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Новини за членове на БДФ 
 

 

Клубът и МТел с дарителска кампания 
в. Тема спорт | 21.07.2017 | 
ЦСКА u генералният му спонсор МТел стартираха дарителска кампания в подкрепа на клуба. Всеки 
абонат на телекома може да се включи с изпращането на есемес. Единият вариант е пускането на 
съобщение с текст "START" на номер 1948. Така потребителят си прави абонамент, с който дарява по 
2 лв. всеки месец. Абонаментът може да бъде спрян с есемес с ключова дума "STOP", отново на 
номер 1948. 
Другият вариант за дарение е есемес с текст "DARI", отново на номер 1948, като така се прави 
еднократно дарение, също в размер на 2 лв. 
От клуба и генералния спонсор не обявиха какъв процент от дарената сума ще отива в касата на 
ЦСКА. МТел предлага информация относно дарителската кампания в официалния си сайт, като тя е 
достъпна на адрес mtel.bg/cska. 
Паралелно с даренията МТел има и специален план за привърженици на ЦСКА. Той включва 
безплатни разговори между феновете на отбора, неограничен мобилен интернет, както и други по-
малки екстри, а също и подарък шалче. Всеки, който иска да се включи, трябва да попълни 
декларация, че е фен на ЦСКА и да я представи на място в магазин на МТел или blizoo. 
 

Кемпер за профилактични прегледи и консултации за жени с рак на гърдата обикаля 
страната от понеделник 
www.novini.dir.bg | БНР | 21.07.2017  
Розовият кемпер на фондация “Една от 8“ ще бъде представен за пръв път пред обществото на 
кръстовището на ул... Розовият кемпер на фондация “Една от 8“ ще бъде представен за пръв път 
пред обществото на кръстовището на ул. „Неофит Рилски“ и бул. „Витоша“ в София За предаването 
„Преди всички“ по „Хоризонт“ Антонина Топалова, психолог от екипа на Фондацията, сподели  Тези 
три, четири хиляди жени, които всяка година чакат да научат как да се справят, как да минат през 
този ад, ме молиха дълго време да отидем и в страната. Досега в София бяха тези 3-4 хиляди жени, а 
сега ще обикаляме цяла България, поне шест месеца. Имаме 25 града да посетим и сме невероятно 
благодарни на дарителите. От понеделник тръгваме. В Благоевград, Кюстендил, Самоков да ни чакат 
жените! Ще бъдем в онкологичните центрове. За кемпера са били събрани дарения от 112 000 лева, 
а останалите 30 000 фондацията е взела като дарение. Екипът ще предоставя практически съвети, 
морална подкрепа, кулинарни рецепти и др.  България е на 38-мо място в Европа по заболеваемост 
от рак на гърдата и на 39-то по смъртност, сочи изследване на Топалова. Все пак сме някакъв оазис, 
успокои тя и увери, че други изследвания сочат, че отношението към стреса е определящо за 
активизирането на раковите срещи. Ако имаш цел, ако си поставяш всеки ден идеята какво ще 
направиш точно този ден и то не само за себе си, а и за другите.... Всички психолози са установили, 
че, ако помагаш на света, на другите, ти помагаш и на себе си. Това е начинът! Когато даваш, няма 
как светът да не ти се отблагодари, няма как да не те обичат. Когато дойдат момичета при нас или 
ние отидем при тях и когато  те не плачат, а се усмихват в края на срещата, това е незаменимо. 
 

„Село назаем 2“ в 10 дни 
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www.konkurent.bg | 24.07.2017 | 14:13 
От 14 до 24 юли се проведе второто „Село назаем“. То се осъществи с финансовата подкрепа на 
VIVACOM Регионален грант. 15 доброволци и 2 деца живяха в Долни Вадин 10 дни. Петима от тях 
бяха от първото издание на проекта. Още двама от старите „селяни назаем“ дойдоха да помагат. 
Пристигнаха и близки на доброволците. „Село назаем 2“ подкрепиха Илиян и Катя Андонови - като 
дарители, Пламен Стоилов - с изложба на дървени и керамични пластики с материали от река Дунав, 
Марин Маринов от Варна с ценна информация от 1904 г., описваща Долни Вадин, хора от Асеново, 
Санадиново, Въбел и Любеново - с кетъринг, кметството в Долни Вадин - като партньор, Людмил, 
Лютко, Печо, Пламен, Данчо, Гриша, Ризо, Веси, Сашо, Валери, Майки, Сандра, Йони, Любляна, ПК 
„Дунавски кът“ и др. доброволци от Долни Вадин. През 10-дневния престой участниците изградиха 
външна сцена, почистиха централната част на селото, приготвиха топъл обяд за всички живущи в 
Долни Вадин, участваха в седянка, разгледаха забележителностите, подредиха изложбата на Пламен 
Стилов, гледаха филма „Истории като на кино“ на режисьора Атанас Христосков и се докоснаха до 
красотата на реката. Своите емоции, впечатления и таланти те представиха в арт вечер пред 
жителите на Горни Вадин, Долни Вадин и гости на празника. Проектът завърши с кръгла маса, на 
която участниците изложиха гледната си точка и идеи за „Село назаем“ и бъдещото развитие. 
Предстои през месец септември да се представи фотоизложба и филм. 
Организаторите благодарят на семействата, приели градските герои тази година. 
 

Дневен център "Светове" празнува четвърта годишнина с френски концерт в Борисовата 
градина 
www.mediapool.bg | 25.07.2017  
Дневен център "Светове"към фондация "Светът на Мария" отбелязва на 25 юли своята четвърта 
годишнина с концерт-среща с френската музика в Лятната естрада на Борисовата градина в София. В 
центъра, създаден през юли 2013 г., се обучават 30 млади хора с интелектуални затруднения, които 
придобиват ежедневни и трудови умения с цел повишаване на качеството на техния живот и лична 
независимост. Попадайки в центъра, хората, които до този момент са отхвърляни като 
интелектуално увредени, се учат да общуват пълноценно, да се справят самостоятелно в бита и да се 
грижат за себе си. Тук те се чувстват полезни, подобряват значително уменията си да се ориентират 
сред хората, в пространството и времето и придобиват трудови умения. Затова и годишнината от 
отварянето на Дневен център "Светове" е голям празник, който ще бъде отбелязан с музикална 
програма Jazz boudoir с неповторимата Вера Шандел от известното трио Sentimental Swingers и 
виртуозният композитор-пианист Ангел Заберски. Артистите обединяват таланта и любовта си към 
музикалното изкуство в този концерт – подарък за любителите на френската музикална култура. "В 
тази вълнуваща за нас вечер ще споделим нашите постижения през последната година, изпълнена с 
разнообразни дейности и събития, които дадоха възможност на повече хора с интелектуални 
затруднения да се включат в програмите на Фондацията, да се популяризират нови модели и добри 
практики, да се повиши социалната интелигентност и чувствителност към различията", съобщават от 
фондация "Светът на Мария". 
"Нека заедно поздравим младите хора, клиенти на дневния център, за постиженията им през 
изминалата година и да подкрепим каузата за осигуряване на по-добро качество на живот на хората 
с интелектуални затруднения! Събитието е прекрасен повод да изразим своята благодарност към 
нашите доброволци, партньори, дарители и приятели, които повярваха заедно с нас и продължават 
да ни помагат и подкрепят", се казва в поканата. Повече информация за дейностите и събитията на 
младите хора от Дневен център "Светове" може да намерите тук. 
 

Благотворителен концерт във Варна ще събере съпричастни на кампанията “От любов към 
живота“ 
www.novini.dir.bg | Varna24.bg | 25.07.2017  
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Под надслов “Предварително ти благодаря, защото да даряваш е взаимност!“ ще се проведе 
благотворителен концерт във Варна. Той е в подкрепа на кампанията “От любов към живота“ на 
Avon. Събитието ще се състои на 27 юли (четвъртък) от 19 часа.  На сцената в залата на кино 
“Българан“ безвъзмездно ще се изявят “Роберта балет“ с треньор за Варна - Вера Цариградска, 
стрийт денс група “Криейтър“ с ръководител Христо Хаджимихайлов, детска градина “Синчец“, 
танцов клуб “Приятели“ към Тракийско дружество Варна с ръководители Елена Атанасова и 
Пламенка Янакиева, изпълнители от ДФА “Българче“ с ръководители Добринка Николова и Диляна 
Иванова, Клуб по спортни танци “Одесос денс“ (Варна) с треньори Кольо Димов, Полина Кимова, 
Андра Линте и Константин Тодоров и Танцова школа “Фолклорен извор“ при читалище“ Св.Св.Кирил 
и Методий 1927 г с.Тополи- с хореограф Росен Драганчев. 
 

Проведе се второто издание на «Средногорие велотур» 
www.novpogled.net | 25.07.2017  
На 22 юли се проведе второто издание на „Средногорие велотур“ по маршрута София-Пирдоп. 
Инициативата беше организирана от „Аурубис България“ и Българската мрежа на Глобалния договор 
на ООН като част от благотворителния проект на Мрежата - „Игри за добрини“. Във велотура се 
включиха над 70 участници. Последният етап, от Златица до Пирдоп, беше със състезателен характер 
и в него учсатваха колоездачи от компаниите партньори на Глобалния договор - „Аурубис България“, 
„Софарма“, „Овергаз“ и „Технологика“. Стоян Танев, Станислав Танев и Димо Кирилов от „Аурубис 
България“ не дадоха шанс на другите участници и завоюваха първите три места. Така наградният 
фонд от 2000 лв. беше спечелен за избраната от „Аурубис“ благотворителна кауза - подпомагане на 
15-годишния Димитър Табаков от гр. Пирдоп, който боледува от апластична анемия, и на 5-
годишния Кристиян Николов от с. Чавдар, който страда от епитателна дисплазия. На финала 
победителите бяха наградени от кмета на Община Пирдоп Ангел Геров. Огнян Траянов, председател 
на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, благодари на „Аурубис България” за 
организацията на състезанието и даде чека с наградния фонд на Тим Курт, Изпълнителен директор 
на компанията. Събитието завърши с благодарности от екипа на Областната дирекция на полицията 
за финансовата подкрепа от страна на „Аурубис България“. За подпомагане на дейността на спортен 
клуб на ОДМВР "Мусала" старши инспектор Любомир Рангелов връчи специален плакет на Тим Курт. 
 

Общи новини 
 
 

Деца играха благотворително за нов уред за кръвен център 
в. Дума | 21.07.2017  
Кръвният център в Кюстендил получи като дарение нов уред, закупен посредством благотворителни 
детски представления на театрална група "Бременските музиканти-младши". Управителят на 
болницата в града д-р Александър Величков изрази благодарността си към малчуганите и техния 
ръководител Душко Добрев. 
"С този благороден жест учите младите да имат съпричастност към всички останали хора. Човек в 
живота си трябва да работи не само за себе си, но и за околните и по този начин да осмисля 
съществуването си", каза медикът. По думите на началника на Кръвния център д-р Десислава Илиева 
закупеният фризер служи за съхранение на плазмата, отделена от човешката кръв. По този начин се 
запазва цялата структура на факторите на съсирването, което при определен момент е необходимо 
да се влеят и да се спре кървенето. 
Ръководителят на детската театрална трупа Душко Добрев каза, че това е малък епизод по пътя на 
групата, осеян с почти непредвидени добри дела. "Този път продължава, защото никой не знае, къде 
е този Бремен. Когато започнахме есента, те не знаеха, че им предстои такъв път", подчерта Добрев. 
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Храмът “Св. пророк Илия” храни 400 бедни столичани 
Неделната кухня в църквата съществува вече 20 години 
www.paper.standartnews.com | 21.07.2017  
Църквата "Св. пророк Илия" в столичния квартал Дружба 2 отбеляза патронния си празник с 
литургия, водена от  Мелнишкия епископ Герасим, главен секретар на Светия Синод. Негово 
Преосвещенство предаде архипастирския поздрав на патриарх Неофит. В службата участваха също 
иконом Емилиан Костадинов, иконом Йоан Чикалов, предстоятел на столичния храм "Св. Параскева", 
и протодякон Иван Петков. "Събрали сме се днес в този малък, но уютен храм, носещ името на св. 
пророк Илия, за да отслужим света богослужба и да се помолим на светия и славен пророк Илия. 
Дай Боже, в скоро време по молитвите на отец Емилиан и на всички, които с блага воля да помогнат 
с каквото могат, та новият храм, носещ името на светото Благовещение, да може в скоро време да 
побира тази голяма и жива енория. И всички заедно да прославим Бога", каза епископ Герасим. Той 
напомни дивния подвиг на св. пророк Илия и как той ще дойде в дните преди Второто Христово 
пришествие. За непримиримия му правдив дух, за борбата му с неправдата и греха на царя и за 
любовта му към Бога, говори още епископ Герасим. Празничното богослужение завърши с водосвет, 
в която бяха осветени и хлябове. От близо 20 години в храма функционира доброволческата неделна 
кухня за социално слаби. Тя е инициатива на група млади хора, черкуващи се в църквата. Началото 
било поставено на 21 ноември 1999 г., като след неделната служба се взема решението за 
благотворителната мисия. За целта се събират дърва за горене, пари и продукти. По списъци на 
социално слаби от общината и бездомници около храма се събират 35 души, на които започва да се 
раздава храна. Благословение за инициативата било дадено както от свещениците при храма, така и 
от Траянополския епископ Иларион, който лично присъства на първото готвене на 9 януари 2000 г. 
Постепенно броят на хората, получаващи топла гозба всяка неделя, нараства за 17 години до 400 
души. През цялото това време храна се е раздавала във всеки неделен ден без прекъсване. 
Дейността на кухнята се осъществява с помощта на доброволци, организирани за подготовка на 
продукти и приготвяне на храната. Екипът на кухнята е в основата на новосформираното братство 
при храма и членовете му активно помагат в работата и на другите екипи. Постоянните участници са 
формирани в екипи от 3 души, които организират дежурства по график с помощта на много 
доброволци както от нашия град, така и от цял свят. Организирани групи идват от фирми, 
организации, университети и училища. Кухнята разполага с четири фризера за съхранение на 
обработени продукти, склад и покрито дворно помещение с две каминни огнища на дърва и 
мебелно оборудване за съхранение на продукти и консумативи. Към днешна дата капацитетът на 
кухнята е 420 порции храна. Средствата се събират както от членовете на екипа, така и от дарения. 
Всеки, който желае да се включи като доброволец или дарител в дейността на доброволческата 
неделна кухня за нуждаещи се към Храма, е добре дошъл всяка неделя от 8.30 часа. 
 

Фестивалът НОЩ Пловдив впечатлява с кампания за споделено финансиране на музей! 
www.viewsofia.com | 21.07.2017  
На 18 юли Фестиалът НОЩ/Пловдив и организаторите му от Фондация „Отворени изкуства“ 
стартират официална дарителска кампания „Да върнем картините в Музея“ за реставрация на 20 
непоказвани досега картини, част от фонда на Регионален етнографски музей – Пловдив. 
Кампанията ще се реализира чрез българската платформа за краудфъндинг (групово финансиране) 
www.platformata.bg и ще продължи до 5 септември, като целта й е да събере минималната 
необходима сума от 3 800 лева за възстановяването на платната. Повече за кампанията и начините 
за дарение можете да намерите тук. Екипът на НОЩ/Пловдив застава зад инициативата и включва 
кампанията в официалната програма на тазгодишното издание. Реставрираните картини ще бъдат 
показани за първи път в специална изложба със свободен вход в рамките на фестивала на 15 
септември. Така всички почитатели и посетители на Нощта могат да подкрепят една от емблемите на 
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града – Етнографския музей, и възстановяването на част от уникалната му колекция, като дарят 
избрана от тях сума чрез онлайн платформата за дарения. В рамките на кампанията екипите на 
фестивала и РЕМ-Пловдив ще запознаят аудиторията с интересни истории за платната и 
художниците, както и с повече детайли за майсторството на реставрацията. За първа година 
Нощ/Пловдив ще продължи три дни - 15, 16 и 17 септември, и ще побере в програмата си повечето 
културни институции и локации в града, които ще отворят вратите си безплатно в рамките на 
Фестивала. По традиция съдържанието през 2017 ще бъде организирано в тематични подпрограми: 
„Музеи, Галерии, Ателиета“, „Град и Култура”, „Клуб и Музика“, „Публични пространства“ и 
„Малката Нощ”. Специален акцент в тазгодишното издание ще бъде юбилейната програма 
„Отворени изкуства“ и изложбата „ТУК НАВСЯКЪДЕ“, с куратор Владия Михайлова, посветена на 10 
годишнината на фондация „Отворени изкуства“. Пълната програма на Нощ/Пловдив 2017 ще бъде 
анонсирана съвсем скоро. Всички посетители ще имат възможност да се информират за културните 
анонси в официалния блог на Нощта, сайта, специалното приложение и Facebook страницата на 
проекта.   
 

Организация набира доброволци за почистване във Витоша 
www.bnr.bg | 21.07.2017  
Български клон на международната организация "Новият акропол" кани доброволци на 22 юли и на 
20 август, за да поработят заедно за поддръжката и възстановяване на дървените скари, които се 
намират по една от най-високите алеи на Витоша  между връх Бор и хижа "Планинарска песен". За 
предаването „Преди всички“ по „Хоризонт“ Антонин Винклер  от "Новият акропол" изтъкна, че всеки 
човек е добре дошъл и помоли желаещите да се свържат с офиса. Участниците се събират в събота в 
930 ч. на ул. „Ген. Гурко“ № 38, откъдето ще тръгнат към Витоша. Що се отнася до работата, предстои 
ни поддръжка и ремонт на някои от мостовете. Ще чистим и лакираме един от най-големите 
мостове на нашата пътека, а другият екип ще възстановява една разрушена скара, така че малко 
дърводелска работа. Инструментите се осигуряват от нас и от парк "Витоша", с които си 
сътрудничим. Само бихме помолили всички, които идват, да са с работни ръкавици и с подходяща 
екипировка. В момента се извършва „най-грубата работа“, сподели Винклер. Плановете са в бъдеще 
да се изгради и кътче за отдих, както и „философско дърво“ за вдъхновения на минаващите.  
 

Върховните магистрати остро срещу мълниеносния съдебен закон 
www.clubz.bg | 21.07.2017 | 
Съдиите от Върховния касационен съд (ВКС) категорично възразяват против предложените и 
гласувани на първо четене от парламента изменения и допълнения на Закона на съдебната власт 
(ЗСВ). Това се казва в тяхно становище, изпратено до Народното събрание и правната комисия в 
парламента. 
Те сочат четири забележки към мистериозния проект, вкаран с неясно какви мотиви мълниеносно от 
ГЕРБ и "патриотите". 
Във връзка с предлаганите кариерни бонуси за членовете на ВСС след приключване на мандата им 
(т.е. - да си избират в кой съд, прокуратура и пр. да се върнат на работа, б.р.) от ВКС сочат, че те 
противоречат на принципите за кариерно развитие на магистратите, посочени в ЗСВ. 
„Те разширяват кръга на правоимащи, които, противно на възприетото конкурсно начало, могат да 
избират органите на съдебна власт, в които да правораздават. Този подход принципно е неприемлив 
и по отношение на включените в чл. 195 , ал.З от ЗСВ лица, заемали длъжности в законодателната и 
изпълнителна власт, а мултиплицирането му не води до повишаване на качеството на 
правораздаване – напротив, генерира демотивиращи настроения сред магистратите“, мотивират се 
върховните съдии. 
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От ВКС добавят също, че още по-неприемливо е оповестеното в медиите намерение за допълване на 
законопроекта с норма, предвиждаща удостояване на членовете на ВСС след изтичане на мандата с 
по-висока от заеманата преди него длъжност. 
„Изборните членове на ВСС приемат постовете си при ясни условия и престават да са магистрати. Те 
получават най-високите възнаграждения, предвидени в съдебната система – тези на председател на 
Върховен съд и Главен прокурор, без да изпълняват техните конституционни и законови функции. В 
продължение на пет години членовете на ВСС осъществяват административна и управленческа 
дейност, но не правораздават. Оповестените нови възможности за завръщането им в съдебната 
система създават специален ред извън условията, относими за всички останали съдии, прокурори и 
следователи и са лишени от разумна обосновка в системен и държавнически контекст“, пише в 
становището на ВКС по законопроекта. 
По отношение на другата щекотлива тема - рестрикциите за членуване на магистрати в съсловни 
организации, различни от профилираните – на съдии, прокурори и следователи, върховните съдии 
сочат, че тези ограничения в правата на магистратите да се сдружават са безсмислени и водят до 
изключването им от демократичния дебат в обществото. 
„Предлаганите забрани относно научната и преподавателска дейност на магистратите ще лиши 
обществото от изключителната им компетентност за развитие на правото. Чрез тях магистратското 
съсловие в Република България ще бъде изолирано и от международната юридическа общност“, 
категорични са от ВКС. 
Оттам настояват „за преосмисляне на внесения законопроект след задължително обществено 
обсъждане“. 
Член на бъдещия ВСС: Промените в съдебния закон са истинско безобразие 
Законопроектът бе вкаран от депутати от ГЕРБ и Обединени патриоти и бе подкрепен от ДПС, като се 
очаква да бъде окончателно гласуван другата седмица (ДПС бе в основата и при предните промени в 
ЗСВ, замислени уж срещу тайни общества, да бъде вкарана специална формулировка - магистратите 
да казват кой в коя съсловна организация членува, б.р.) 
Вече над 20 авторитетни съсловни и неправителствени организации изразиха отрицателно 
становище по поправките, с които се предвиждат редица забрани – за финансиране на съсловните 
организации, различно от членски внос и и дарения на членове, за членство на съдии, прокурори и 
следователи в организации на други юристи, забрана магистратите да извършват преподавателска 
или научна дейност, финансирана от “чужда държава или чуждестранно лице”, както и забрана за 
всички магистрати да участват в избирателни комисии при произвеждане на избори за народни 
представители, членове на Европейския парламент от България, президент и вицепрезидент на 
републиката и местни избори, припомня "Съдебни репортажи". 
Цацаров: Забрана за всякакви други източници на финансиране, освен проекти на ЕС! 
Само преди дни главният прокурор Цацаров - напротив, бе на точно обратното мнение. Той каза, че 
"безплатен обяд няма" - явно по повод финансирането на "непослушни" съдийски организации от 
източници, на които не може да им се хване краят - като "Америка за България". 
 

Австрийска фондация направи дарение на общинската болница във Велинград 
www.focus-radio.net | 22.07.2017  
Велинград. Австрийската фондация „АДРА“, която не за първи път прави дарение на общинската 
болница, дари на „МБАЛ-Велинград“ 21 нови  реанимационни легла с матраци и завивки. Това 
съобщи за Радио „Фокус” – Пазарджик Бояна Кирилова от Община Велинград. „Стойността на едно 
такова легло е около 2000 евро. Дарени са още перфузори,  лекарства, санитарни ръкавици, както и 
необходими за лечебното заведение медицински уреди. Леглата ще бъдат разпределени по 
различните отделения, като по-голямата част ще бъдат за нуждите на вътрешно отделение, тъй като 
това е най – натовареното звено на болницата. От фондацията са обещали още дарения, а от 
болницата изказаха специални благодарности към директора Мариан Димитров. Управителят на 
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МБАЛ-Велинград Д-р Жеко Чешмеджиев сподели, че  болницата със собствени средства е започнала 
да ремонтира амортизираната база. Вече са подновени две стаи. Направена е вътрешна изолация с 
гипсокартон, сменена е дограмата и част от обзавеждането. Ремонтите продължават”, допълни 
Кирилова. 
 

Доброволците, които изявиха желание да почистят спирка "Вишнева": Речено - сторено 
www.bgonair.bg | 22.07.2017  
Доброволци почистиха емблематичната спирка на столичния градски транспорт "Вишнева". През 
седмицата част от красивата къща в квартал "Лозенец" бе засегната от пожар.  Желаещите да 
почистят спирката и близката гора се събраха днес в 11:00 ч. на площад "Журналист", минаха през 
"Борисовата градина" и запретнаха ръкави на улица "Вишнева", предаде репортерът на Bulgaria ON 
AIR Милена Енчева. "Това, което ни накара да почистим са два факта. Първо, гората систематично се 
замърсява и в нея дори има колиби на бездомници. И второ – според мен пожарът вероятно е 
възникнал в резултат на безотговорни действия на споменатите", посочи организаторът на събитието 
Манол Глишев. Той добави, че не е очаквал толкова много хора да дойдат. "Почти всички, които 
заявиха идването си във Facebook се отзоваха. Почистихме доста материал, но истината е, че боклук 
ще остане, защото гората има нужда от много повече грижи", прибави екоактивистът.  
Организаторът на събитието отправи апел към Столична община да се увеличи броят на 
патрулиращите полицаи в София и да се освети част от гората, така че хората, които минават от там 
да се чувстват по-сигурни. 
 

Осиновителска акция на “Екоравновесие“ в парк “Заимов“ днес 
www.novini.dir.bg | БългарияУтре | 23.07.2017  
Кучетата от приютите са обезпаразитени, кастрирани и чипирани и са подходящи за съжителство, 
както с други домашни кучета, така и с деца Нова осиновителска акция на Общинско предприятие 
Екоравновесие ще протече в неделя (23 юли) в парка Заимов. Тя е част от кампанията Подари си 
приятел и е насочена към повишаване на броя на осиновяванията на кучета от общинските приюти. 
Между 18 и 21 часа в неделя всеки ще може да се запознае с кучетата и да ги поразходи. Онези, 
които си харесат някое от животните, ще имат възможността да го осиновят на място, единствено 
срещу лична карта. Процедурата е напълно безплатна.Напомняме, че кучетата от приютите на ОП 
Екоравновесие са обезпаразитени, кастрирани и чипирани и са подходящи за съжителство, както с 
други домашни кучета, така и с деца. На място, по време на събитието доброволци на ОП 
Екоравновесие ще са на разположение да отговарят на въпроси, свързани с отглеждането, храненето 
и навиците на животните.  
 

Германски меценат с българска кръв дари картина за лечението на млада жена от Елена 
www.novini.dir.bg | БългарияУтре | 23.07.2017  
Д-р Ернст Трифон Юде предостави от личната си колекция творба на Конрад Кисел Германецът с 
български корени д-р Ернст Трифон Юде се включи в благотворителната кампания за набиране на 
средства за лечението на млада жена от Елена, пише в. Борба. Той предостави за каузата картина от 
личната си колекция на известния художник Конрад Кисел (1846 1921), а средствата от продажбата й 
ще отидат за Миглена Узунова, която страда от рядко заболяванe и се нуждае от лечение в частна 
болница в Турция. Ценната картина е изложена в Туристическия информационен център в Елена и е 
на символична цена от 1200 лв. Надявам се да се намери любител колекционер, който да я оцени и 
да я купи, сподели вчера дарителят. Д-р Ернст Трифон Юде е лекар стоматолог, роден и живял в 
Германия. Неговата майка е българка, емигрирала в Германия през 1926 г. След години цялото 
семейство се връща в България. 
 

"Каритас" - Русе се включи в Седмицата на милосърдието в село Малчика 
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в. Бряг, Русе | 27.07.2017  
Служители и доброволци на " Каритас" - Русе посетиха с. Малчика, за да участват в Седмицата на 
Милосърдието -инициатива, която се провежда за втора година и събира служители и доброволци 
на организацията от цялата страна. Изпълнителният директор на " аритас" -Русе Стефан Марков 
изнесе лекция на тема "Доброволчество и милосърдие", а доброволците разказаха за своята работа 
с деца в неравностойно положение. В последвалата дискусия бе споделен опит от страната. 
Седмицата на Милосърдието е от 19 до 27 юли и включва различни дейности като подпомагане на 
социално слаби семейства, самотни възрастни хора и деца, изработване на сувенири, които ще се 
продават с благотворителна цел. Днес с тържествена литургия, водена от епископ Петко Христов, ще 
бъде отбелязан енорийският празник.  
 

Етнографсикят музей открива образователен център за деца 
в. Земя | 24.07.2017  
Националният етнографски музей ще създаде образователен център като част от дарителската 
кампания "Опознай традициите, за да обикнеш народа си!", съобщава БНТ. Целта на проекта е да 
подпомогне децата в обучението им по история, география и човек и общество. 
"Самодива", "Кукер" и "Малък змей". Това не са герои от народните приказки, а зали от 
образователния център. Три бивши фондохранилища ще се превърнат в модерно и приветливо 
място. 
Зала "Малък змей" ще обучава и забавлява най-малките посетители. Най-интересно ще бъде 
измислянето на народна приказка от самите деца, които ще влизат и в ролята на героите. Техните 
родители ще опознават занаятите на грънчари, месари и тъкачи, ще изработват накити, ще плетат 
дантели и ще приготвят обредни хлябове. 
 

Осъзнат дарител – три начина да бъдете такъв 
www.momichetataotgrada.com | 24.07.2017  
Кога за последен път попаднахте на кауза, за която отделихте средства? Вчера? Миналата седмица? 
Миналия месец? Ежедневно социалните медии, приятелите и познатите ни споделят за различни 
идеи и кампании, които можем да подкрепим с дарение. Понякога по-голямо, друг път малко, 
колкото един SMS. 
Все по-често отделни хора и организации решават да организират различни благотворителни 
инициативи и да събират средства за една или друга кауза. Много хора (и организации) откликват на 
тези призиви и даряват. И това е чудесно! Защото някои го правят за първи път, а за други това се е 
превърнало в традиция. 
Но – и тук има едно голямо "НО" – дали и доколко спонтанното дарителство може да увлича? Или 
остава изолирано – само докато информацията за каузата се "върти по медиите" или излиза в 
нюзфийда на профила ни във Фейсбук? 
Замислете се колко често сме склонни спонтанно да дарим по-голяма или по-малка сума. Или да 
подпомогнем по друг начин една или друга кауза. Обикновено се отнася за нещо, което ни е 
"хванало за гърлото" – видели сме го някъде, чули сме за него и решаваме да го подкрепим. Правим 
го и… после нищо. Спираме дотам. До следващата кауза, която ще ни "хване за гърлото". И която 
(пак спонтанно) ще подкрепим. 
Спонтанното дарителство е добро като начало. Проблемът с него е в това, че няма устойчивост на 
подкрепата. А и много често в тези случаи имаме краткосрочна емоционална връзка с каузата. Без да 
се интересуваме какво е станало с нея по-нататък, за какво са били изхарчени събраните средства и 
какво е било постигнато. И ако си дадем сметка, ще видим, че често спонтанно сумарно сме дарили 
доста голяма сума, за разнообразни каузи, без да знаем после какво е станало с тях. И това без 
значение дали дарява отделен човек или го прави организация. Сумарно събраните средства се 
разпръсват по различни каузи без ясен резултат, който е бил постигнат. 
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Затова и все повече хора и организации започват да се замислят за резултатите от дарителските и 
доброволческите си инициативи. И да търсят промяната, която се постига. Така от хаотичните и "на 
парче" дейности преминават на следващото ниво – по-структурирани и цялостни благотворителни и 
социално отговорни дейности. Т.е. към осъзнато дарителство. 
Кои са основните характеристики на осъзнатото дарителство? 
1. Ясни цели и дългосрочна ангажираност с каузата или каузите, които сме решили да подкрепяме 
При осъзнатото дарителство ние не даряваме еднократно, ad hoc и реактивно – защото сме чули за 
една или друга кауза. В този случай ние сме проактивните и търсим кауза или каузи, които са важни 
за нас – като индивид или като организация. Това дава ясен фокус на нашето дарителство и ясни 
цели каква промяна искаме да се случи с нашите усилия. Така помагаме за решаването на конкретни 
проблеми, които са важни за нас. Защото ние не просто даряваме някаква сума за нещо, което в 
момента ни се е сторило важно, а се стремим да научим повече за каузата, която сме решили да 
подкрепим, мислим за резултатите, които искаме да постигнем. А това с течение на времето ни 
помага да постигнем максимален резултат от усилията си.    
Ясният дарителският фокус ни позволява да проучим проблема, за да разберем истинската нужда и 
как можем да спомогнем за нейното решаване. Така например, ако искаме да подкрепим деца в 
социални институции, често първоначалният ни порив е да им закупим храна, дрехи, играчки или 
някакво оборудване за мястото, в което живеят. Но при по-задълбочено проучване може да се 
окаже, че тези деца имат много по-голяма нужда от определен вид терапия или занимания, за които 
в основния бюджет на организацията няма финансиране или то е недостатъчно. И ако със събраните 
средства осигурим за определен период заплатата на терапевт или възпитател или транспортните 
разходи на този специалист от по-големия град до по-малко населено място или дори в рамките на 
същия град, това може да е много по-важно за децата. И да им помогнем много повече. Така можем 
да открием такива области на дейност, които са наистина ценни за тези, на които искаме да 
помогнем, но са недофинансирани от бюджета на организацията, която предоставя услугата. И ние 
като дарители да намерим точното си място. 
2. Изграждане на дългосрочно партньорство с каузите и организациите, които подкрепяме 
Когато навлезем по-дълбоко в една конкретна област, ще ни бъде много по-лесно да се 
ориентираме за организациите, чиито мисия и дейност най-добре отговарят на нашите приоритети и 
чиято работа наистина води до промяна. Така с течение на времето ще видим кои дейности и 
организации са ефективни и чии каузи си заслужава да подкрепяме. По този начин ще можем да 
изградим дългосрочни отношения с тях, да надграждаме година след година и да увличаме и други. 
Този стратегически подход ще ни помогне да търсим промяната и дългосрочното въздействие на 
своята подкрепа. А като виждаме промяната, която правим, дарителството става по-мотивиращо и 
ангажиращо. 
3. Търсене на дългосрочен социален ефект от дарителската ни дейност 
Определянето на една дарителска област, върху която да се фокусираме дългосрочно, има своите 
чисто практически преимущества. Това ни дава ясна дарителска идентичност и стратегия, която 
можем да споделяме както с колеги и приятели, така и с други организации. Ясният фокус улеснява и 
запознанството с други дарители с подобни интереси, с които можем да споделяме опит и 
експертиза. И така като осъзнати дарители да работим за дългосрочна промяна на средата, в която 
живеем и работим, и да увличаме околните. 
Е, разбира се, винаги можем да заделим малка сума от дарителския си бюджет в отделен "джоб", от 
който да реагираме спонтанно на конкретни идеи или проблеми, за които сме чули и които са ни 
"хванали за гърлото". Важното е по-голямата част от даренията ни да бъде за каузите, които 
подкрепяме дългосрочно. И където търсим промяната. 
Мариана Петрова е „момиче с кауза”. Има над 15-годишен опит в неправителствения сектор, 
работата по социални каузи и организирането на кампании. През последните повече от 5 години 
подпомага организации, неформални групи и индивидуални лица, които искат да подобрят 
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ефективността от дарителската и доброволческата си дейност. Инициатор е на „Добри дела” – 
www.goodeeds.net, чиято цел е да свърже личностното и организационно развитие, личния и 
корпоративен брандинг с дарителството, доброволчеството и разказването на  истории. Мариана 
твърдо вярва в доброто и в това, че всеки може да намери „своята” кауза. Стига само да има 
желание. 
 

Партия „Възраждане“ дари първата си субсидия за ин-витро процедури 
www.vevesti.bg | 24.07.2017  
Партия „Възраждане“ дари първата си субсидия от 133 718 лв. на Центъра за асистирана 
репродукция към Министерството на здравеопазването, обяви председателят на партията Костадин 
Костадинов. 
На 20 юли от „Възраждане“ сключили договор за дарение с Центъра за асистирана репродуктивност 
към Министерство на здравеопазването. Предмет на договора бе дарението, направено от 
Възраждане на стойност 133 718 лева, което ще се използва за ин-витро процедури от семейства с 
репродуктивни проблеми. 
Сумата би трябвало да е достатъчна за около 67 процедури. Използваме поредния случай, за да 
приканим и останалите партии, които се възползват от субсидия, да я дарят за същата или друга 
кауза. Нека докажат, че борбата за България не става само с думи, а с дела, съобщиха от партията на 
сайта си. 
„Възраждане“ е единствената партия, която остана извън парламента, но взе субсидия след 
последните парламентарни избори, тъй като получи над 1% вот. 
 

17 младежи си взеха „село назаем“ 
www.vratzadnes.com | 24.07.2017  
15 доброволци и две деца живяха в живописното оряховско село Долни Вадин десет дни. Петима от 
тях участваха и в първото издание на проекта. Още двама от старите "селяни назаем" дойдоха да 
помагат.Тук пристигнаха и близки на доброволците.  "Село назаем 2" подкрепиха Илиян и Катя 
Андонови - като дарители, Пламен Стоилов - с изложба на дървени и керамични пластики с 
материали от река Дунав, Марин Маринов от Варна с ценна информация от 1904 г., описваща Долни 
Вадин. Читалищните дейци от Асеново, Санадиново, Въбел и Любеново подсигуриха вкусен 
кетъринг. Проявата не би била на това ниво без Кметство Долни Вадин и чудесните наши 
доброволци- Людмил, Лютко, Печо, Пламен, Данчо, Гриша, Ризо, Веси, Сашо, Валери, Майки, 
Сандра, Йони, Любляна, ПК "Дунавски кът". Благодарим и на семействата, които приеха нашите 
градски герои тази година.  През 10 дневния престой участниците изградиха външна сцена, 
почистиха централната част на селото, приготвиха топъл обяд за всички живущи в Долни Вадин, 
участваха в седянка,разгледаха забележителностите, подредиха изложбата на Пламен Стилов, 
гледаха филма "Истории като на кино" на режисьора Атанас Христосков  и се докоснаха до красотата 
на реката. Своите емоции, впечатления и таланти те представиха в „Арт вечер“ пред жителите на 
Горни, Долни Вадин и гости на празника. Проектът завърши с кръгла маса, на която участниците 
представиха тяхната гледна точка и идеи за "Село назаем" и бъдещото развитие.  Предстои през 
септември да се представи фотоизложба и филм за събитието. Второто  издание на "Село назаем" се 
осъществява с финансовата подкрепа на VIVACOM Регионален грант. Анелия СПАСОВА 
 

9000 лева не достигат малкия Светко, за да има шанс да проходи отново 
www.gramofona.com | Автор : Gramofona.com | 24.07.2017  
Близо 9000 лв. не достигат на семейството на двегодишния Светко, за да замине за лечение в 
чужбина, а назначената дата за приемане е само след месец. В същото време състоянието детето се 
влошава с всеки изминал ден. Майката на малкото дете Денница Сандова се обърна със зов за 
помощ в социалните мрежи: „Мили хора, познати и непознати имаме още малко нужда от вашата 
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помощ. Състоянието на малкия Светко се влошава с всеки изминал ден, сумата която остана за 
събиране е 9 000 лева. До сега сте ни помагали много. Всеки кой с каквото може... Имаме още почти 
месец за да съберем сумата, ще има и Благотворителен концерт в Бургас, повече информация в 
следващите дни. А до тогава можете да помогнете с разпространението на информацията.“ 
Нещастието на семейство Сандови започва преди около година. До тогава те се радват на живота с 
новороденото си детенце Светко и заедно с него откриват света отново. По ирония на съдбата 
именно 1 юни 2016 г., Деня на детето се оказва последният нормален ден за невръстното момче. На 
2 юни нищо неподозиращите родители отиват в болницата, за да поставят задължителната ваксина 
„Пентаксим“. „Беше на 3 юни вечерта към 21:15 часа, когато играехме всички и той се опита да стане, 
но не можа. Ние си помислихме, че си е навехнал крачето, но кракът му започна все повече да се 
обездвижва. Изчакахме 15-20 мин., докато отидем до спешното. Успяха да ни прегледат в 00:30 
вечерта, детето вече не можеше да си стои на двата крака. Приеха ни в Инфекциозно отделение. В 
началото не знаеха какво му има. Според лекарите той е получил лека форма на полиомиелит. 
Първата седмица – нищо, втората седмица започна да иска да пълзи, но не като бебе, а като 
гъсеница. Придърпваше се с таза от кръста нагоре.“, спомнят си с мъка родителите на Светко. Година 
по-късно Светко все още е с парализиран десен крак, като успява да се придвижва само чрез лазене. 
Състоянието му продължава да се влошава, в следствие, на което и лявото краче започва да 
отслабва. След безкрайно ходене по болници, в България лекарите така и не се ангажират да дадат 
точна диагноза за състоянието на детето и отричат ваксината като причина. Надежда на родителите 
дават само клиники в чужбина. На семейството са нужни още 9000 лв., за да замине за диагностика в 
клиника в Белгия. Датата на определения преглед е в началото на септември. Лечението след това 
ще бъде проведено в Германия.   Можете да помогнете на Светко чрез дарение на специално 
откритата за целта сметка. Титуляр на сметката: Светослав Кристианов Сандов Сметка: 
BG84BPBI79374022802801 
 

Пловдив партньор в глобална инициатива срещу трафика на хора 
www.glas.bg | 24.07.2017  
Пловдив се присъединява към глобалната инициатива „Синьо сърце“ („Blue Heart Campaign”), 
организирана по случай отбелязването на 30 юли – Международния ден за борба с трафика на хора. 
В кампанията ще се включи местната комисия за борба с трафика на хора съвместно с Българския 
Червен кръст. Предвидено е еднодневно обучение за доброволци. Участниците ще придобият 
базисни познания относно противодействието на трафика на хора и по-конкретно превенцията сред 
рисковите групи. Ще се акцентира върху развитието на личностни качества и умения на участниците, 
свързани с организирането на различни по вид информационни събития. Сред планираните 
дейности е и информирането на гражданите по проблема „трафик на хора“. За целта младежите, 
преминали обучението, ще имат възможността да приложат на практика наученото чрез 
разясняване на методите за предпазване от въвличане в подобна ситуация, да апелират към 
съпричастност и подкрепа за жертвите на това престъпление, както и да разпространяват 
информационни материали по темата. Кампания "Синьо сърце" е обявена за първи път на 5 март 
2009 г. във Виена от Антонио Мария Коста, изпълнителен директор на Службата за борба срещу 
наркотиците и престъпността на ООН (UNODC), по време на връчването на Световните награди, 
присъждани на изключителни жени, отличили се с необикновени постижения. Символът на 
кампанията е синьо сърце, изразяващо тъгата на жертвите на трафик, като напомня на света за 
студеното сърце на онези, които купуват и продават човешки същества. Едновременно с това синият 
цвят показва ангажимента на Обединените нации за борба с това престъпление, което лишава 
хората от техните права, достойнство и разрушава мечтите им. По данни на ООН, близо 20% от 
жертвите на трафик на хора в Европа и Централна Азия са деца. От всички случаи на трафик 80% 
засягат сексуална експлоатация. Международната организация на труда изчислява жертвите на 
трафик на хора с цел трудова експлоатация на 2.4 милиона души в целия свят. 
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9000 лева са нужни за лечение на двегодишно дете 
www.bnr.bg | 24.07.2017  
Близо 9000 лв. не достигат на семейството на двегодишния Светко, за да замине за лечение в 
чужбина, а назначената дата за приемане е след месец. В същото време състоянието детето се 
влошава. Нещастието на семейство Сандови започва преди около година. На 2 юни нищо 
неподозиращите родители отиват в болницата, за да поставят задължителната ваксина „Пентаксим“.  
„Беше на 3 юни вечерта към 21:15 часа, когато играехме всички и той се опита да стане, но не можа. 
Ние си помислихме, че си е навехнал крачето, но кракът му започна все повече да се обездвижва. 
Изчакахме 15-20 мин., докато отидем до спешното. Успяха да ни прегледат в 00:30 вечерта, детето 
вече не можеше да си стои на двата крака. Приеха ни в Инфекциозно отделение. В началото не 
знаеха какво му има. Според лекарите той е получил лека форма на полиомиелит. Първата седмица 
– нищо, втората седмица започна да иска да пълзи, но не като бебе, а като гъсеница. Придърпваше 
се с таза от кръста нагоре.“, разказват родителите на детето. Година по-късно Светко все още е с 
парализиран десен крак, като успява да се придвижва само чрез лазене. Състоянието му 
продължава да се влошава, в следствие, на което и лявото краче започва да отслабва. След 
безкрайно ходене по болници, в България лекарите така и не се ангажират да дадат точна диагноза 
за състоянието на детето и отричат ваксината като причина. Надежда на родителите дават само 
клиники в чужбина. На семейството са нужни още 9000 лв., за да замине за диагностика в клиника в 
Белгия. Датата на определения преглед е в началото на септември. Лечението след това ще бъде 
проведено в Германия. Можете да помогнете на Светко чрез дарение на специално откритата за 
целта сметка. Титуляр на сметката: Светослав Кристианов Сандов Сметка: BG84BPBI79374022802801 
 

В Пловдив започна кампания „Да върнем картините в музея“ 
www.news.bnt.bg | 24.07.2017  
Платната, които трябва да бъдат възстановени, рамкирани и представени пред публика, са на 
класици в родната живопис като Енчо Пиронков, Кольо Витковски, Анастас Стайков, Дарена 
Георгиева, Елза Гоева. Те са част от фонда на Пловдивския етнографски музей, който при 
създаването си преди век е имал и отдел за художествени произведения. Грозделина Георгиева, 
уредник в Регионалния етнографски музей в Пловдив: По случай стогодишнината решихме да 
покажем и това наше богатство – художествения фонд на музея. Затова решихме да покажем тези 20 
картини, които не са виждали бял свят досега.В български сайт за групово финансиране всеки може 
да дари средства онлайн, според възможностите си. Владия Михайлова, куратор на артистичната 
програма на „Нощ/Пловдив“: И по този начин, дарявайки, да осмислят за тях какво е значението на 
това културно наследство.Възстановените картини ще бъдат показани в музей на 15 и 16 септември 
по време на фестивала „Нощ/Пловдив“. Веселина Сариева, директор на фондация „Отворени 
изкуства“: Тази година решихме да дадем възможност на всички фенове на Нощта и на Етнографския 
музей, които са многобройни, да допринесат за самото събитие и да видят резултатите в самата 
Нощ, а именно тези реставрирани картини.За реставрацията на двайсетте платна са нужни 3 800 
лева, финалът на кампанията е на пети септември. 
 

Стефан Вълдобрев и "Обичайните заподозрени" в подкрепа на Зонта клуб 
Каузата "Заедно да направим добро" е насочена към образованието, науката и равнопоставеността 
на половете 
в. Марица, Пловдив | Мария ДИМИТРОВА | 25.07.2017  
Стефан Вълдобрев и "Обичайните заподозрени" ще изнесат финалния и наймащабния концерт от 
лятното си турне под тепетата. Популярният актьор и колегите му Иван Лечев, Стоян Янкулов, 
Веселин Веселинов-Еко и Мирослав Иванов ще забавляват пловдивчани на 31 август от 21 часа на 
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сцената на Летния театър. Събитието е в подкрепа на благотворителните каузи на Зонта клуб-
Пловдив - "Образование и Наука" и "Равнопоставеност между половете". 
Вълдобрев и "Обичайните заподозрени " е една от най-емблематичните групи на съвременната ни 
музикална сцена. Това е формацията, с която българският актьор, певец, композитор и филмов 
режисьор записва култовите си албуми "Към", "Обичам те, мила", "Революция", "Светът е голям и 
спасение дебне отвсякъде", "Пансион за кучета", "Пропаганда, хромозоми, силикон", "LIVE", 
достигнали общ тираж от над 250 000 копия. Турнето тази година е посветено на новия албум, който 
групата създаде. 
В "10 ?" Стефан и "Обичайните заподозрени" се впускат в лудешко, стихийно пътешествие напред, 
дори това "напред" да е в тъмното, на ръба, някъде там, в бурята. Той улавя енергията от 
творческите светкавици на вдъхновението, за да ни наелектризира с музика за много дълго време. 
Всичко това обещава на сцената на Летния театър музиката да заживее във фините интерпретации 
на Иван Лечев, мощните барабани на Стоян Янкулов, емоционалната бас линия на Веселин 
Веселинов-Еко и иновативността на Мирослав Иванов. Така Стефан Вълдобрев и "Обичайните 
заподозрени" в своя чисто нов албум за пореден път ще ни разкрият, че смисъл има и ние просто 
трябва да го преоткрием.  
 

В Пловдив се появи поредният специален контейнер за използвани дрехи 
www.news.plovdiv24.bg | 25.07.2017  
Източник: Plovdiv24.bg От тази седмица пред кметството на район "Западен" в Пловдив е поставен 
контейнер, в който всеки може да постави старите си и вече неизползвани дрехи. Инициативата е на 
Български червен кръст и се подкрепя от районната администрация, обяви кметът Димитър Колев. 
"Това е едно прекрасно начинание. Всеки има дрехи вкъщи, които вече не използва, но които са в 
добро състояние. Смятам, че вместо да ги изхвърли е по-удачно да ги донесе тук и така да помогне 
на доброволците от Българския червен кръст", заяви кметът на район "Западен" Димитър Колев.  
Контейнерът е поставен в непосредствена близост до входа на кметството. В него могат да се 
изхвърлят само текстилни продукти - дрехи, кърпи, хавлии, завеси, чанти, колани. Вътре не трябва да 
се слага стъкло, пластмаса, метал, хартия или други отпадъци, като нарушителите подлежат на 
санкция. Дрехите трябва да са чисти, поставени в найлонови торбички и да са добре затворени. 
Инициативата се реализира от фирма "Хюманита" съвместно с Българския Червен кръст, по подобие 
на отдавна съществуващ модел в Западна Европа. Всеки контейнер има капацитет от 300 килограма, 
като даренията периодично се събират и хигиенизират.  Изискванията към текстилните изделия - 
завеси, завивки, дрехи, чанти и колани, е да бъдат в годно за употреба състояние и да са прилежно 
опаковани в торбичка. Контейнерите за текстил са част от мащабна национална кампания за 
популяризиране на система за ефикасно и ефективно събиране и оползотворяване на дрехи и 
текстилни продукти от населението. Тя стартира от Пловдив на 1 март и до момента са събрани осем 
тона дарения. С тези, които са годни за употреба, ще бъде създаден кризисен резерв за подпомагане 
от БЧК на пострадали при бедствия, аварии и кризи и ще се извършва целево даряване на дрехи на 
хора в нужда. 
 

Все повече младежи от България се включват в европейски доброволчески програми 
www.bnr.bg | 25.07.2017  
Центърът за развитие на човешките ресурси организира информационна среща "Възможности на 
Европейската доброволческа служба". Проявата е насочена към организации и хора с интерес за 
работа в сферата на младежкото доброволчество. Информационната среща е в помощ на 
организации, които нямат акредитация по Европейска доброволческа служба и нямат опит в 
разработването на проекти по Програма "Еразъм+". В предаването "Преди всички" Светозар 
Даскалов от Центъра за развитие на човешките ресурси обясни: Най-важното за младите хора от 
България, което трябва да знаят като възможност, която им дава Европейската доброволческа 
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служба - това е шансът да заминат в друга страна в чужбина, където да прекарат от две седмици до 
12 месеца, работейки за някаква кауза и трупайки знания в дадена сфера. Програмата покрива 
основните разходи на младия човек, докато той е в чужбина, което включва както международното 
пътуване, така и храна, настаняване, застраховка и малка сума джобни пари. Тоест, това е 
образователна програма, а не програма, чрез която например младите хора могат да заминат да 
работят, не е бригада, не е просто стаж, а е комбинация от различни положителни аспекти на 
програми, които във времето са показали, че са ефективни за развитие на умения. Сферите на 
проектите са различни, като преобладават социалните проекти - помощ на деца, на възрастни хора, 
младежки центрове, екология и култура. За програмния период 2014-2020-а година в програмите 
могат да участват хора на възраст 17 и 30 години. Българските младежи проявяват все по-голям 
интерес, като през последните години се наблюдава леко увеличаване на броя младежи, които 
заминават, уточни Светозар Даскалов: На година те са около сто, докато чужденците, които идват в 
доброволческата служба в България, за да полагат доброволен труд, са около триста, тоест 
интересът към България също е голям и от страна на младежите от други европейски държави. Още 
за възможностите, които дава доброволческата работа, чуйте в звуковия файл. 
 

Бургас е домакин на Фестивала на балканската скара 
www.news.burgas24.bg | 25.07.2017  
Източник: Burgas24.bg Известният фестивал на балканската скара "BurgasMezi" ще гостува от 27-ми 
до 30-ти юли на територията на Пантеона в Морската градина. В рамките на 4 дни Фондация 
"Румънеца и Енчев" и община Бургас са подготвили истински празник за посетителите, включващ 
най-големите кулинарни майстори и едни от най-добрите родни и балкански изпълнители. 
Атрактивната програма за феста е пълна с много изненади и интересни състезания, като турнири по 
табла, белот, футболен билярд, туистър, биърпонг, състезания по надяждане с люти чушки и 
кебапчета и всички те са с вход свободен. Стотици награди очакват участниците и гостите на феста. 
За децата е предвидена целодневна безплатна детска анимация, гимнастика, лунапарк, много 
сладки изкушения, както и още много игри. В първия ден на фестивала на сцената ще излязат рок-
динозаврите от група "Сигнал", на 28-ми юли градуса на настроението ще вдигнат духовият оркестър 
"Виво Монтана" и любимецът на публиката - Борис Солтарийски. На 29-ти - сръбската супер звезда 
Кеба и гръцката сензация Йорданис Агапитос ще се погрижат за вашето добро настроение. В 
последният фестивален ден в 12 часа на обяд фолклорната прима Славка Калчева ще предизвика 
бургазлии да направят най-дългото хоро, а вечерта сръбската легенда Бобан Здравкович и 
даровитата фолклорна певица Ивелина Колева ще закрият фестивала с невероятна палитра от 
балкански ритми. Всички концерти са безплатни за гостите на феста. Организаторите подкрепят 
благотворителната кауза за децата на служители от МВР, загинали при изпълнение на служебния си 
дълг от националната кампания "Завинаги с нас". 
 

 Литературният музей получи дарение със съдействието на Областния управител 
www.dobrudjabg.com | 25.07.2017  
Със съдействието на Областния управител Красимир Кирилов днес дом-паметник „Йордан Йовков“ 
получи дарение. Петте пишещи машини – две електрически и три механични, бяха предоставени на 
Областния управител като дарение от „ВиК Добрич“ АД поради отпаднала необходимост. Красимир 
Кирилов от своя страна дари пишещите машини на литературния музей в рамките на обявената от 
културния институт кампания за набиране на пишещи машини.          За направеното дарение 
Областният управител получи грамота, с която Регионален исторически музей – Добрич, изказва 
благодарност за проявената съпричастност към кампанията на дом-паметник „Йордан Йовков“ за 
набиране на пишещи машини и вещи-символи, свързани с ръкописните и старопечатни книги. 
Грамота за дарението бе издадена от Литературния музей и на „ВиК-Добрич“ АД.          Пишещите 
машини от недалечното ни минало са част от атракциите в дом-паметник „Йордан Йовков“ и чрез 
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тях музейните работници успяват да провокират интереса, особено на децата и тийнейджърите, 
които връщайки се в годините от миналия век, не успяват да напишат на т. нар. шльокавица текст и 
отварят книга, за да пробват и усетят как работи една пишеща машина. 
 

Създават мобилен екип за хора в беда 
www.marica.bg | Автор: Валя ЙЕРЕМИЕВА | 25.07.2017  
Мобилен екип от социални работници ще помага на самотни и възрастни хора, които имат нужда от 
подкрепа. Пилотният проект е на Българския червен кръст и до края на тази година ще се изпълнява 
само в район "Централен". Общината също се включва в благотворителната кауза с 50 000 лева. 
Предложението е на зам.-кмета по социална политика Георги Титюков и ще се обсъжда в Общинския 
съвет в четвъртък. Ако се постигне добър резултат, услугата ще се приложи в целия град, каза  
Титюков. Той допълни, че инициативата за съвместното изпълнение на проекта е на директорката на 
БЧК Таня Георгиева. Социалните работници ще купуват храна, лекарства и предмети от първа 
необходимост на хората, включени в програмата, а също така ще водят възрастните на лекар. 
Предвиждат се посещения в дома поне веднъж на месец, консултации, а също така при 
необходимост и охрана.  В дирекция "Социално подпомагане", а също така и в БЧК има имена на 
самотни и възрастни хора, които се нуждаят от помощ, особено през зимата, обясни Веселина 
Ботева, шеф на социалната дирекция в общината.  Целта на проекта е, от една страна, да се улесни 
животът най-малко на 300-400 души, а освен това да се привлекат младежи като доброволци, за да 
са съпричастни със съдбите на своите съграждани. 
 

Протест срещу спорни промени в Закона за съдебната власт 
www.webcafe.bg | 25.07.2017  
Четири политически партии се обявиха против готвените промени в Закона за съдебната власт и НПК, 
които засягат независимостта на съдебната власт. "Като извънпарламентарна опозиция, 
представляваща стотици хиляди български граждани, категорично се противопоставяме на това 
срамно и недемократично „законотворчество", писано очевидно под нечия чужда диктовката и 
опорочаващо принципите на парламентаризма в една правова държава. Протестите на десетки 
неправителствени организации сред които Съюзът на съдиите в България, Съюзът на юристите в 
България и много други са ярко доказателство, че се приема извънредно законодателство, 
противоречащо на основните принципи на правото и правовата държава", се казва в протестна 
позиция, подписана от "Нова република", "Да България", БЗНС и "Зелените". Какъв е проблемът със 
спорните законови промени? Причината за недоволството е намерението на депутатите да забранят 
на съсловните организации на юристите да се издържат със средства извън членския си внос и 
дарения на собствените членове. Първоначалният вариант на законовите промени беше толкова 
рестриктивен, че на практика забраняваше достъпа им дори до еврофондове. По настояване на 
премиера Бойко Борисов обаче, депутати от ГЕРБ обявиха, че ще разширят обхвата на 
финансирането, така че да може да получават се пари от ЕС и от Европейското икономическо 
пространство (напр. Норвегия). Дори с поправката - съсловните асоциации на юристите няма да 
могат да кандидатстват за средства от САЩ, например. Вторият ключов проблем с промените в ЗСВ е 
ограничаването на правото на съдии, прокурори и следователи да се сдружават извън 
професионалните си структури. Мотивите на вносителите от ГЕРБ: "участието в органи на 
сдруженията на други юристи дава възможност за участие в дейности, които накърняват 
независимостта на на магистрата". Това обаче би означавало край на съществуването на една от най-
старите професионални организации - Съюзът на юристите в България, оглавявана от бившия 
конституционен съдия Владислав Славов. От СЮБ призоваха президента Румен Радев да наложи 
вето върху предлаганите промени, тъй като противоречат на конституционното право на свободно 
сдружаване. Сред останалите спорни казуси, които могат да бъдат приети от Народното събрание 
още преди края на лятната ваканция, е идеята за разрешаване на кадрови "бонуси" за отиващите си 
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членове на Висшия съдебен съвет. Те ще могат сами да избират къде да продължат да работят след 
края на мандата си във ВСС, под условие да се запази нивото в системата. Критиците на проекта 
посочват, че това създава привилегировано положение спрямо всички останали магистрати и няма 
никаква разумна обосновка. "Гответе се за масови протести" Четирите извънпарламентарни 
политически сили заявяват готовност за "масови протести" срещу ""пълзящото посегателство" 
спрямо независимостта на съдебната власт. "Ще уведомим и ЕК, тъй като смятаме че приемането му 
по този срамен начин, особено в навечерието на председателството на Европейския съвет, ще бъде 
изключително лош знак към нашите европейски партньори. Призоваваме институциите на ЕС и 
Съвета на Европа да заемат категорична позиция срещу опитите да бъде ограничена независимостта 
на съдебната власт в България! Ще настояваме и за намеса на Президента и налагане на вето над 
всички текстове, ограничаващи основни конституционни права и свободи на гражданите и 
превръщащи родината ни в полицейско-прокурорска диктатура", се казва в позицията им. 
 

Бодра смяна начело на екипа на "Младежка банка" - Видин 
www.bulnews.bg | 25.07.2017  
Димитър Стоянов поема щафетата в "Младежка банка" - Видин. Младият видинчанин ще бъде 
ръководител на екипа на "Младежката банка" и ще има за задача да продължи успеха на тази 
инициатива на Сдружение "Активно общество" - Видин и така да даде възможност още млади хора 
във Видинско да видят своите идеи реализирани. Председателят на Сдружение "Активно общество" 
- Видин Радослав Георгиев пожела успех на Димитър Стоянов и изрази увереност, че младежът ще се 
справи с отговорната задача да помогне на свои връстници да развият своята предприемчивост. 
"Младежка банка" е уникален финансов инструмент, при който екип от млади хора, подпомагани от 
доброволци, организират и провеждат различни дарителски кампании и събития за набиране на 
средства, като с набраните пари се финансират проекти на младежки инициативни групи. Успешното 
партньорство на Сдружение "Активно общество" и Фондация "Работилница за граждански 
инициативи", изразяващо се в прилагането на модела "Младежка банка" в област Видин, стартира 
през 2015 година, а през 2016-та бяха реализирани пет проекта на млади хора. Тази година 
"Младежка банка" - Видин финансира три проекта, като ключова роля при провеждането на това 
второ издание на инициативата имаше и Димитър Стоянов, който беше част от екипа. "Това е опит, 
който ще ми бъде изключително полезен и който ми даде увереност, за да приема тази отговорност. 
Приех да ръководя екипа на "Младежка банка" - Видин и защото вярвам в идеята, която стои в 
основата на този модел - а именно, млади хора да помагат на други млади хора да реализират 
своите проекти, като така и двете страни развиват своята активност. Вярвам, че след една година от 
екипа на "Младежка банка" - Видин ще можем с гордост да отчетем, че сме подкрепили още 
младежки проекти на територията на област Видин", заяви Димитър Стоянов.  Първият от 
тазгодишните проекти, финансирани от "Младежка банка" - Видин, вече се реализира повече от 
успешно и благодарение на него стотици млади хора се забавляваха на „Рап фест Видин“. В сряда, 26 
юли, ще бъде осъществен и вторият проект, който "Младежка банка" - Видин финансира през тази 
година. В рамките на инициативата „Фреш за всеки“ видинчани и гостите на града ще могат 
безплатно да изпият един фреш - вкусните и здравословни напитки ще бъдат раздавани в 
Крайдунавския парк, в района на Художествената галерия. Стартът на кампанията, имаща за цел да 
популяризира важността на здравословното хранене, ще бъде в 11 часа. В рамките на третия 
одобрен за финансиране проект „Информирай младите" ще бъде проведена информационна 
кампания, имаща за цел да запознае подрастващите с опасностите, които ги дебнат в интернет, като 
за целта ще бъдат използвани всички възможни канали за информация.  
 

Кюстендил: Домът за възрастни хора с увреждания получи като дарение специализиран 
автомобил  
www.focus-news.net | 25.07.2017  

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


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

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

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

С подкрепата на фондация „Америка за България”  

19 

 

Кюстендил. Домът за възрастни хора с увреждания в Кюстендил е получил като дарение 
специализиран автомобил. Това съобщи за Радио „Фокус” – Кюстендил Анелия Велинова, директор 
на Дом за възрастни хора с физически увреждания „Ильо войвода”. Автомобилът е специализиран за 
транспортиране на хора с физически увреждания. „С особено чувство на радост и удовлетворение 
приемаме нашата нова придобивка, станала възможна благодарение на дарителството. Добротата и 
съпричастността показаха, че и най-смелите мечти могат да се реализират, а ние да следваме своите 
принципи на работа или накратко казано – да подхождаме с професионализъм към грижата”, каза 
Анелия Велинова. По думите к радостта сред потребителите е голяма, защото удобствата и 
съвременните механизирани средства на автомобила за качване и слизане са несравними с 
досегашния автобус. Венцеслав ИЛЧЕВ 
 

„Каритас" -Русе в „Седмица на Милосърдието” в Малчика 
www.ruse.utre.bg | 26.07.2017  
Служители и доброволци на "Каритас" в  Русе посетиха с. Малчика, за да участват в Седмицата на 
Милосърдието – инициатива, която се провежда за втора година и събира служители и доброволци 
на Каритас от цяла България. Изпълнителният директор на Каритас Русе -Стефан Марков изнесе 
лекция на тема „Доброволчество и милосърдие”, а доброволците на организацията разказаха за 
своята работа с деца в неравностойно положение. В последвалата дискусия доброволците на всички 
организации на Каритас в България споделиха своя опит. Седмицата на Милосърдието продължава 
от 19 до 27 юли и включва различни дейности - подпомагане на социално слаби семейства, самотни 
възрастни хора и деца, изработване на сувенири, които ще се продават с благотворителна цел. 
 

Доброволци от „Подарете книга” помагат на изоставените деца да се научат да четат 
www.novini.dir.bg | БНР | 26.07.2017  
„Опражненията” от училището могат да бъдат и забавни, щом заедно с теб истински приятел 
разплита формули, високопарни думи ... „Опражненията” от училището могат да бъдат и забавни, 
щом заедно с теб истински приятел разплита формули, високопарни думи и бягащ смисъл, заложени 
в уроците, сякаш за да ти вгорчат живота. Именно с тази мисия са се заели доброволците от 
фондация “Подарете книга”. Всеки делничен ден те застават пред компютрите, влизат в класните 
стаи или преговарят с бизнеспартньори. Но дойде ли уикенда, изминават пътя, който ще ги отведе 
при тяхното дете. Вече седма година доброволците от фондация „Подарете книга” помагат на деца, 
лишени от родителски грижи, не само да усвояват знания, но и да придобиват онази мъдрост, която 
ще им бъде нужна след като напуснат институциите. Идеята започна като инициатива във фейсбук, с 
цел да се събират книги, които да се носят на деца от домовете и там да се създават библиотеки – 
разказва Елена Маринова, координатор във фондацията. – Но скоро стана ясно, че децата в много 
голямата си част не умеят да четат и подарените книги не са им от полза. Така се роди идеята 
доброволците да им помагат в наваксването на пропуските в училище. В момента – в желанието ни 
те да напредват и да усвояват адекватно учебния материал, финансираме занимални, в които 
педагози посещават децата два пъти седмично, учат с тях материала от училище и заедно пишат 
домашните. А за доброволците пък има разработени уроци, които обхващат всякаква сфера на 
нашето всекидневие. И когато отидем на посещение, говорим с децата по темите на тези уроци, с 
цел не толкова те да научат съдържащото се в учебния материал, колкото да провокираме тяхното 
любопитство и да им покажем, че информацията може да бъде поднесена по интересен начин. 
Елена Маринова казва, че много по-лесно е да подариш книга, отколкото да отделиш от времето си, 
за да се сприятелиш с дете и да го поведеш за ръка. Много хора идват по няколко пъти в домовете и 
после се отказват. Най-упоритите обаче, установяват трайни приятелства с децата и изпълняват 
ролята на ментори в техния живот. Самата тя вече четвърта година се грижи за момиче и споделя, че 
да видиш детето, с което някога си се запознал, как се развива, е изключително вълнуващо. Когато се 
запознах с моето дете в дома в Берковица, то беше на 14 г., а сега през август ще стане на 18 г. – 
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разказва Елена Маринова. – Завърши училище и предстои да дойде в София, в преходно жилище. От 
едно по-диво момиче сега тя вече е по-спокойна и има своите си тийнейджърски интереси и 
вълнения. За съжаление, по отношение на учението не се промени много, тъй като тя има нужда от 
ресурсен учител, който обаче не я посещава толкова често. Но за мен е важно, че тя успя да се опази 
от много вредни навици, които можеше да придобие през годините. А сега, идвайки в София, ще 
ползва помощта на повече специалисти, отколкото в малкия град. И наистина вярвам, че ще успее да 
навакса пропуските. Доброволката и нейното дете ще продължат приятелството си и в големия град 
и срещите им, поне в началото, ще бъдат всеки ден, сигурна е Елена Маринова. И въпреки 
трудностите, които ги чакат, това е история с щастлив край. Борбата в домовете, обаче, тепърва 
предстои. За съжаление, има деца, които завършват 12-и клас без да могат да четат и въпреки това 
получават диплома – подчертава Елена Маринова. – Получава се една пропаст между дома, 
училището и това кой помага на децата за ученето и в крайна сметка – те са жертвата в цялата тази 
ситуация. Често пък се случва тези, които могат да четат, да не са усвоили умението да разбират 
текста – така те четат механично и не осмислят информацията. А иначе достъп до книги имат – и чрез 
местните читалища, и чрез нашите библиотеки. Освен това има ли дете, което да каже, че иска да 
прочете дадена книга, тя се набавя възможно най-бързо. Никога не сме допуснали дете да иска 
книга и да не я получи. До всяко дете да има доброволец е мечта, с чието осъществяване 
фондацията ще изпълни своята мисия. Целта ни е чрез редовни посещения да помогнем на децата 
било с училището, било с усвояването на занаят – според техните възможности и желания, добавя 
Елена Маринова. 
 

Продължава дарителската кампания "Заедно да съхраним историческата памет" 
www.pleven.utre.bg | 26.07.2017  
Напомняме, че по повод 140 години от Плевенската епопея  и 40 години от изграждането на 
Панорама "Плевенска епопея 1877 г." Община Плевен и Регионалният военноисторически музей - 
Плевен, обявяват дарителска кампания "Заедно да съхраним историческата памет" за събиране на 
материали – вещи, снимки, документи, грамоти, юбилейни сувенири и др., свързани с историята на 
изграждането на Панорама "Плевенска епопея 1877 г.", с участието на гражданите на Плевен в 
строителството,  със спомени на дарители и участници. Целта е дарените материали да се 
регистрират във фонда на музея и да се използват за създаването на постоянна експозиция  за 
изграждането на Панорама "Плевенска епопея 1877 г." Инициативата ще завърши с изложба, която 
ще бъде представена в навечерието на 40- годишния юбилей на Панорама „Плевенска епопея 1877 
г.” Материалите ще се обработят дигитално и в бъдеще ще бъдат достъпни чрез електронната 
страница на Регионалния военноисторически музей – Плевен. Отзовалите се на инициативата 
граждани ще получат дарителска грамота.  
 

Дарители са осигурили оборудване за децата в Обединени детски услуги "Слънчо" в Русе 
www.bta.bg | 26.07.2017  
Мартин Пенев, БТА 
Обединени детски услуги "Слънчо" в Русе, управлявани от сдружение "Еквилибриум", са се сдобили 
с оборудване за работа и по-добра грижа за децата с увреждания в Дневния център, звено "Майка и 
бебе" и "Центъра за настаняване от семеен тип за деца с увреждания с потребност от постоянна 
медицинска грижа", разкрити по проект на общината. Това съобщиха от кметството в крайдунавския 
град. 
Преди време младо семейство от Пловдив е събрало средства на своята сватба с цел да се закупи 
скъпоструващ терапевтичен стол за дете от "Центъра за настаняване от семеен тип за деца с 
увреждания с потребност от постоянна медицинска грижа". Към благородната кауза се е 
присъединило и семейство от Русе. Събраната сума не достигала, но дарители са предоставили 
средства на "Еквилибриум" и общината. В резултат на това трите центъра на обединени детски 
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услуги "Слънчо" вече работят с чисто нов терапевтичен стол "Зебра", който се използва от децата в 
Дневния център. Те се радват и на огромен цветен парашут, който служи за игра и за терапия. Три 
бактерицидни лампи обслужват "Центъра за деца с потребност от постоянна медицинска грижа" и 
"Дневния център за деца с увреждания". Те са за дезинфекция на въздух, вода, повърхности и 
помещения. 
От кметството информират, че пособия за деца с разстройствата от аутистичния спектър и нови 
матраци за майките и бебета от звено "Майка и бебе" допълват списъка с нови придобивки в 
"Слънчо". 
 

Америка и Сорос не са ни виновни 
www.bloombergtv.bg | 26.07.2017  
Красен Станчев, основател на ИПИ, Светът е бизнес, 26.07.2017 Хюлия Айваз 
Има една организация, която е основния играч във финансирането на НПО, включително 
Асоциацията на съдиите и това е фондация „Америка за България“. Тя е най-големият дарител в 
момента. Това каза основателят на Института за пазарна икономика Красен Станчев в ефира на 
„Светът е бизнес“ с водещ Ивайло Лаков във връзка с начина на финансиране на магистратските 
организации. „Става въпрос за 500 млн. дарителски бюджет“, посочи Станчев. Той изрази несъгласие 
с обвиненията, свързани с американската фондация и Сорос. „Аз съм бил програмен директор на 
институт „Отворено общество“ за една година и мога да кажа, че повечето библиотеки тогава ги 
спасихме. Да не говорим за университети и за информационния център на БАН. Това беше само 
бюджетът, за който аз отговарях“, коментира още той. 

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

