчкат компании да даряват, 
но не позволяват да им се казва името в национален ефир. 

20. Да не правят тъпи кампании как ще връщат българите от чужбина, а просто да направят тук 
като там, и така никой няма да иска да бяга. 

21. Изобщо да направят така обществените системи, че кампаниите за събиране на капачки да не 
са за жизненоважна медицинска апаратура, а за облагородяване на зелените площи, 
например. 

Това са само някои от нещата, които биха могли да правят българските политици. Ама не искат. По-
добре им е да се снимат до хора, които даряват... Да се дарява е добре. Но да се премахне причината 
да има нужда от дарения, е истинската задача. Да се промени системата е истинската отговорност към 
децата. 
И честит ден на бащата! :) Усмихнат ден! 
 

ИНИЦИАТИВАТА НА НИКОЛА РАХНЕВ ГОРАТА.БГ ДОБЛИЖАВА МИЛИОН ЗАСАДЕНИ ДЪРВЕТА 

сп. Business Club | 02.01.2020 | 00:01 
Скоро в България ще има един милион дървета повече благодарение на подетата от Никола Рахнев 
инициатива Гората.бг (www.Gorata. bg). До момента засадените са почти 800 000, като в различни 
кампании са участвали над 120 000 български деца и десетки хиляди възрастни. Идеите на Гората.бг 
и дейността им достигат до над милион българи. 
Гората.бг е най-голямата доброволческа инициатива, която засажда гори и дървета за България. 
"Засажда бъдеще за децата ни и осъзнатост в сърцата и умовете на участващите и достигнатите", казва 
Никола Рахнев. Той е вдъхновен мечтател, човек, който вярва, иска, може и има смелостта да действа. 
Човек, който създава, вдъхновява, пробужда, увлича след себе си. Тази година бе избран и за "Будител 
на годината -2019" от престижно жури, в конкурс на БНТ и БНР, сред десетки други достойни 
номинации. 
Инициативата е чиста, идеалистична, без корист, без политика, изпълнена с вдъхновение и действие, 
чистото желание за промяна за по-добър, по-зелен, по-красив, по-щастлив свят. Нека разкажем за част 
от добрините, които правят от Гората.бг, вече 8 години. 
Една от основните дейности са масовите доброволчески залесявания. Стотици хора излизат и 
засаждат нови гори, там където има нужда - например опожарени места, застрашени от ерозия 
участъци. Работи се с професионалисти от горските стопанства и общините. Това са прекрасни 
събития, в които хората заедно създават живот, с ръцете си, с труда си. От Гората.бг казват, че това не 
може да се преразкаже, че е прекрасно, че следва да се преживее и ние ви съветваме да го направите 
още пролетта, когато кампаниите им в цялата страна продължават. 
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Гората.бг ежегодно дарява и дървета на училища, детски градини, малки населени места, общини, 
като броят им през годините е над 250 000 в хиляди населени места. Това са още 250 000 дървета в 
градска среда, нещо толкова необходимо днес, в скования ни в бетон живот и толкова ценно за 
въздуха, който дишаме. "Ако искате да разберете ползите от едно дърво, вижте как всички търсят 
сянката му в горещите летни дни" - казва Никола, но и добавя, че дърветата са безценни като източник 
на кислород, като филтър на праховите и други вредни частици, като източник на хармония за човека, 
като дом за много животни. 
Една от най-смислените инициативи на Гората.бг по думите на организатора е кампанията в подкрепа 
на пчелите и пчеларите в България. "Знаем, че пчелите са важни, че без тях животът не би съществувал. 
Знаем колко е трудно на пчелите и пчеларите в България. И решихме да действаме", казва Никола 
Рахнев. В рамките на двете издания на тази кампания, през пролетта и есента на 2019 година са 
засадени над 200 000 медоносни или полезни за пчелите дръвчета - липи, кестени, акации, златен 
дъжд, явори, бор, гледичия, албиция. Това се случва с участието на близо 2000 пчелари, в стотици 
населени места в цялата страна. Пчеларите са благодарни и щастливи, че някой се е сетил за тях и им 
помага безкористно. 
"Децата са нашето бъдеще" - казва Никола и допълва, че там има смисъл да търсим промяната, че си 
Заслужава всяко усилие. От Гората.бг са реализирали четири национални дарителски кампании за 
децата на България. Подаряват им дървета, които да бъдат засадени и отгледани от тях, в дворовете 
на техните учебни заведения, в градска или близка среда. Тази година от инициативата правят нещо 
изключително - подаряват 95 000 комплекта за отглеждане на собствено дърво на деца в цялата 
страна. Това са саксии, жълъди, кестени, семена, етикетче, подходяща торопочвена субстанция, 
инструкции как да Засадят и всичко необходимо, за да могат децата, от детската градина и началните 
класове, да преживеят чудото на живота. Неописуема е радостта на над деветдесет хиляди деца в 
България, за тях това е нещо ново, вълнуващо, интересно и смислено. 
Правени са и други добрини - създаване на нов парк в София, обновяване, почистване, боядисване и 
озеленяване на множество градинки пред блокове и около детски площадки. Помага се с дарения на 
растителност, с доброволен труд, а често и с двете на църкви, манастири, социални домове. Сякаш 
всичко добро, което може да се направи, вече е правено. 
Гората.бг и Никола като неин създател имат много награди и признания - "Будител на годината за 2019 
г.", "Добрият пример за 2018 г.", "Зелена личност" За 2017 г., награда за "Доброволческа инициатива 
на годината", връчена от президента през 2016 г., отличен в "40 до 40" класация за млади и успели 
хора и много други. Той казва, че най-голямата награда за него е, че може да прави добро за 
природата и хората и да допринася за света, в който живеем. Логично си задаваме въпроси - Защо 
толкова много кампании? Как се справят, трудно ли е? Как се финансират? Никола отговаря, че е 
трудно. Понякога не вижда собствените си деца с дни, почти не спи. Често той и сътрудниците му вадят 
дръвчета от разсадниците, опаковат денонощно, защото обемите са огромни (представете си как се 
опаковат и изпращат 120 000 дръвчета за 10-на дни), но допълва, че всичко си заслужава, защото има 
смисъл, защото вярва, че ние създаваме света, в който живеем и всеки от нас следва да направи най-
доброто, на което е способен, във всяка една област, За да оставим за децата си едно по-добро място. 
Благодарен е за подкрепата на стотици хора, които винаги са готови да помогнат с труда си. 
Благодарен е на държавата, която помага с част от фиданките, експертна подкрепа и терени. 
Благодарен е, че може да финансира част от дейностите, благодарен е и на всички дарители 
физически лица или компании, които помагат с колкото могат. За осем години от идея Гората.бг 
прераства в огромна споделена мечта, която с постоянство, действие и реални резултати вдъхновява 
и пробужда десетки хиляди българи, да мечтаят, да действат, да осъзнаят, че ние правим света, в 
който живеем и всичко е в нашите ръце! Действията на инициативата продължават и в момента, по-
мащабни от всякога. 
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Подкрепете ги и вие, станете част от промяната, която искате да видите в сбета, вижте как на www. 
gorata.bg, в раздел "как да помогна" и във Facebook на Гората.бг -100 000 садим гора. 
Стр. 42-43 

Изложба показва хляба в бита ни 

в. Телеграф | 03.01.2020 | 00:01 
Изложбата "Хлябът" представя 30 рисунки от цикъла "Нашият хляб насъщен" на Атанас Качамаков, 
съобщи БТА. 
Творбите са визуализиран разказ за бита и труда на българските селяни от началото на 20-и век. 
Качамаков (1889-1984) е роден в Лясковец. Завършва скулптура в Художествената академия в София 
през 1923 г. при проф. Иван Лазаров. През. 1924 г. напуска България и заминава за Париж^ а през 1925 
-за Ню Йорк. През 1931 г. печели първа награда в голямата изложба в Ню Йорк за своята работа 
"Индианка с дете" (мрамор). От 1930 г. в Лос Анджелис е артистичен директор на киностудио. Мести 
ателието си в Палм Спрингс, където остава да живее до края на живота си. Има самостоятелни 
изложби в Бостън, Ню Йорк, Филаделфия, Чикаго, Сан Франциско. През 1979 г. прави изложба в 
Националната художествена галерия в София, както и в родния Лясковец. 
Откриването е на 9 януари в галерия "Средец", съобщиха от Националния дарителски фонд "13 века 
България". 
Стр. 8 

Откриват дарителска сметка за изгорялата белодробна болница 

в. Монитор | 03.01.2020 | 00:01 
Дарителска сметка за набиране на средства за възстановяване на белодробната болница за София-
област ще бъде открита до дни, съобщиха от ръководството на лечебното заведение. Тя ще бъде 
публикувана на сайта й http://belodrobnabolnicasofia.com/. 
От 6 януари ще бъде възстановена дейността на болницата. Представител на строителната фирма, 
наета от Министерството на здравеопазването, е огледала покрива, ремонтните дейности започнаха 
още на 2 януари. Това съобщи пред bTV директорът на здравното заведение д-р Кирил Палавеев. 
Персоналът вече е налице и разчиства руините още в първия работен ден след Нова година. Едната от 
сградите, които са стационарни, се подготвя да бъде поликлиника, за да бъде възстановен приемът 
на пациенти още от 6 януари, допълни Палавеев. 
Директорът уточни, че лечението на пациентите ще продължи в други сгради, където се премества 
оцелялата техника. Точните причини за пожара все още се разследват. 
80% от стационарните психиатрии са в недобро състояние и не отговарят на противопожарните 
изисквания, защото това са сгради, приспособявани за тази дейност. Това заяви директорът на 
Специализираната болница по психиатрия в Курило д-р Цветеслава Гълъбова. Изключение е тази в 
Пазарджик и някои университетски клиники, останалите са бивши складове, бивш затвор и всякакви 
адаптирани стари постройки, допълни д-р Гълъбова. 
Стр. 5 

Набират доброволци за раздаване на минерална вода в Перник 

www.infomreja.bg | 03.01.2020 | 11:53 
Публикуват ден по-рано графиците по квартали С оглед на създадената организация за раздаване на 
минерална вода в кварталите и населените места от Община Перник се набират доброволци, които 
да бъдат в помощ на общинските служители за справедливото разпределение на водата. „Правим 
всичко възможно водата да достигне до всички нуждаещи се, затова имаме нужда от вашата помощ. 
Нека бъдем солидарни с нашите съграждани, които изпитват затруднения в осигуряване на своите 

http://infomreja.bg/nabirat-dobrovolci-za-razdavane-na-mineralna-voda-v-pernik-72474.html
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битови нужди“, призова кметът на Перник, Станислав Владимиров. От общинската администрация 
припомнят, че графикът за раздаването на водата по квартали и населени места ще бъде публикуван 
ден по-рано, за да могат доброволците да са информирани. 

"Делфините" събраха 38 хил. лв. за деца с увреждания 

www.varna24.bg | Автор: Пламена Николова | 03.01.2020 | 11:58 
За тринадесета година подред, младежите от доброволческата група "Делфините", във Варна заедно 
с международни доброволци от Фондация ,,Деца на Балканите" и хора от цяла България чрез 
платформата TimeHeroes, майсториха коледни картички с благотворителна цел. Тази година 
събраните средства са 38 хил.лв. и те ще бъдат дарени изцяло в помощ на младежите с увреждания, 
настанени в 8 ЦНСТ-та в град Варна. Със събраната сума ще бъдат закупени рехабилитационни уреди 
и люлки за деца в инвалидни колички. Делфините са Варненското Коледно чудо, което обединява 
позитивната енергия на всички хора и отваря техните сърца. 

Набират с рок концерт пари за кампания за диабета сред децата 

www.monitor.bg | 05.01.2020 | 13:53 
Нова година, ново аз. Да ви е познато? Не всеки обаче може да промени себе си, когато пожелае. Това 
е урок, който децата с диабет научават в момента, щом чуят доживотната диагноза. „Ще се изненадате 
колко са много учениците с диабет и колко малко учителите, които са достатъчно компетентни по 
темата“, обяснява дванайсетокласничката от Столичната математическа гимназия Лазарина Попова. 
За да се разширят познанията на педагозите по темата, както и по това как да реагират спрямо болните 
деца, Лазарина се е заела да организира среща през февруари с представители на всички софийски 
школа. За целта обаче преди това организира концерт, чиято цел е да бъдат набрани средства за 
разяснителната кампания и наем на зала за срещата. За да подкрепят благотворителната кауза са се 
събрали 4 български групи от рок/метъл жанровете ,които ще се погрижат за доброто настроение и 
невероятната музика на концерта с местоположение клуб City Stage на 11 януари 2020. С парите, 
събрани от продажбата на билети, ще бъде подкрепена разяснителната кампания, организирана от 
Лазарина, която приканва всеки, желаещ да участва в тази инициатива, да заповяда на концерта. 

Дарете пари за топъл обяд на дете в нужда 

Кутията на Националната благотворителна кампания на БЧК е в "Кауфланд"-Разград 
в. Екип 7, Разград | 07.01.2020 | 00:01 
На 5 декември в магазин "Кауфланд" - Разград започна Националната благотворителна кампания на 
Българския Червен кръст "Топъл обяд". В рамките на инициативата през учебната 2019/2020 г. БЧК- 
Разград осигурява храна на 121 деца от социално слаби семейства и в неравностойно положение от 
Исперих, Самуил, Езерче, Раковски и Цар Калоян. 
Всеки, който желае да помогне на дете в нужда и дари топъл обяд на стойност 2 лева, може да се 
включи в кампанията, като пусне своята лепта в кутията за дарения в магазин "Кауфланд". 
Станете дарители! Да върнем едно дете в класната стая, като му подарим топъл обяд, призовават от 
Областния съвет на хуманитарната организация в Разград. 
Припомняме, че учениците, включени в програмата са определени заедно с педагогическите 
ръководства на училищата, кандидатствали за участие в проекта. Те са от семейства със среден общ 
месечен доход на всеки член от семейството под 80% от минималната работна заплата за страната. 
Трапезариите ще работят до 31 март тази година, като едно от основните изисквания, за да бъдат 
включени децата в програмата, е задължителното им участие в учебния процес. 
В края на миналия месец Българският Червен кръст официално отбеляза 15-ата годишнина от 
създаването на Партньорска мрежа за благотворителност и от началото на програма "Топъл обяд". 

https://www.varna24.bg/novini/varna/Delfinite-subraha-38-hil-lv-za-deca-s-uvrezhdaniya-925820
https://www.monitor.bg/bg/a/view/nabirat-s-rok-koncert-pari-za-kampanija-za-diabeta-sred-decata-184949
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Мрежата стартира през 2004 година със съдействието на пет корпоративни партньори, като първото 
издание на програма "Топъл обяд" бе през учебната 2004/2005 г. Тогава иницативата подкрепя 
приблизително 400 нуждаещи се деца от пет области в страната. 
Днес в Партньорската мрежа членуват 25 компании, а през настоящата учебна година 1663 деца от 24 
области в България получават всеки ден безплатна топла храна в училище. 
За 15 години с помощта на своите партньори и организираните съвместни фондонабирателни 
кампании, БЧК е предоставил над 1 300 000 безплатни обяда на 17 600 нуждаещи се деца. 
06.01.2020 г. 
Стр. 4 

Придружи незрящи на разходка в Южния парк през януари 

www.projectmedia.bg | 06.01.2020 | 18:06 
Всеки уикенд потребителите на Дом за пълнолетни лица със сетивни увреждания в София, които 
нямат възможност да излизат сами, очакват с нетърпение да се срещнат с доброволци и да се разходят 
заедно с тях в Южния парк. Домът е в кв. “Иван Вазов”, съвсем близо до парка, а двата часа, които ще 
споделиш под ръка с един незрящ човек, са много повече от раздвижване на чист въздух. Всяка 
разходка е всъщност шанс за непосредствено общуване и благоприятна и за двете страни 
социализация. Включи се – за първи или за пореден път – в някой от почивните дни през януари. Стига 
времето да позволява, разходки се провеждат: всяка събота и неделя от 14:00 до около 16:00 ч. 
Групата за разходка не е голяма – обикновено излизат не повече от 10-ина души. За да не се събират 
повече от нужния брой доброволци, заяви предварително избраната от теб дата на телефона, който 
ще откриеш след бутона “Ще участвам”. Организатор? Кирил Кирилов, един от потребителите на Дом 
за слепи лица. На въпросите в мисията отговаря Иван Марков, психолог в дома. Къде? София. От дома 
на ул. “Балша” №23 до Южния парк и обратно. Нужни умения? Добронамереност и чисто физическата 
възможност да придружиш човек с пълна или частична слепота. Транспорт? В близост до дома са 
спирки на автобуси 76, 204 и 604, както и на трамваи 1, 6 и 7. Ако е лошо времето? Разходката в 
конкретния ден се отменя. Как да участвам? Натисни зеления бутон “Ще участвам” и виж как да се 
запишеш за избраната от теб дата. // снимката е оттук Включи се до 24 януари 2020 г. Мисията е от 4 
януари 2020 г. до 26 януари 2020 г. Ще участвам! 

Момче спасило кръста в София, дарява наградата си на Сдружение "Деца с 
онкохематологични заболявания 

www.dnesplus.bg | 07.01.2020 | 11:16 
Александър Лебешковски е на 22 години. Той се хвърля в ледените води на езерото в кв. "Дружба" в 
София за пети път, а за трети спасява кръста.  
Освен вярването, че който извади кръста ще бъде здрав и щастлив през цялата година, има 
предвидена и парична награда за този, който пръв стигне до него.  
Александър ще дари тази сума на Сдружение "Деца с онкохематологични заболявания".  
Ето и неговият призив: "Приятели, както знаете паричките, които получих като награда, ще отидат при 
Сдружение "Деца с онкохематологични заболявания", които са моите скъпи приятели. Това са деца, 
които се възстановяват след онкологични заболявания. Искам да призова всеки, който има желание 
да допринесе с някакви парични средства към моята инициатива, нека се свърже с мен! Знам и 
вярвам, че заедно можем много! Обичайте се и бъдете обичани, а какво по-хубаво от това, да дарим 
с усмивка някое малко ангелче!"  
Александър е студент последна година, имат малък бизнес с баща си. Треньор е по плуване на малки 
деца.  

http://www.projectmedia.bg/2020/01/06/придружи-незрящи-на-разходка-в-южния-п/
http://dnesplus.bg/News.aspx?n=916468
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Вярва, че България ще пребъде, ако народът спазва традициите си, сплотява се и има самочувствие, 
че "С нищо не сме по- зле от другите европейски държави". 
Защото България всичко си има, просто трябва повече вяра и да си помагаме, но посоката, която сме 
поели е правилната. Трябва малко повече търпение" - коментира още той пред журналисти.  
Младият мъж апелира към всеки, който иска да сподели каузата му, да се свърже с него през 
социалните мрежи или да посети страницата на сдружението.  
Геновева Михайлова 
/facebook.com/decaohz.org/ 

DEVIN дарява близо 57 тона вода на Българския червен кръст 

www.marica.bg | 07.01.2020 | 11:23 
Лидерът на пазара на бутилирана вода в България DEVIN дарява безвъзмездно близо 100 000 броя 
минерална вода от 0.5 л и още над 5 000 броя изворна вода от 1.5 л на обща стойност над 50 000 лв. 
на Българския червен кръст (БЧК) по повод кризисното положение в Перник и липсата на питейна вода 
за жителите на общината.  Само през последните няколко години, DEVIN е дарила на БЧК повече от 
100,000 литра бутилирана вода, която е подпомогнала стотици хиляди хора в нужда, включително при 
наводненията в Република Македония през 2016 г., пороите и бедствията в Северозападна, 
Североизточна и Южна България през 2017 и 2018 г., както и при други хуманитарни акции на БЧК. 
DEVIN има дългогодишна подкрепа за инициативи на Български Червен кръст (БЧК) чрез 
предоставянето на средства и продукти с цел подпомагане на хора в нужда. Даренията се използват 
за кампании, посветени на хидратацията, здравето и безопасността на гражданите, както и при 
природни бедствия, кризисни ситуации или други случаи на спешна необходимост.  Като отговорна 
компания, DEVIN инвестира в социалното, икономическо и културно развитие на България и се стреми 
да отговори по най-добрия начин на изискванията на своите клиенти и на нуждите на обществото. 
Усилията на компанията са насочени също така към опазването на природните ресурси, както и към 
намаляване на отпечатъка от дейността й върху околната среда. 

Националната кардиологична болница набира средства за апаратура 

www.offnews.bg | 07.01.2020 | 17:28 
Отделението по образна диагностика в Националната кардиологична болница (НКБ) се нуждае от 
свръхмодерен компютър за сканиране на образи при спешни сърдечно-съдови състояния на деца и 
възрастни. За помощ от болницата се обръщат към кампанията "Избери, за да помогнеш", съобщи 
БНР. 
Новата апаратура ще бъде от полза не само за сърдечно-съдови заболявания, но и при заболявания 
на белия дроб, на съдовете, при аневризми. Това е така наречената работна станция за постпроцесинг 
на сканираните образи. 
Апаратурата, с която разполага лечебното заведение в момента, не дава възможност за бърза 
обработка на сканираните изображения, както изискват спешните състояния. Специалистите, които 
работят в отделението, се надяват да получат нова станция или поне нов софтуерен продукт чрез 
кампанията, каза д-р Биляна Богданова, лекар по образна диагностика в НКБ. 
Какво представлява въпросната работна станция? 
"Представлява един компютър, голям монитор, който съдържа софтуерни продукти, които към 
момента са доста неактуализирани, и нашата идея е да имаме по-съвременни продукти, с които да 
правим повече неща, т. е. да предоставяме триизмерни образи на сърцето и съдовете, след което това 
служи за създаване на 3D модели, които детските хирурзи изработват с цел да бъдат по-добре 
ориентирани при извършването на високоспециализирани операции, особено при децата с вродени 
сърдечни малформации", коментира д-р Биляна Богданова. 

https://www.marica.bg/biznes-zona/devin-darqva-blizo-57-tona-voda-na-balgarskiq-cherven-krast
https://offnews.bg/zdrave/natcionalnata-kardiologichna-bolnitca-nabira-sredstva-za-aparatura-718903.html
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Апаратурата ще позволи образът да се обработва по-бързо. 
По думите на д-р Богданова, ако сега обработката се извършва в рамките на един час, това може да 
бъде възможно за 15-20 минути. 
"В повечето болници апаратурата е на доста по-високо ниво. Пациентите, попадайки там, получават и 
доста по-адекватна намеса. Нашата идея е да бъдем конкурентоспособни, на нивото, изисквано по 
европейски стандарт", подчерта лекарката. 

За 44-а поредна година броят зимуващите водолюбивите птици в България 

www.infomreja.bg | 07.01.2020 | 20:08 
Над 100 доброволци и членове на БДЗП и експерти от държавните институции ще се включат в 
мащабната инициатива От 9 до 12 януари 2020 г. Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) 
и Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) организират преброяване на зимуващите 
водолюбиви птици у нас. Над 100 доброволци и членове на БДЗП и участващите партньори, 
обединяват усилията си в повече от 40 екипа, които ще посетят всички големи водоеми в страната. В 
същия период ще бъдат преброени птиците и в почти всички европейски страни и страните от Африка 
и Близкия Изток. В България ще бъдат обхванати над 200 влажни зони, включващи Дунавското и 
Черноморското крайбрежие, и всички големи язовири и реки във вътрешността на страната, където 
зимуват водолюбивите птици. Участниците ще отчетат броя, вида и разпространението на птиците. 
Резултатите ще ни дадат отговор на въпроса повече или по-малко са птиците у нас през тази зима и 
какви са основните заплахи за тях. По време на преброяването специално внимание ще се обърне на 
зимуващите пойни и тундрови лебеди, тъй като през 2020 г. се провежда международното 
преброяване на двата вида.   „Целта на преброяването е да събере точна информация, която да 
послужи за оценка на промените в състоянието на популациите на наблюдаваните видове птици. Това 
е показател за промените в средата, която обитават птиците и хората”, коментира Свилен 
Чешмеджиев, координатор на преброяването от БДЗП. „Тези проучвания са особено важни и актуални 
в контекста на темата за климатичните промени, която е на дневен ред в момента навсякъде по света 
и която засяга всеки от нас”, допълни той. Още в началото на декември бяха наблюдавани първите 
струпвания на северни видове, които редовно зимуват в нашата страна, като например големите 
белочели и червеногушите гъски, тръноопашатите потапници, звънарките, гмуркачите, нирците и др. 
В последните дни на миналата година екип на БДЗП наблюдава рекордна численост на зимуващите 
големи белочели гъски в района на Свищовско-Беленската низина – близо 75 хиляди индивида. Друг 
екип на БДЗП наблюдава изключително рядката за страната обикновена дропла в района на езеро 
Дуранкулак. Тундрови лебеди и голямо струпване от над 600 тръноопашати потапници са установени 
в Бургаските езера по време на редовния мониторинг.   България е предпочитано място за зимуване 
на редица водолюбиви птици. Сред тях са и видове, включени в Световния червен списък, като ушатия 
гмурец, червеногушата гъска, малката белочела гъска, тръноопашатата потапница, ледената, 
кадифената и кафявоглавата потапница и други. Преброяването на зимуващите водолюбиви птици се 
провежда в международен мащаб от 1967 г. и е едно от най-масовите събития в областта на 
природозащитата, включващо близо 15 000 експерти и доброволци. То дава оценка за състоянието на 
популациите на водолюбивите птици и за състоянието на местата, където те зимуват, много от които 
са част от екологичната мрежа Натура 2000. Преброяването се извършва в повече от 100 страни и 
включва около 25 000 влажни зони. Партньори в преброяването в България са Изпълнителна агенция 
по околна среда, Сдружение за дива природа „Балкани”, Българска орнитологична централа, 
Федерация „Зелени Балкани”, Фонд за дивата флора и фауна и ДПП „Персина“ – гр. Белене. В полевите 
екипи ще участват и представители на СЛРБ. Министерството на околната среда и водите (МОСВ) също 
има съществена роля в осъществяването на преброяването, осигурявайки автомобили и експерти от 
своите регионални звена, които ще извършват и проверки за нарушение на Закона за лова. Съдействие 

http://infomreja.bg/za-44-a-poredna-godina-broqt-zimuvashtite-vodoliubivite-ptici-v-bylgariq-72602.html
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в преброяването ще окажат ДЛС “Дикчан”  с. Сатовча и ДГС – Гоце Делчев, които ще подпомогнат 
преброяването в района на р. Места и яз. Доспат, както и експерти от Община Козлодуй, които ще 
осъществят преброяването по река Огоста. Язовир Искър и някои от водоемите в Софийско ще бъдат 
посетени от доброволци на клуб „Скорец“ към Билогическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. 

Над 8000 лв. събраха на Коледния базар “Приятели на животните ВТ” 

www.dnesbg.com | 08.01.2020 | 12:38 
8185 лв. бяха събрани по време на благотворителния базар от сдружение “Приятели на животните 
ВТ”. Средствата са с близо 1500 лв. повече от миналата година, отчитат от неправителствената 
организация. Парите са от продажбата на сувенири в една от къщичките на Коледния базар в парк 
“Марно поле”. Тя беше предоставена безвъзмездно на организацията от Община В. Търново, като в 
инициативата се включиха над 30 доброволци. Част от парите ще бъдат предоставени за безплатна 
кастрация на котки, а останалата сума ще е за лечение и ваксинация на животните в Общинския приют 
за кучета край Шемшево. От организацията се надяват да успеят да помогнат и за изграждането на 
заграждения за разходка на кучетата в приюта. Малка сума ще бъде заделена и за проект на учениците 
от СУ “Вела Благоева” за работа с кучешкия приют. Предвижда се да се помогне и на приюта за 
безпризорни животни в Разград, откъдето всяка година изпращат календари със снимки на животни 
за благотворителния базар. Тази година от “Приятели на животните ВТ” продължават с редовните си 
кампании за набиране на средства за бездомните животни в региона. Едната е за събиране на жълти 
стотинки, чрез която миналата година бяха събрани над 1000 лв. Весела БАЙЧЕВА loading... 

Доброволци запретват ръкави да почистят парк "Ксилифор" 

www.kmeta.bg | Мария Димитрова | 08.01.2020 | 13:21 
Поход от Велико Търново до парк "Ксилифор" организират доброволци. Целта им е не само да се 
разходят сред красивата природа, а да проведат и мащабна акция по почистване на местността. 
Инициативата е подета съвместно от популярното Сдружение "Turnovo RUNS", съмишлениците им от 
"Доброволно чистене", привърженици на футболния отбор на "Етър", обединени в "Ултра фронт 
боляри". 
Походът ще бъде в неделя - 12 януари, от 10,30 ч. Начална точка е площадът пред крепостта Царевец. 
Маршрутът е 8-километров в двете посоки и е подходящ за всеки любител на природата и 
здравословния начин на живот, посочват инициаторите. 
Почистването ще обхване местности около въжения мост в района на бившата фабрика "Васил 
Мавриков" в кв. "Асенов", както и над намиращото се в района предприятие.  
Настоящето събитие е поредното, което доброволците и техните приятели организират. Сред тях бяха 
кампании за почистване на обществени територии в Стария град и поречието на Янтра, в района на 
областната болница и студентските общежития и др. В края на миналата година "Turnovo RUNS" 
инициираха боядисване на помещения в детската болница за белодробни заболявания "Царица 
Йоанна" в Трявна. 
Всеки месец любителите на здравословния начин на живот, вдъхновявани от д-р Калин Василев, 
познат в целия град с прякора си Калинба, провеждат и различни спортни занимания, които също са 
със свободен достъп. Всеки път участниците в тренировките, походите, велосипедните обиколки 
стават все повече и повече. 
 
 
 

https://www.dnesbg.com/obshtestvo/nad-8000-lv-sabraha-na-koledniya-bazar-vpriyateli-na-zhivotnite-vtv.html
https://www.kmeta.bg/dobrovolci-zapretvat-rukavi-da-pochistyat-park-ksilifor
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"КАПАЧКИ ЗА БЪДЕЩЕ": В кампанията вече ще се събират и пластмасови бутилки 

От началото на инициативата са закупени 22 кувьозa 
www.nova.bg | 08.01.2020 | 13:31 
"От поне две години се опитваме да включим и бутилките, просто е много трудно. Заемат повече място 
и по-трудно се транспортират. Но водим преговори с различни партньори". Това каза в ефира на 
"Здравей, България" основателят на инициативата "Капачки за бъдеще" Лазар Радков. От години в 
кампанията събира пластмасови капачки и с парите от предаването им за рециклиране дарява кувьози 
на различни болници. Вече са закупени 22 кувьоза, като само за 2019 г. броят им е 19. 

Доброволци ще изградят къщички за бездомни кучета и котки в Добрич 

www.dobrichonline.com | 08.01.2020 | 13:50 
Доброволци се обединиха около идеята да направят къщички за бездомни кучета и котки в Добрич от 
автомобилни гуми. Главната цел е да имат топъл подслон през студените месеци. Каузата се 
разпространи от фейсбук групата “Обичам Добрич”, където любители на животни споделят, че ще я 
подкрепят. В благородното дело може да се включи всеки желаещ. Инициаторите уточняват, че за 
целта не се изискват финансови средства, а само труд и желание.  Изграждането на къщичките за 
бездомни кучета и котки ще се състои на 12 януари, неделя. Сборният пункт ще бъде на около 100 
метра зад сградата на “Анимекс” по бул. „3-ти март“ от 12 часа.  Коментирай Сподели 

ДОБРОволческата Коледа събра над 1800 лева за седмица 

www.presstv.bg | 08.01.2020 | 15:36 
Сдружение „Бъдеще за децата“ и приятели събраха общо 1860,68 лв. със своята ДОБРОволческата 
Коледа, съобщиха от неправителствената организация. В рамките на една седмица – от 16-ти до 23-ти 
декември беше проведен Коледен базар „Hand made за кауза”, на който бяха набрани средства чрез 
благотворителна касичка. Те ще бъдат дарени за каузата „Дай живот в Казанлък – да подкрепим 
родилно отделение“, която казанлъчани припознаха и подкрепиха – и малки и големи, и бизнеса, и 
институциите. Кампанията стартира в началото на месец декември, с цел закупуването на второ 
модерно родилно легло и гинекологичен стол, както и подмяна на бебешките легла в отделението, за 
постелъчно бельо и други консумативи за нуждите на новородените и майките. Като краен резултат 
от добротворчеството и съпричастността на нашите съграждани, всички се надяваме родилките да 
почувстват по-голямо удобство, сигурност и адекватни условия в най-критичния и важен момент от 
появата на новия живот. Желанието на инициаторите бе мястото, където се раждат децата на Казанлък 
и близките населени места, да стане осъзнат избор и предпочитано от младите родители. „Само за 
няколко дни при нас пристигнаха десетки коледни украшения и сувенири, картички и украса за елха 
сътворени с много любов от детски ръчички и заявки за участие от страна на детските градини. Всички 
артикули бяха събрани на една маса на площад „Севтополис” и предложени на казанлъчани в рамките 
на благотворителния базар „Hand made за кауза“. Пред щанда на ДОБРОволческата Коледа, постоянно 
се спираха хора с желание да помогнат. Стотици наши съграждани, направиха дарение и отправиха 
своите пожелания за успех на кампанията“, разказват от „Бъдеще за децата“. С ръчно изработени 
Коледни сувенири и красоти се включиха и новосъздадения Център за трудова адаптация и 
социализация. В Работилницата „Приложни изкуства“ младежи с увреждания, които са част от проекта 
„Социално включване чрез заетост“, заедно с екипа на сдружение „Бъдеще за децата“ изработиха 
специални коледни картички, сувенири и играчки. Кутията с дарения бе отворена на 27-ми декември 
и изброена в управлението на организацията пред трима свидетели. Призивът „Дай живот в Казанлък 
– да подкрепим родилно отделение“ бе отправен към граждани, бизнеса, фирми и предприятия, 
медии, институции, училища, детски градини и социални услуги, и изобщо всички ДОБРОтворци в 
нашия град. В Нашата Доброволческа Коледа за Родилно отделение се включиха деца, учители, 

https://nova.bg/news/view/2020/01/08/274115/капачки-за-бъдеще-в-кампанията-вече-ще-се-събират-и-пластмасови-бутилки/
https://www.dobrichonline.com/novini/56296/dobrovoltsi-shche-izgradyat-kshchichki-za-bezdomni-kucheta-i-kotki-v-dobrich
http://www.presstv.bg/uncategorized/01/08/доброволческата-коледа-събра-над-1800-ле/
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директори, родители и много приятели от ДГ № 7„Буратино“, ДГ №18 „Пчелица“, ДГ №17 „Славейче“, 
ДГ №9 „Слънчице“, ДГ №16 „Роза“, ДГ № 6 „Еделвайс“, ОУ „Паисий Хилендарски“, ОУ „Чудомир“, ОУ 
„Георги Кирков“, ПГ „Иван Хаджиенов“, Гимназия „Петко Стайнов“, Дневен център за деца с 
увреждания – гр. Казанлък и др. Коментари от Фейсбук 

Детско отделение в Хасково получава дарение за още 20 364 лв. от "Жълти стотинки"  

www.perunik.com | 09.01.2020 | 10:10 
Деца, участващи в акцията „Жълти стотинки - деца помагат на деца“ ще връчат последното оборудване 
от кампанията за тази година на Детско отделение на МБАЛ-Хасково. Дарението ще бъде връчено на 
17 януари, Антоновден, съобщиха от болницата. Ще бъдат предадени 12 перфузора, 4 пациентни 
монитора и една кислородна палатка, на стойност 20 364 лв. С това общата сума на оборудването, 
доставено на Детско отделение на МБАЛ-Хасково възлиза на 55 719,50 лв., след като през миналата 
година бяха доставени електрокардиограф, аспирационна помпа, 20 стойки за системи, 3 шкафа за 
дрехи, 5 медицински бюра, 3 метални шкафа за болнично бельо, 3 бебешки легла за кърмачета и 10 
бебешки легла, 36 болнични шкафчета, 30 дозатора, спално бельо – по 50 комплекта за деца и за 
придружители, 30 стола, 6 походни легла, 2 посетителски пейки, 2 колички за почистване, 11 двукрили 
гардероба, 6 инхалатора, печка Раховец. С последното дарение се покриват всички изисквания и 
нужди на Детско отделение на МБАЛ-Хасково, съобщават от хасковската болница. Все още не са 
предадени и преброени всички събрани през годината жълти стотинки в страната, но вече е ясно, че 
2019 г., която е 12-та година за акцията, запазва традицията за увеличаване на малките дарители и 
събраната сума. Кампанията стартира през 2008 г. със събрани 4100 лв. През 2018 г. за Стара Загора 
бяха събрани 62 876,09 лв., а сумата за 2019 г. вече надхвърля 75 000 лв. Парите, които останат 
неизползвани за столицата на акцията за тази година, се прехвърлят за следващата столица на акцията 
за 2020 г., която ще бъде обявена допълнително. Равносметката за събраните средства от началото на 
акцията до момента е над 420 000 лв., с които е дарено оборудване за детските отделения на 15 
болници в 14 града на България. Haskovo.net 

Мотористи засипаха с подаръци Центъра за деца с увреждания 

в. Бряг, Русе | Алексей МИНЕВ | 10.01.2020 | 00:01 
С протокол за дарение, много благодарности, усмивки и пожелания за нови срещи в навечерието на 
Нова година завърши коледната благотворителна акция на силистренския клуб "Свободни мотористи" 
в Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания. 
Както писахме, около 100 почитатели на возилата на две колела, членове и симпатизанти на 
силистренския клуб "Свободни мотористи" огласиха миналата неделя с рев на двигатели центъра на 
Силистра. Над половината от мотористите бяха пременени в костюми на Дядо Коледа и успяха да 
съберат немалко пари в каските си от минувачите в центъра. Предварително на много места в града 
бяха сложени дарителни урни. 
Точно 1024 лева събраха хората с големи сърца за децата на Силистра. Над 100 лева бяха отделени за 
подаръци на 15 деца от Центъра за обществена подкрепа и Кризисния център, ръководени от 
Женското сдружение "Екатерина Каравелова". 
С останалите пари мотористите купиха голям телевизор, две детски колички с педали, терапевтични 
топки, учебна дъска за писане и рисуване и обучителни карти. Не бяха забравени и сладките подаръци 
за малките палавници. 
Това, всъщност е второто дарение за Центъра от "Свободните мотористи", припомни директорът му 
д-р Таня Стойкова. Миналата година клубът е дарил уред за рехабилитация на деца с увреждания на 
долните крайници. 68 деца посещават целодневно и почасово здравната институция, обгрижвани от 
25-членен колектив. "Засега успяваме да се справим със средствата, отпускани от Министерството на 

https://www.perunik.com/news/484497/detsko-otdelenie-v-haskovo-poluchava-darenie-za-oshte-20-364-lv-ot-zhalti-stotinki
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здравеопазването, заяви д-р Стойкова, но всяко дарение е добре дошло. Затова от все сърце и от 
името на колектива, децата и техните родители благодаря на силистренските мотористи за 
благородния жест. Всички им пожелаваме успехи в семействата, в професиите и разбира се, 
безаварийно каране!", заяви д-р Таня Стойкова. 
Развълнувани от посрещането представителите на "Свободни мотористи" заявиха, че ще продължат с 
благотворителните си акции в полза на силистренските деца, които тепърва ще се обсъждат в клуба. 
Една от тях, обаче е вече ясна. За пръв път догодина, по примера на варненските си събратя, 
мотористите на Силистра ще издадат луксозен календар със снимки от живота на клуба, който ще бъде 
продаван с благотворителна цел, секретарят му Пламен Неделчев. 
03.01.2020 г. 
Стр. 5 

Бронхоскоп от последно поколение дари Ротари клуб – Велико Търново, на белодробната 
болница в града 

www.regnews.net | 09.01.2020 | 17:08 
Модерна апаратура от последно поколение - видео бронхоскоп, дари Ротари клуб – Велико Търново 
на белодробната болница „Д-р Трейман” в града. След като видео бронхоскопът беше доставен в 
лечебното заведение, днес документите за дарението бяха официално връчени от президента на 
клуба Кирил Андреев на управителката на болницата д-р Стела Денчева. Това стана в присъствието на 
народния представител Станислав Стоянов, който е и паст президент на РКВТ, кмета на Велико 
Търново инж. Даниел Панов, заместник-кмета Снежана Данева – Иванова, ръководството и членове 
на Ротари клуб – Велико Търново, и журналисти. По-рано днес болницата беше посетена и от дискрикт 
гуверньора на Дистрикт 2482 България Митко Минев. Бронхоскопът е закупен по проект на РКВТ, 
реализиран по повод 80-ата годишнина на клуба миналата година. Проектът „Дишането е живот” е на 
стойност $44 653 (около 80 хиляди лева). Сумата за оборудването е $ 37771 USD (60 000 лв.), а за 
обучение на трима специалисти са вложени около 12 хиляди лева. Президентът на Ротари клуб Кирил 
Андреев подчерта, че това е първият и най-значим Глобал грант проект на великотърновските 
ротарианци, реализиран с финансовото участие на Фондация „Ротари”, приятелски клубове от Турция, 
Румъния и Украйна и РКВТ. Ротарианството не е само служба на обществото а и приятелство, и този 
проект е доказателство за това, каза Андреев. Особено съм щастлив, че официалното приключване на 
проекта и връчването на документите за дарение се осъществява в месеца, посветен на Четвъртото 
Авеню на Ротари интернешънъл за професионална служба, каза дистрикт гуверньорът Митко Минев. 
Той поздрави членовете на Ротари клуб - Велико Търново, за активната им работа в полза на 
обществото и заяви готовност за още съвместни проекти с белодробната болница. Д-р Денчева 
благодари за дарението и посочи, че това е най-модерният апарат, с който разполага болницата. 
Техниката е жизненоважна за дейността на лечебното заведение, защото е основно средство за 
откриване на рак на белия дроб. В „Д-р Трейман” се правят диагностични процедури. Старият 
бронхоскоп е бил стар и амортизиран, той е закупен през 1996 година. Болницата ни обслужва хора 
от няколко области. Около 200-300 бронхоскопии се правят средно на година, а пациентите 
непрекъснато се увеличават. Капацитетът на болницата е около 70 човека и е запълнен докрай, 
допълни д-р Денчева. Управителката изрази надежда, че ще се намери финансиране и за дострояване 
на съседната сграда, което ще даде възможност за разширяване на дейността на дружеството. 
Благодаря на Ротари клуб – Велико Търново, които за по-малко от 12 месеца успяха да съберат 
средствата за апаратурата. Също и за това, че с дейността си и многобройните си инициативи работят 
активно за издигане на престижа на духовната и историческа столица на България, подчерта кметът 
Даниел Панов. Той поздрави и ръководството на болницата, което за поредна година отчита 
положителни финансови резултати. 

https://www.regnews.net/news/15785827391644/bronhoskop-ot-posledno-pokolenie-dari-rotari-klub-veliko-tarnovo-na-belodrobnata-bolnitsa-v-grada
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Варна - на първо място по брой на приемни семейства в България 

www.dariknews.bg | Християн Тилкиян | 09.01.2020 | 17:21 
Варна е на първо място по брой на приемни семейства в страната, като към края на 2019 г. те са 142, 
а общият брой на децата, преминали през услугата, е 171, съобщиха от дирекция "Социални дейности" 
в Община Варна. 
В подкрепа на процеса за деинституционализация на социалните услуги за деца и младежи се 
реализират два проекта, чието изпълнение ще продължи и през настоящата година. 
От началото на януари 2015 г. Община Варна е партньор на Министерството на труда и социалната 
политика и Агенцията за социално подпомагане в изпълнението на проект "Приеми ме 2015", 
финансиран от ОП "Развитие на човешките ресурси". Целта е създаване на устойчив модел за развитие 
на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции, и на деца в риск от 
изоставяне. 
При предоставянето на социалната услуга "Приемна грижа", Община Варна осигурява финансова 
подкрепа на децата, настанени в приемни семейства на нейната територия, чрез изплащане на 
месечни средства. Те се определят спрямо гарантирания минимален доход , определен за страната и 
в зависимост от възрастта на конкретното дете. 
Вторият проект "Общностен център за деца и семейства", който е със срок на изпълнение до 
31.12.2020 г., финансира изпълнението на 6 услуги за деца с и без увреждания. Основната цел е 
превенция на социалното изключване, чрез предоставяне на интегрирани услуги за подкрепа на деца 
от 0 до 7 години и техните семейства, а до настоящия момент услугите са ползвани от 2 637 деца. 

210 НУЖДАЕЩИ СЕ В ОБЩИНА МЕЗДРА БЯХА ПОДПОМОГНАТИ С ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ОТ 
"БЪЛГАРСКА ХРАНИТЕЛНА БАНКА" 

www.modernavratza.com | modernavratza.com | 09.01.2020 | 17:28 
Общинският център за социални услуги и дейности (ОЦСУД) - гр. Мездра получи поредното дарение 
от Фондация "Българска хранителна банка" - хранителни продукти с кратък срок на годност, които 
отговарят на европейските изисквания за безопасност на храните и са години за консумация. С тях ще 
бъде разнообразена храната на 210 потребители от община Мездра на социалните услуги "Домашен 
социален патронаж" и Дом за стари хора в града. 
Дарението включва 420 бр. купички кисело мляко "Активиа", 50 кг руска салата с колбас и 1 680 бр. 
Nescafe 3in1 Frappe на обща стойност около 1 100 лева. Всеки потребител на двете социални услуги 
ще получи по две кисели млека, руска салата като добавка към обедното си меню и по 8 бр. нескафе 
3в1 фрапе. 
ОЦСУД - гр. Мездра и "Българска хранителна банка" си партнират от месец май миналата година. 
Досега даренията, предоставени на социалния център от фондацията под формата на хранителни 
продукти, възлизат на 26 814 лв. 
С тях ежемесечно се разнообразява храната с години за консумация продукти на най-нуждаещите се 
лица и семейства - потребители на Домашния социален патронаж, Кризистния център в с. Брусен, 
Дома за стари хора, Обществена трапезария и Комплекс социални услуги за деца и лица с увреждания. 

"Михалково" дари 45 000 литра вода на Перник 

в. Марица, Пловдив | 10.01.2020 | 00:01 
"Никой не бива да бъде лишен от чиста вода за пиене и сега е моментът да се помогне". В това са 
убедени всички служители на фирмата за добив и бутилиране на михалковска вода, които решиха и 
изпратиха 64 палета по 8 литра бутилки изворна вода. 
"Човещината и съпричастността към перничани, които страдат от последиците на водната криза, са 
мотивът за тези наши действия. Приятел в нужда се познава", каза изпълнителният директор на 

https://dariknews.bg/regioni/varna/varna-na-pyrvo-miasto-po-broj-na-priemni-semejstva-v-bylgariia-2205990
http://modernavratza.com/211-nujdaeshti-se-v-obshtina-mezdra-byaha-podpomognati-s-hranitelni-produkti-ot-balgarska-hranitelna-banka-_28639.html
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"Михалково" АД Димитър Дълзъчев. И допълни, че се надява и друзи производители на минерална 
вода да помогнат. 
09.01.2020 
Стр. 8 

Оборудване за 55 719 лв. за Детското от "Жълти стотинки" 

www.marica.bg | 10.01.2020 | 07:31 
Оборудване за 55 719,50 лв. получи детското отделение на хасковската болница от кампанията „Жълти 
стотинки - деца помагат на деца“. Последната част от дарението ще бъде предоставена на Антоновден 
следващата седмица. Отделението ще получи 12 перфузора, 4 пациентни монитора и една 
кислородна палатка, всичко на стойност 20 364 лв.  Миналогодишната кампания бе предназначена на 
хасковската болница, чието детско отделение се сдоби с нова техника и обзавеждане, от които имаше 
нужда. То вече получи бебешки легла, стойки за системи, гардероби, медицински бюра с чекмедже, 
болнично и спално бельо, електрокардиограф, сгъваеми походни легла, инхалатори, инфузионна 
помпа и други консумативи. Инициатори са от сдружение "Съзидание 2012". 

Фондация в подкрепа на жените с рак на гърдата се нуждае от финансова помощ 

www.dnesbg.com | 10.01.2020 | 12:38 
Великотърновската фондация “Не си сама”, подкрепяща жените с рак на гърдата, се нуждае от помощ 
за обзавеждане и ремонт на помещението, в което ще развива дейността си. През декември с 
решение на Общинския съвет безвъзмездно беше предоставена стая 207 в бившия Пионерски дом на 
бул. “България” 24. Помещението, което ще ползва организацията, се нуждае от сериозен ремонт. 
“Ще трябва да се постави нов климатик, да се подмени старият и да се положи нов ламиниран паркет, 
както и да се боядисат стените и да се подменят паната на окачения таван. Електрическата инсталация 
също трябва да бъде оправена, за което са необходими средства”, споделят учредителите на 
фондацията. Помещението се нуждае и от обособяване на място за психологически кабинет, както и 
от ново обзавеждане – столове за семинарите, офис оборудване, маси, аксесоари за пилатес и йога, 
мултимедия, тонколони и др. Всеки, който иска, може да подкрепи фондацията с дарение на 
разкритата банкова сметка: BG53UNCR70001523777257 Уникредит Булбанк, сметка в BGN EИК на 
Фондация “Не си Сама”: 205649400 Весела БАЙЧЕВА loading... 

Младежи-доброволци дариха кислородни палатки на отделението за новородени 

www.monitor.bg | 10.01.2020 | 13:55 
Снимка: Монитор Доброволците от Съвета за младежка политика дариха 5 кислородни палатки на 
отделението за новородени в пазарджишката болница. Снимка: Монитор Доброволците от Съвета за 
младежка политика дариха 5 кислородни палатки на отделението за новородени в пазарджишката 
болница. Доброволци от „Съвета за младежка политика“ дариха на Неонатологично отделение на 
МБАЛ-Пазарджик пет кислородни палатки. Средствата, с които са закупени уредите, са в размер на 
1000 лв. Те са събрани в рамките на кампанията „Пазарджик обича“, която се реализира през 
изминалата 2019 г. Това е голяма кауза, зад  която застанаха много хора и днес правим първото 
дарение на МБАЛ-Пазарджик. Близо 2 хиляди лева са събраните в металното сърце с пластмасови 
капачки, както и от предадените в пунктовете за рециклиране пластмасови шишета, хартия и 
алуминиеви кенчета. Благодаря на всички доброволци и хората, които се включиха в кампанията", 
заяви председателят на Съвета за младежка политика Александър Иванов, след като връчи дарението 
на началника на Неонатологично отделение д-р Здравка Пиронова. „Изключително благодарни сме 
за дарените кислородни палатки, защото голяма част от тези, с които разполагаме са амортизирани. 
Много благодаря на всички дарители, които са събирали капачки, за да помогнат на бебенцата, които 

https://www.marica.bg/region/haskovo/oshe-tehnika-za-detskoto-ot-jlti-stotinki
https://www.dnesbg.com/zdrave/fondatsiya-v-podkrepa-na-zhenite-s-rak-na-gardata-se-nuzhdae-ot-finansova-pomosht.html
https://www.monitor.bg/bg/a/view/mladeji-dobrovolci-dariha-kislorodni-palatki-na-otdelenieto-za-novorodeni-185445
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са при нас. Имаме нужда от кувьози и апаратура, защото се увеличават болните и недоносени деца, а 
разходите за едно недоносено дете на ден са над 1000 лв." , отбеляза д-р Пиронова. В момента в 
интензивния сектор на отделението се отглежда изключително малко бебе, което е родено на 20 
декември. Малкият Игнат е роден с тегло от едва 650 грама. Вече тежи 750 грама и състоянието му е 
стабилно, но има нужда от постоянни грижи. Той също се нуждае от кислородна палатка, обясни д-р 
Пиронова.  Изпълнителният директор на МБАЛ-Пазарджик д-р Красимир Темнилов връчи на 
Александър Иванов благодарствено писмо за направеното дарение и от името на ръководството на 
лечебното заведение изказа благодарност за благородната  кауза на младежите от Съвета за 
младежка политика, свързана с недоносените бебета. "Показахте, че имате големи и добри сърца. 
Благодарим ви за добрия пример, който давате. Пожелавам ви да сте здрави и нека да продължим 
сътрудничеството с вас, за да сме в помощ на най-малките", каза още  д-р Темнилов. Той допълни, че 
болницата също се включва в кампанията „Пазарджик обича“ и  дари пластмасови капачки за нея.  От 
отделенията на болницата вече е събран голям брой капачки, които утре ще бъдат предоставени на 
пункта за рециклиране. 

Два тона храна за приютите на отец Иван събра в Чепеларе ски-шампионът Борислав 
Киряков 

Видеорепортажът на "Отзвук" за дарението има над 570 000 гледания във Фейсбук 
Отзвук, Смолян | Зарко МАРИНОВ | 11.01.2020 | 00:01 
Борислав Киряков събра два тона хранителни продукти за приютите на отец Иван в Нови хан и 
Якимово преди Коледа. Почти цялото дарение бе събрано в дома на мнокократния шампион по ски 
алпийски дисциплини в Чепеларе. В началото на декември Киряков прочел във вестник, че отец Иван 
има спешна нужда от храна и парични средства за поемане на нарастващите разходи през зимата, и 
решил да се обърне към неговите съграждани в Чепеларе да отворят сърцата си за онези, които са в 
нужда. За негова радост чепеларци откликват и даряват кой каквото може. 
Събират около два тона хранителни продукти - буркани със зимнина, олио, картофи, както и около 500 
лева. С тези пари ще помогнем на отец Иван да плати част от сметката от 5000 лева за ток, да не му го 
отрежат, каза родопчанинът. Не режат тока на циганите, но на този свят отец, който е приютил 200 
семейства, ще му го отрежат, допълни той. му.90% от хората, дарили храната за отец Иван, са бедни, 
поясни Киряков. 
"Все още има българи - родопчани, достойни и сърцати, които са състрадателни. Дай боже да има 
повече такива българи!" -заяви шампионът, който се надява с "малката постъпка" да зарадва 
изпадналите в нужда хора поне за за Коледа и Нова година. Киряков смята да провери и 
милосърдието на депутатите. "Следващият ми ход е да отида в Народното събрание да видя тези 240 
избраници на народа, какво ще отделят от тяхното сърце." - зарече се той. 
На въпроса какво го е накарало да започне тази дарителска акция Киряков отговори: "Винаги съм се 
молил на Господ да ми даде, за да мога и аз да раздавам. 
Борислав Киряков е един от най-успешните скиори в алпийските дисциплини в близкото минало. 
Става балкански шампион по ски алпийски дисциплини през 1980 г. Многократен шампион на 
България, достигнал до 15-о място на зимните олимпийски игри в Сараево през 1984 г. 
10.01.2020 г. 
Стр. 5 
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Докладът с медийния мониторинг е създаден в рамките на проект „Дарителство за промяна“ с 
финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство (ЕИП). Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от БДФ и 
при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище  

на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България. 
 
 

Проектът „Дарителство за промяна“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 105 000 EUR, 
предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната 

цел на проект „Дарителство за промяна“ е изграждане на капацитет на гражданските организации за нови 
и устойчиви партньорства с бизнеса и институциите. Подходът адресира дарителството като форма на 

взаимодействие и споделяне на ценности, принципи и отговорност за постигане на желана промяна. 
 


