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Новини за членове на БДФ 
 

Reach for Change започва лятна обучителна програма по социално предприемачество за 
възпитаниците на програма „Заедно в час” 

www.ngobg.info | 26.06.2018  
Обученията започнаха на 23 юни и ще се провеждат пет поредни седмици Съвместна лятна 
обучителна програма по социално предприемачество започват неправителствените 
организации Reach for Change България и „Заедно в час”. Програмата е предназначена за 
възпитаниците на „Заедно в час”, които имат интерес в сферата на социалното 
предприемачество, и цели да развие допълнително знанията, уменията и капацитета на 
участниците да реализират своите идеи като успешни бизнеси със социална кауза. Първото 
обучение от програмата се проведе в събота, 23 юни, като на него присъстваха 15 души. Те 
се запознаха с дефинициите и същността на социалното предприемачество през различни 
примери и споделен опит от лекторите Юрий Вълковски – изпълнителен директор на 
фондация Reach for Change България, и Христина Попова – програмен мениджър на 
фондацията. Обучението ще продължи още пет седмици, като включва различни модули, 
които обхващат основните теми, свързани с развитието на успешни проекти от сферата на 
социалното предприемачество. Сред тях са развиване на концепция, бизнес моделиране и 
набиране на средства. Обучителната програма е разработена на база на опита на Reach for 
Change България, които всяка година подкрепят едни от най-успешните български проекти в 
сферата на социалното предприемачество чрез конкурса ПРОМЯНАТА, организиран в 
партньорство с Нова Броудкастинг Груп. Проекти на възпитаници на програма 2Заедно в 
час” са сред достигалите до финалните етапи на конкурса – победител в първото издание на 
ПРОМЯНАТА през 2014 г. е „Враца Софтуер Общество” на Емилиян Кадийски, а сред 
подкрепените в Акселератора на ПРОМЯНАТА са „Игрици.бг” на Станимира Христова, 
„Училищни чудеса” на Александра Иванова и Йоана Савова, “Лятна Старт Академия” на 
Милена Димитрова, Елица Генева и Десислава Стоянова. Лятната обучителната програма е 
продължение и надграждане на дългогодишното партньорство между “Заедно в час” и 
Reach for Change. Основна цел на „Заедно в час” е да подкрепи силно мотивирани и 
способни хора да работят за успеха на всяко дете в България – първо като станат учители за 
две години на учениците с най-голяма нужда от подкрепа, а след това да продължат да 
работят за осигуряване на качествено образование на всяко дете през различни 
професионални пътища. Това включва и развитие в сферата на социалното 
предприемачество, като вече има редица успешни примери в тази посока на възпитаници 
на програма „Заедно в час”. „Опитът в училище помага на участниците да се запознаят с 
предизвикателствата в реална среда и да генерират идеи за тяхното решение”, споделя 
Екатерина Янкова, ръководител „Обучения и алумни” в „Заедно в час”. И добавя, че през 
съвместното обучение с Reach for Change България “Заедно в час” иска да подкрепи 
участниците в програмата си с практически знания как да превърнат идеите си в успешни и 
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устойчиви проекти с положителен ефект върху учениците и общностите, в които те живеят. 
„Създаването на съвместна обучителна програма със „Заедно в час“ е чудесна възможност 
да споделим опита и методологията си с по-широк кръг от стартиращи социални 
предприемачи в областта на образованието. Вярваме, че работата с участниците в 
програмата ще доведе до позитивна промяна за децата в България”, разказа Христина 
Попова, програмен мениджър на Reach for Change България.   За „Заедно в час" „Заедно в 
час” е неправителствена организация, която работи за осигуряването на равен достъп до 
качествено образование на всяко дете в България, независимо от населеното място, в което 
живее, училището, в което учи, етническия му произход и социално-икономическото 
положение на родителите. Организацията привлича и внимателно подбира мотивирани и 
опитни специалисти с високи постижения от различни сфери. В рамките на двугодишна 
програма за професионално и лидерско развитие те получават целенасочено обучение и 
подкрепа да работят като учители на ученици от уязвими общности в училища в цялата 
страна. Организацията изгражда силна общност от настоящи учители, възпитаници и 
ключови партньори от всички сектори, за да подпомогне дългосрочно достъпа до 
качествено образование на всяко българско дете. Мнозинството от възпитаниците на 
програмата остават активно ангажирани в сферата на образованието, като се развиват в 
различни кариерни пътеки – училищно лидерство, социално предприемачество, публични 
политики и др. “Заедно в час” е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на 
фондация „Америка за България“ и е част от глобалната мрежа за равен достъп до 
качествено образование Teach For All. За Reach for Change България Reach for Change e 
международна фондация, която има представителство в още 16 държави от Европа, Азия и 
Африка. Мисията на фондацията е да открие изключителни социални предприемачи и да им 
помогне да развият иновации, които да подобряват живота на децата и младежите в голям 
мащаб. В България Reach for Change оперира от 2014 г., когато започва да организира в 
партньорство с Нова Броудкастинг Груп ежегодния конкурс за социални предприемачи 
ПРОМЯНАТА. Селектираните в конкурса социални предприемачи стават част от Инкубатора 
на ПРОМЯНАТА за период от поне една година, където получават подкрепа под формата на 
първоначално финансиране, обучения и консултации за стратегическо планиране, бизнес 
менторство, медийна подкрепа и достъп до мрежа от социални предприемачи в България и 
чужбина. За четирите години от началото на инициативата подкрепените в ПРОМЯНАТА 
социални предприемачи са помогнали на почти 36 000 деца и младежи от над 120 населени 
места в България. Reach for Change България организира ежегодно и Академия за социални 
предприемачи от 2016 година насам. Академията е платена интензивна обучителна 
програма, която предлага практически знания, инструменти и контакти за хора, които искат 
да стартират свой собствен социален бизнес. 

Ротари приключи проекта за чиста вода 

www.novpogled.net | 26.06.2018 |  
Проектът на Ротари клуб Пирдоп „Чиста вода за децата на Средногорието“ завърши. 
Припомняме, че инициативата на ротарианците стартира със събиране на средства на 
традиционния благотворителен бал през месец декември 2017 година. Към дарителите се 
присъединиха и „Аурубис България“, „Дънди Прешъс Металс Челопеч“, „Елаците-Мед“, „Ди 
Би Карго“, „Инер Уил клуб“ и много други. Така бяха събрани 16 хил. лева, с които всичките 
33 групи в детските градини в Средногорието бяха оборудвани с модерни системи за 
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пречистване на питейната вода. Приключването на проекта беше отбелязано с кратко 
тържество в салона на детска градина „Пека и Карло Чоконяни“ в Пирдоп. Присъстваха 
кметът на община Пирдоп Ангел Геров, кметът на община Чавдар Пенчо Геров, 
изпълнителният директор на „Аурубис България“ Тим Курт, изпълнителният директор на 
„Елаците-Мед“ Драгомир Драганов, Константина Градева - като представител на „Дънди 
Прешъс Металс“, Любомир Гарчев, директори на детски градини от района, ротарианци и 
други. Децата от различните групи в детската градина изнесоха кратка музикално-танцова 
програма за своите гости. Приветствия по повод приключването на проекта направиха 
президентът на Ротари клуб Пирдоп Цветан Бакърджиев и кметът на община Пирдоп Ангел 
Геров. Те изразиха убеждението си, че това е един от най-добрите и полезни проекти, 
правени в Средногорието. Гостите разгледаха оборудваните санитарни възли в градината. 

Ето как да помогнете на децата на България  

www.elle.bg | 27.06.2018 |  
Всички харесваме креативните и майсторски изработени бижута на PANDORA. Сега обаче 
имаме още една причина да искаме да ги притежаваме. Марката стана част от кампанията 
за ранно детско развитие на УНИЦЕФ в България, която има за цел да подкрепи т.нар. 
патронажна грижа. Тя осигурява безплатни домашни консултации за бъдещи майки и 
семейства с деца до 3г., по време на които родителите получават ключови насоки за 
пълноценното развитие на децата от обучени от УНИЦЕФ медицински сестри.  Какво трябва 
да направите? Купете бижу от колекцията PANDORA x Disney до 6-ти юли 2018 г. и марката 
ще дари 10% от стойността му на кампанията. Цялата колекция можете да разгледате на 
pandora.net, в магазините на марката в София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, 
Стара Загора и Русе, както и в партньорската мрежа на бутици SILVER COURT и онлайн на 
silvercourt.bg. Може да подкрепите работата на УНИЦЕФ за семейства с малки деца и като 
изпратите SMS на номер 1021 с текст 5 PANDORA. Така всеки месец ще дарявате по 5 лв. на 
кампанията през мобилния си телефон.  Повече за иницативата на УНИЦЕФ може да научите 
на roditel.unicef.bg.  

Парк за 650 000 лв. даряват енергетици на Гълъбово 

www.kmeta.bg | 25.06.2018 |  
Новоизграденият Парк „Езерото“ в Гълъбово ще бъде открит с официална церемония утре в 
10.00 часа. Проектът се реализира по Споразумението за социални инвестиции между 
Община Гълъбово и енергийната компания „КонтурГлобал Марица-изток 3“, собственик на 
едноименната топлоелектрическа централа край града. Инвестицията на компанията за 
създаването на парка е 650 000 лева. 
На откриването ще присъстват кметът на Гълъбово Николай Тонев, представители на 
ръководството на „КонтурГлобал Марица-изток 3“, както и представители на местната 
администрация, спортни клубове, граждани. 
Официален гост на събитието ще бъде Станка Златева, двукратен вицеолимпийски и 
петкратен световен шампион по борба. 
Новопроектираният и изграден парк „Езерото“ в квартал „Втори“ предлага на гражданите и 
гостите 6 500 кв. м сенчести алеи места за отдих на метри от прохладата на язовир „Розов 
Кладенец“. Проектът, разработен и детайлизиран съвместно от екипите на Община 
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Гълъбово и енергийната компания, е изцяло съобразен с нуждите на местните жители и 
максимално използва естествените възможности на терена. 
Новият парк се гордее с две обезопасени спортни игрища; специализираната тревна 
настилка на едното дава отлични възможности за активно забавление на почитателите на 
мини-футбола, волейбола, бадминтона и други; в съседство е разположено пясъчно поле, 
предлагащо атрактивни нови изживявания за любителите на плажни спортове. 
Възможностите за активност на открито се допълват от напълно оборудвана фитнес зона, 
разполагаща както с класически тренировъчни уреди, така и с привлекателни за 
почитателите на кросфит-заниманията комбинирани съоръжения. 
За детските въображение и енергия също е подсигурено подходящо място да се развихрят – 
специално конструирана площадка, отговаряща на всички актуални изисквания за 
безопасност. Роматични беседки и прохладен фонтан добавят към чара на парка, от който 
може да се наблюдават и множеството редки птици, привлечени от водите на „Розов 
кладенец“. За отпималния комфорт на посетителите са осигурени още и удобна автобусна 
спирка, паркоместа, санитарни помещения, ефикасно осветление, физическа охрана и 
всеобхватна система за видеонаблюдение. 

Журналистът Мария Чернева напуска БНТ след “публична екзекуция“ 

www.mediapool.bg | 27.06.2018 |  
Едно от знаковите лица на БНТ журналистът Мария Чернева обяви в сряда, че напуска 
телевизията в знак на несъгласие с решението на ръководството да ѝ бъде отнет ресора, 
съпроводено с “публична екзекуция“ пред цялата редакция. Причината за отстраняването ѝ 
от здравния ресор е писмо от лидер на пациентска организация, съдържащо злепоставяща 
информация за работата ѝ като член на Обществения съвет на Фонда за лечение на деца и с 
което се иска оттеглянето ѝ от съвета. “Повярвайте ми – нямам избор. Особено след моята 
публична екзекуция пред цялата редакция на новините. Когато директорът на информация 
посегна на най-ценния ми капитал - доброто име и доверие, градено 25 години. С 
недопустими внушения за недостойно поведение като представител на БНТ в Обществения 
съвет на Фонда за лечение на деца, с изразена погнуса към мен. Единствено по твърдения в 
някакво писмо към генералния директор. Писмо, за което шефката на информация не 
допусна и грам съмнение, че съдържа неистини. С думи, които ме възпламениха от 
възмущение, с думи, които предизвикаха нападките на някои колеги - как съм могла да 
отказвам лечение на деца“, написа Чернева в профила си във “Фейсбук“. Тя обяснява, че 
писмото от председателя на Българската асоциация за закрила на пациентите (БАЗП) 
Пламен Таушанов е било използвано от директора на дирекция "Информация" в БНТ Уляна 
Пръмова като основание да я отстрани от здравния ресор. Чернева е отстранена и като 
представител във Фонда за лечение на деца. Тя коментира, че ѝ се отнема ресора, в който е 
“най-силна и независима“ и в който "може твърдо да отстоява обществения интерес и лесно 
да различава чуждо влияние". 
“Отстранена съм без никакъв професионален аргумент, публично като знак към всичките ми 
колеги - каква "подкрепа " биха имали всеки път, ако настъпят нечии интереси и потекат 
жалби към тях“, коментира Чернева. Тя обяснява още, че два дни чака да получи писмото 
със злепоставящите я твърдения, но така и не ѝ е дадено, за да има възможност да се 
защити. Пръмова: Отстраняването от ресора е временно до изясняване на случая Пред 
Mediapool директорът на дирекция “Информация“ Уляна Пръмова заяви, че днес на Мария 
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Чернева ще бъде дадена възможност за отговор и след като даде своите писмени 
обяснения пред генералния директор на телевизията, ще бъде взето окончателно решение. 
По думите на Пръмова отстраняването на Чернева от ресора е временна мярка до 
изясняване на случая. Попитана не е ли било редно обяснения от журналистката да бъдат 
поискани на четири очи, а не като бъде унизена и злепоставена пред колегите си, Пръмова 
коментира, че е взела решението да го направи публично, за да няма интерпретации какво 
точно се е случило. “След разговор на четири очи може да има много тълкувания и 
коментари какво точно съм казала и дали съм заплашвала някого. Аз съм обяснила 
публично, че това е временно и защо го правим. Когато тя си напише обяснението, видим го 
и генералният директор вземе решение колко е било правилно или не нейното поведение, 
тогава вече ще има друго поведение и друго решение. Но аз не мога да нарека донос едно 
подписано писмо с име“, каза Пръмова. По думите ѝ “писмото е подплатено с факти, дати, 
съдебни решения и т.н.“. “Това не е донос и не визира нейното журналистическо поведение, 
разследвания, репортажи и т.н. Тук става дума за глас, който според тези хора е даден в 
ущърб на здравето на деца“, каза Пръмова. “Аз съм упоменала само конкретния факт, без 
никакви други подробности и никого не съм злепоставяла. Аз съм директор на дирекция 
“Информация и имам право да взема това решение. Не мисля, че трябва да го оспорвате, 
защото знаете, че ресорите се сменят в много редакции“, заяви Пръмова. Според нея 
временното отстраняване на Чернева от ресора не е нещо, което да нарушава правата на 
журналистката, тъй като “ресорите се сменят в много редакции“. Таушанов: Няма да го 
обсъждам с вас Самият автор на писмото Пламен Таушанов отказа пред Меdiapool да 
обясни в какво точно обвинява Мария Чернева. “Не съм написал открито писмо, за да го 
обсъждам с медии. То касае конкретна информация, за конкретни хора по повод нейната 
дейност. Аз съобщавам на ръководството на телевизията какво прави техният 
представител“, каза Таушанов. Попитан какво прави представителят на БНТ в Обществения 
съвет, той отговори: “Аз не съм го адресирал до вас, така че няма да го обсъждам с вас“. 
Таушанов оглавява една от двете национално представителни пациентски организации и е 
известен с това, че отказва да публикува източниците си на финансиране, като преди две 
години даде официален отказ тази информация да бъде предоставена на Mediapool по 
Закона за достъп до обществена информация. Същевременно на сайта на организацията му 
последния отчет за постъпили дарения от фирми и организации е за 2010 година, т.е. не е 
ясно какви финансови интереси биха могли да стоят зад действията му. Запознати 
коментираха, че още през миналата седмица Таушанов се е "похвалил", че е издействал 
отстраняването на Чернева от фонда. “Защо генералният директор трябва да вярва на мен, 
като може да приеме без съмнения твърденията на човека, чийто представител в 
Обществения съвет на фонда гласува заявления на родители в явен конфликт на интереси. 
Конфликт на интереси, защото същата асоциация инициира съдебни дела срещу фонда и 
представлява и защитава родителите на децата, вероятно не безкористно“, коментира 
Чернева. “Това ръководство на БНТ се разграничи от мен. Аз се разграничавам от това 
ръководство на БНТ. Професионалната ми чест го изисква“, завършва поста си тя. През 
годините в работата си като член на Обществения съвет на Фонда за лечение на деца Мария 
Чернева винаги се е ползвала с уважението както на представители на граждански и 
дарителски организации, така и на водещи медицински специалисти. От фонда се 
отстраняват хората, които изнасят проблемите пред обществото Красимира Величкова от 
Българския дарителски форум, която е бивш член на Обществения съвет на фонда и напусна 
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в знак на несъгласие с политиката на бившия директор Владимир Пилософ коментира пред 
Mediapool, че с отстраняването на Чернева освен граждански организации във фонда вече 
няма и журналисти. “В крайна сметка фондът се превръща в една обичайна структура към 
Министерството на здравеопазването, която не е ефективна и не работи добре. Освен това 
се обезглавяват човек по човек онези хора в Обществения съвет, които могат реално да 
информират обществото какво се случва там и какви са проблемите“, коментира Величкова. 

Объркани посоки: Вижте лекаря, запътил се не към Запада, а към Северозапада 

www.bgnow.eu | 27.06.2018 |  
Този лекар е различен, не ламти за богатство, а е отдал живота си на самотните и болните, 
без да вземе дори и стотинка. Много български лекари отиват в чужбина. Шеип Панев също 
заминава, но вместо за Западна Европа поема към изоставените села на Северозападна 
България. За да лекува самотните възрастни хора – без да взима и стотинка, разказва Дойче 
веле. Баба Милка е вдигнала кръвното. Сигурно е от сапунените опери, които гледа всеки 
ден, казва тя. Споделя, че преживява някои от историите много емоционално, а други, които 
намира за примитивни, само я дразнят. Въпреки това не изключва телевизора. Високото 
кръвно може да се дължи и на факта, че не си пие редовно лекарствата. „Трябва да си 
взимаш лекарствата по едно и също време – рано сутрин, а не късно след обяд, това е много 
важно“, казва ѝ Шеип Панев. Съвсем скоро той ще се дипломира като лекар. Днес е 
пристигнал в село Лютиброд в Северозападна България на около 100 километра от 
столицата София.Дори не подозирате какво могат да ви причинят някои уж безобидни 
лекарства, до които често прибягвамеМислите ги за безобидни, но жестоко грешите… На 
практика, няма лекарство, което съвременната фарма…Jun 8 2018vsyakajena.com ук 
преглежда малкото останали възрастни хора. Северозападна България е един от най-
бедните региони в ЕС. Младите хора отдавна са напуснали селата и се прибират само по 
уикендите. По тези места хората виждат лекар само веднъж в месеца – но само лете. През 
зимните месеци всичко зависи от времето. Провалът на държавата „Винаги казвам на 
дъщерята: Ако не дай Боже ми се случи нещо и успея да ти се обадя по телефона, едва ли 
ще те дочакам жива, докато пристигнеш от София. Тук нямаме лекар. Колко пъти съм се 
молила да намерим някой, който да идва поне в понеделник, сряда и петък. В другия край 
на селото живее една акушерка, която се грижи за болната си майка. Когато ме заболят 
силно коленете, отивам при нея, за да ми бие една инжекция“, казва баба Милка. Шеип 
Панев не иска да се примири с тази ситуация. Вместо това действа – по собствена 
инициатива и на доброволни начала. Заедно с лекари от една столична болница посещава 
различни села в Северозападна България – но не само, за да трупа практически опит като 
лекар: „Длъжни сме да помогнем на хората тук, защото държавата очевидно не се справя. 
Във всяка възрастна жена виждам сякаш моята баба и това ми стопля сърцето. Хората тук 
ценят работата ни и се радвам, че мога да сторя нещо добро за тях, че съм им полезен. А 
това значи, че не живея напразно“, казва младият лекар. Безвъзмездният лекарски труд е 
просто благословия за неправителствената организация „Проект Северозапад“. От три 
години Яна Рупева са грижи за забравените хора в региона. „Освен работата ни с 
възрастните хора се опитваме да интегрираме в обществото и младежи с психически 
недъзи, които са прекарали целия си досегашен живот в социални домове. Налага се да ги 
учим на най-елементарни неща – да разпознават часовника, да внимават, когато пресичат 
улиците, да знаят как се пътува с влак и т.н.“, казва Рупева. Социални услуги – просто няма В 
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отдалечените региони на България не съществува функционираща система на социални 
услуги, добавя тя. Само от дарения Яна Рупева е създала работилница за хора с увреждания. 
Държавата не отпуска и стотинка. Сега тя иска да създаде и социална кухня, в която хората с 
увреждания да приготвят и доставят храната за възрастните и самотни хора. „Старците тук 
изобщо не могат да повярват, че има някой, който е готов да се грижи за тях. Те са 
безкрайно благодарни, че им се дава възможност да водят приличен живот на старини“, 
казва Яна Рупева. Лекари като Шеип Панев са абсолютно необходими в тези региони. 
Спасяването на човешки живот нерядко зависи от бързината на лекарите. „В учебниците 
четем за онези решаващи пет до десет минути, през които пациентът трябва да бъде 
реанимиран. На практика обаче линейките пристигат след два, три, а понякога и след четири 
часа в отдалечените села. Умират хора, които при нормални обстоятелства бихме могли да 
спасим“, казва Шеип. За съжаление лекари като Шеип се броят на пръсти. Повечето млади 
лекари ги тегли към Западна Европа, а не към селата в България. „Отварянето на границите, 
което първоначално приветствахме, имаше и отрицателни последици. Днес нашите лекари 
напускат България. Утре обаче и българските пациенти ще тръгнат към чужбина и това ще 
постави под натиск и германската здравна система. За тези неща трябва да се помисли още 
днес – преди да сме започнали да внасяме евтина чужда ръка отвън“, казва бившата зам.-
председателка на Българския лекарски съюз д-р Галинка Павлова. „Имам дълг към хората 
тук“ Над 1600 български лекари работят понастоящем в Германия. Шеип Панев обаче не 
иска да напуска България. „Човек живее само веднъж и всеки сам си взима решенията. Не 
осъждам моите колеги, които заминават. В България е много трудно за младите лекари. Бих 
заминал за Германия, но само временно – на специализация, а не за постоянно. Мисля, че 
имам дълг към хората в България. Искам да остана, за да ги лекувам. Какво ще стане, ако 
всички заминат оттук?“, казва младият медик. След прегледа при него баба Милка, която 
участва в местна фолклорна група, се отправя към съседното село. „Коленете нещо не ме 
държат, но гласът ми все още е силен. „За болежките в коленете ще трябва да чакам, докато 
се появи отново д-р Панев“, казва бабата.Вижте тази красавица, има две висши образования 
и е … земеделски производителОт красавица до красавица има голяма разлика. Вижте една 
обаятелна дама, която се занимава със земед…Jun 20 2018vsyakajena.com Източник: dnes.bg 
Източник: vsyakajena 

Депутат рожденик събра 11 500 лв. за фондация "Искам бебе", дариха го с "Ангелско сърце" 

в. Ловеч Прес | 28.06.2018 |  
Народният представител от Ловешки избирателен район Иван Миховски събра 11 500 лв. на 
тазгодишния си рожден ден за фондацията "Искам бебе", а организацията го дари със 
статуетка "Ангелско сърце". 
За трета поредна година Миховски посрещна гости в Орешак, като те предварително знаеха, 
че той не очаква лични подаръци. Всички са предупредени, че личният им жест към 
рожденика всъщност ще отиде за благотворителност - ще бъдат подпомогнати двойки с 
репродуктивни проблеми. Празненството бе предшествано от молебен за чадородие, 
отслужен от Велички епископ Сионий в Троянския манастир, под патронажа на 
председателя на Народното събрание Цвета Караянчева, която сподели, че това е най-
силната и смислена кауза, зад която застава. 
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Инициативата е родена преди години, когато Миховски в лична изповед споделя с епископ 
Сионий, че семейството му е имало нужда от Божията подкрепа и я получило. Когато 
дъщеря му вече е родена, той се зарича да посвети живота си на каузата. 
След общата и силна молитва Светата Божия Майка да измоли помощ и подкрепа всяко 
българско семейство да има рожба, в Троянския манастир бяха кръстени Зорница и Ванеса. 
По думите на майка им Ваня Георгиева двете близначки са на този свят благодарение на 
дарителския жест на Иван Миховски и приятелите му преди две години. "Появата на двете 
съкровища е свързана и с молитвите на тяхната 8-годишна сестричка, която лягаше и 
ставаше с идеята, че иска да стане кака", обясни щастливата майка пред всички гости и 
разказа личната си история. Децата са заченати ин витро. 
Малките красавици сами избрали Цвета Караянчева за кръстница. Когато в парламента 
готвели награждаването за инициативата "Ангели на благодарността" и Караянчева се 
появила, едното момиченце протегнало ръце към нея като да я прегърне. Майка им 
решила, че това е знак, с които трябва да се съобрази. "Не можех да откажа на такава мила 
покана. Много съм щастлива, че съм патрон на това щастливо събитие и кръстница на 
близначките. Благодаря на Миховски за това, което прави", сподели Караянчева пред 
медиите преди ритуала. 
На тържеството на рожденика фондация "Искам бебе" връчи на народния представител 
статуетка "Ангелско сърце" за изключително отговорната му и сърцата работа в подкрепа на 
каузата за повече деца на България. Тя е стъклена и изработена от ръцете на талантливия 
скулптор Александра Велева - Шуши. С огромно вълнение и объркан от щастие, Иван 
Миховски на свой ред дари изящната творба на д-р Меги Шефкетова - ин витро специалист, 
дарил дечица на стотици български семейства. 
Миналата година на рождения си ден Миховски събра 6000 лв., троянски бизнесмен и негов 
приятел удвои сумата и така 12 000 лв. бяха преведени на фондацията "Искам бебе" в 
подкрепа на двойки с репродуктивни проблеми. С негова помощ вече са се родили три 
дечица, на път е четвъртото, което ще проплаче до дни. Миховски вече знае - момченце е, 
моля се и вярвам, че всичко ще е наред и съм сигурен, че следващата година ще има нови 
колички тук около нас, обяви той пред приятелите си. И благодари на всички. 
Рождения ден на Иван Миховски, превърнат от него в едно от най-големите 
благотворителни събития в областта, уважиха колегите му народни представители от ГЕРБ, 
административният секретар на партията Цветомир Паунов, общински съветници от Троян и 
много приятели. 

Включи се във фотоконкурса „Истории за миграцията с щастлив край" 

www.ngobg.info | 28.06.2018 |  
Фондация „Обществен дарителски фонд за Варна" с подкрепата на Global Fund for 
Community Foundations обявява началото на фотоконкурс „Истории за миграцията с щастлив 
край“. В конкурса могат да участват, както любители така и професионални фотографи без 
ограничение за възрастта. Конкурсът е отворен за автори от България, включително 
мигранти, които в момента живеят в България. Необходимо е фотографиите да показват 
истории за успешна интеграция на мигранти в България през погледа на автора; нещата 
които ни обедняват, които показват доброто, мостовете между различните култури, 
истории, които вълнуват. Конкурсът има за цел да насърчи междукултурния диалог и да се 
пребори със стереотипите, които често пораждат ксенофобия и отхвърляне на мигрантите. 



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”  

12 

 

Конкурсът „Истории за миграцията с щастлив край“ ще отличи три фотографии с помощта на 
компетентно жури. Наградите са: 1-во място - 300 лева, 2-ро място - 200 лева, 3-то място - 
100 лева. Срокът за участие е 15 август 2018. Жури на конкурса са Емил Жупов, Красимир 
Делчев и Реджеб Шабанов Наградените фотографии и всички номинирани от журито ще 
бъдат подредени в изложба. След приключване на изложбата, всички автори на 
представените фотографии ще имат възможност да кандидатстват със свой кратък проект за 
обучение по фотографски умения на деца на мигранти от Варна на тема: „България през моя 
поглед“. Проектът класиран на първо място ще получи финансова подкрепа от Обществен 
дарителски фонд за Варна за да се реализира до края на 2018 г. Медийни партньори на 
фотоконкурса са Българска национална телевизия 2, Lun art и Днес+. Фотографиите се 
изпращат на електронен адрес: office@odfv.org Повече за регламента на конкурса можете 
да намерите тук. Фондация „Обществен дарителски фонд за Варна“ е една от обществените 
фондации, които ФРГИ подкрепя от 2009 г. насам по Програма „Развитие на обществените 
фондации в България“. Обществените фондации набират средства от местни дарители и ги 
разпределят за важни местни инициативи. Те помагат на дарителите по-лесно да 
осъществят своите благотворителни намерения, контролират разходването на дарителските 
средства и дават обратна връзка за ефекта от финансираните инициативи. 
 
Общи новини 
 

2000 заглавия събра "Подари книга на читалище в нужда" 

www.duma.bg | Дума | 21.06.2018 |  
"Подари книга на читалище в нужда" е благотворителна инициатива, която сайтът за култура 
и лайфстайл Vibes.bg осъществява за втори път. Целта бе да се съберат книги за читалища, 
намиращи се в две български села: с. Дълбоки (Старозагорско) и с. Ветрен дол 
(Пазарджишко). 
За по-малко от месец инициативата събра над 2000 книги, които са вече при своите нови 
читатели. Още със самото стартиране на кампанията интересът бе огромен и през първите 
няколко седмици читалищата получиха буквално стотици книги. Събитието във фейсбук се 
сдоби с над 4000 души, които следяха всяка стъпка от инициативата. 
Организаторите посрещнаха партньори, приятели и всички, които пожелаха лично да дарят 
книги, в столичния бар "Macondo", който безвъзмездно предостави своето пространство за 
осъществяването на събитието. 

Млад съпруг и баща се нуждае от помощ срещу коварна болест, да подкрепим Наско 

www.dariknews.bg | 22.06.2018 |  
Млад пловдивчанин има нужда от помощ. Наско е на 31 години и е с диагноза остра 
миелоидна левкемия. За да продължи да живее е необходима трансплантация на стволови 
клетки, която ще бъде направена извън България. Това изисква средства непосилни за 
семейството му. Атанас Динков има съпруга и детенце на годинка и половина. Нека 
помогнем той да остане със своето семейство! "Много ни е трудно да Ви помолим за 
финанси, но в момента нямаме друг избор. Всяко ваше дарение ще е от помощ. Моля 
помогнете ни да върнем тези прекрасни усмивки по лицата им и малкото човече от 
снимката да израсте с баща си! Благодарим Ви!", апелират близки на Наско. Дарителска 
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сметка BG90BUIN95611100605800 Атанас Йорданов Динков Алианц България За тези от вас, 
на които ще им трябват данните на латиница: BG90BUIN95611100605800 Allianz Bank Bulgaria 
BIC: BUINBGSF Atanas Yordanov Dinkov 

Доброволци париха дрехи на социално слаби в Джебел 

в. Арда, Кърджали | 22.06.2018 |  
За трета година доброволци на БМЧК от клуб "Да имаш голямо сърце не тежи" към ПГ 
"Руска Пеева" в Джебел реализираха своята благотворителна кампанията "Топла дреха". 
Дарените от частни лица дрехи, сортирани и пакетирани от доброволците на клуба, 
намериха своите нови собственици в лицето на социално слаби хора и деца в риск. Във 
фесбук страницата на БМЧК Кърджали доброволците на клуба изказаха своята благодарност 
на Веско Павлов - кмет на с. Чакалци, Ирина Караиванова - кмет на с. Тютюнче и Гюлай 
Давуд - кмет на с.Подвръх за съдействието и добрата организация и на всички дарители, 
взели активно участие в кампанията. 

Професор д-р Иван Гаврилов е най-големият дарител на архива в Монтана 

www.konkurent.bg | 22.06.2018 |  
Известният онколог професор д-р Иван Гаврилов е най-горемият дарител на архива в 
Монтана през миналата година. 
По традиция в Международния ден на архивите, Държавен архив - Монтана, благодари на 
хората, допринесли за обогатяването на фонда. 
Най-ценно документално дарение е на  Иван Георгиев от Лом. Той е предоставил оригинали 
на писма и телеграми, които свидетелстват  за развитието на телеграфо-пощенското дело от 
края на 19 век у нас. 
Професор  Гаврилов е финансирал постерите за документалната изложба “Балканската 
война 1912-1913 г.”. Лекарят  дари и портрет на Васил Левски, създаден от   Ставри Калинов. 
Онкологът е почетен гражданин на Монтана и един от най-големите дарители на 
православни храмове, манастири, читалища, училища в цялата страна. 
Грамота получи  и  кметът на Монтана Златко Живков за дарено мултифункционално 
устройство. Дългогодишният реставратор Антоанета Димитрова е отличена за участие в 
доброволческата програма “Приятели на архива”, както и за реставрираните безвъзмездно 
над 700 листа. 
На призива “Дари документ - обогати историята на родния край!” само за няколко месеца са 
откликнали 16 дарители, каза директорът Ангелина Емилова и подчерта, че всеки, който 
иска да участва в кампанията все още може да го направи. 

Кметът на Казанлък благодари за щедростта на местния бизнес към бъдещето на колежа 

www.novini.dir.bg | БългарияУтре | 22.06.2018 |  
Над 300000лв. за ремонт на сградата на Технически колеж Казанлък към ТУ София събра 
общността за бъдещето на учебното заведение - Кмет, местен бизнес и учени - академици. В 
името на десетилетната кауза Казанлък да има учебно заведение за пример в 
образователната система на България, като нов модел за развитие, с дарения от сърце се 
включиха десетки гости на срещата за колежа в сряда вечерта. В посока на решението на 
Правителството за защитени професии и специалности общността на Казанлък заяви своето 
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категорично решение да развива грамотни кадри за традиционната за региона тежка 
промишленост, която изпитва остър недостиг от работна ръка.  

Ако няма информация за инициативата - не дарявайте! 

www.bgonair.bg | 22.06.2018 |  
Хора, представящи се за глухонеми, събират дарения за изграждане на международен 
център. Измамниците се разхождат в центъра на големите градове у нас. Предлагат ви да се 
включите в подписка за създаване на международен център за хора с увреждания, който 
всъщност въобще не съществува. Малко по-късно разбирате, че трябва да дарите пари – а 
сумата трябва да е над 20 лева. 
По думите на Ашод Дерандонян - председателя на фондация "Заслушай се", този проблем 
съществува от много време насам, но в последните 5-6 години проблемът все повече се 
разраства и случаите на такива фалшиви събирачи на дарения се увеличава. "Опитвали сме 
да подаваме сигнали, но има пренебрежение от страна на органите на реда. Явно трябва 
повече организации да се включат, за да се даде повече гласност на този проблем и той да 
се реши. Гражданите трябва да знаят - след като няма информация за инициативата, не 
трябва да дават пари", подчерта Дерандонян в студиото на "България сутрин". Той 
посъветва хората да са много внимателни при даването на такива дарения и да гледат 
реакциите на човека, който ги събира. Александър Иванов, който е с увреден слух, пък е на 
мнение, че винаги трябва да се иска допълнителна информация за събираните пари, защото 
всички тези фалшиви кампании нарушават имиджа на глухонемите. "Как чуващи хора се 
доверяват на тези измамници? Защо дават парите си, без да знаят накъде ще отидат? Преди 
години нямаше абсолютно никаква информация за глухите в България. Днес се знае, че са 
около 120 хил. души, но има различни групи и подгрупи. Близо 15 хил. ползват 
жестомимичния език", отбеляза пред Bulgaria ON AIR Иванов. 

Ученици и учители в помощ на 11 годишния Златомир Миланов от Гълъбово 

www.novini.dir.bg | БългарияУтре | 22.06.2018 |  
Ученикът има нужда от помощ за лечение. Ученици и учители от СУ Васил Левски в Гълъбово 
предприеха благородна инициатива в подкрепа на своя приятел и ученик. С поредица от 
концерти и мероприятия училището в родния град на четвъртокласника прави опит да 
помогне в тежката ситуация на детето и неговото семейство. Златомир има нужда от 
животоспасяваща операция в турска клиника. Сумата необходима за лечението на детето е 
близо 200 хил. лв..Наред с приятели и познати на момчето и неговото семейство своята 
финансова подкрепа дават и добри хора, повлияни от ситуацията с детето. Нели Ангелова с 
подробностите за благотворителната кампания в помощ на малкия Златомир Желаещите да 
помогнат на Златомир Миленов могат да дарят средствапо банков път на 
следнатадарителска сметка: Име:Златомир Миленов ЛинковIBAN:BG18 UNCR 7000 1523 2838 
66  

Уникален жест на пловдивски ученици! 

www.bgnews.host | 22.06.2018 |  
Уникален жест на пловдивските ученици - възпитаниците на ОУ "Драган Манчов" дариха 700 
лева на деца с увреждания от комплекс "Олга Скобелева", предаде репортер на 
Plovdiv24.bg. Дарителството в школото е традиция, разказват от там. "Няма по-истинско от 
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това да учим на добро и да правим щастливи тези деца", споделя Магдалена Тънгълова - 
учителят, който вдъхновява малчуганите. Заедно те изработват цветя от мъниста, бижута, 
чаши, картички; организират благотворителни базари; организират акции за събиране на 
дрехи за нуждаещи се. Страхотна е и инициативата им, при която - по проект "Твоят час", 
учениците успяха да съберат и дарят 350 лева за 3-годишната Мартина Танева от Банско, 
която бе в кома след погълната желатинова капсула.  Източник: plovdiv24.bg 

Полицай, който организира акции в помощ на онкоболни деца и непрекъснато прави нещо 
ново за Перник! 

www.zapernik.com | 22.06.2018 |  
0СподелянияСподелиПолицаят Евгени Димов е добре познат на перничани – от години той 
изработва различни фигури от дърво, които дарява на Перник. Последната беше уникална 
статуя, вдъхновена от кукерска маска. Тя е монтирана в близост до паметника на Кракра 
Пернишки и се радва на голям интерес. В момента Димов е зает с изпълнението на 
изключително голяма фигура  на дракон, която е част от проекта на парка на 
предизвикателствата, който се строи в местността „Войниковец”, съобщава „Perniknews„. За 
изработването на огромния дървен дракон се използват бор и върба, а за главата на 
дракона липа. Липата е много мека и позволява по-финна изработка. Димов работи вече 
месец, като очаква всичко да бъде готово  до края на лятото. Първоначалният замисъл е бил 
драконът да бъде изправен, но след това е преценено, че една толкова голяма статуя може 
да е опасна за децата. Подобна фигура няма никъде в България. Тя ще  бъде единствена. В 
момента в Бургас има фигура на дракон, но тя е съвсем малка и не е от дърво. За работата си 
Евгени няма да вземе никакви пари. Работи съвсем безвъзмездно. Осигуряват му се всички 
необходими материали за да може фигурата да стане факт. „Преди години, когато правих 
първата кампания в помощ на болни деца, Мирослав Мирчев от ДЛВ помогна много 
сериозно. Сега връщам жеста. ДЛВ изпълняват проекта и ми осигуряват всичко необходимо. 
Но пари за работа няма да взема” –  пояснява полицаят. Той не крие очакванията си и тази 
статуя да се радва на голям интерес и да радва хората. Защото това е и целта му – да носи 
радост на малки и големи , с това, което прави. Евгени живее в Перник, но ежедневието му е 
разпокъсано между родния град и столицата в звеното за борба с масовите безредици. 
Много хора се чудят къде е връзката между полицейската работа и необичайното му хоби. 
Признава, че всичко е започнало преди 5-6 години, когато при полицейска акция едва 
остава жив. Тогава, поглеждайки живота от другата му страна решава да се занимава с нещо 
в полза на хората. Започва да прави различни неща и да ги дарява. Всяка година с приятели, 
полицаи и бизнесмени прави дарителски акции за децата с онкологични заболявания.  

Финансирането на НПО-тата от чужбина – добро или зло? 

www.kultura.bg | Теодор Спасов | 22.06.2018 |  
Международните донори все по-често са основни финансови източници за 
неправителствените организации. А нпо-тата се смятат за основните двигатели на 
гражданското общество в либералните демокрации, тъй като чрез тях в демократичните 
общества гражданският сектор функционира независимо от властта и държавните 
институции. Но дали има алтернативни варианти за финансиране на нпо-сектора? В отговор 
на въпроса на 5 юни в Центъра за култура и дебат „Червената къща“ се проведе оживена 
дискусия с експерти и студенти на тема „Трябва ли гражданските организации да се 
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финансират от чужди донори?“. Събитието бе част от проекта „Аргументирай Европа“, който 
се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община (по Програма „Европа 2018“) от 
Асоциация „ Дебати България“ в партньорство с „Червената къща“. В дискусията участваха 
експертите Валентина Георгиева (доктор по социология и преподавател в СУ) и Анна 
Адамова – докторант по Конституционно право към БАН. Те бяха подкрепени от студентите 
Мартин Михайлов (студент по „Социология в СУ) и Радко Недялков (студент в University 
College, London). Модератор на срещата бе Моника Найденова от „Дебати България“.   
Аргументи против финансирането от чужбина Според Валентина Георгиева, ако 
финансирането идва някъде отвън, това поражда подозрителност, която през последните 5-
6 години в България се засилва. Политиката на емоциите заема все повече превес, каза тя. 
Друг е проблемът, че когато гражданските организации получават средства от чужбина, те 
лесно губят представа как изглеждат отвън. Бихме предложили гражданските организации 
да се финансират от самите участници в тях – от членски внос, от дарения. Или да разчитат 
на доброволен труд, но да не бъдат обвързани с финансиране от чужбина, което води до 
зависимост, препоръча Георгиева. Студентът Мартин Михайлов бе на мнение, че онова, 
което в някакъв смисъл е негативно за нпо-тата, са идеите, които вървят с донорския 
капитал. По думите му, за да получи една гражданска организация пари от чужбина, тя 
трябва да отговори на интересите на донора, което може да доведе и до промяна във 
функцията й. Безспорно, сдружаването е в основата на съвременното общество, но когато 
нпо-тата започнат да разчитат на „изкуствено скеле от чуждестранни донори“, гражданското 
общество трудно може да стане по-стабилно“, допълни Михайлов.   Аргументи, подкрепящи 
финансирането от чужбина Анна Адамова тръгна оттам, че, за да се намери отговор на 
въпроса, трябва да се помисли за смисъла на гражданските организации. Тя също подчерта 
значението на сдружаването, което стои в основата на обществените усилия, на 
съвременните държави, на конституциите с една основна цел - отношенията между 
управляващи и граждани да бъдат устроени по-справедливо. Относно финансирането на 
гражданските организации и превръщането им в зависими от чужди донори, Адамова 
защити позицията, че зависимостта се поражда не от източника на финансиране, а от 
начина, по който се разпределят парите. Ако финансирането става прозрачно, тогава не 
можем да говорим за зависимост, категорична бе Адамова. Според лондонския възпитаник 
Радко Недялков, не е проблем нашите граждански организации да са финансирани от чужди 
политически организации. И за да бъде по-ясен, Недялков обясни, че Германия и САЩ, 
например, имат интерес България да функционира добре, за да може техният бизнес да 
просперира тук. Освен това, според него е напълно обяснимо защо гражданските ни 
организации не могат да се финансират сами: в повечето от тях членуват предимно 
младежи, които нямат пари, а само умения. От друга страна, според наблюденията на 
Недялков, по-голямата част от работещите в нпо-сектора не се интересуват откъде идва 
финансирането, щом могат да продължат да работят в името на каузата, на която са се 
посветили. Не на последно място, Недялков отбеляза, че „нпо-тата в България често работят 
в защита на непривилегировани групи, които нямат средства, с които да ги финансират“. 

Лори вече има DMS номер 

www.dariknews.bg | 22.06.2018 |  
Малката Лора, която се нуждае от средства за лечение в чужбина вече има DMS номер, 
съобщиха родителите й. Можете да изпратите дарителски SMS с текст на латиница DMS 
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LORA на номер 17 777 /за абонати на Теленор, Виваком и А1/. За абонаментни дарения и 
други начини за даряване посетете http://www.dmsbg.com https://dmsbg.com/10649/dms-
lora-angelova/ Лора Петрова Ангелова е на 1 год. и 6 месеца, от с. Басарбово, обл. Русе. 
Родена е с рядкото заболяване „Вроден дефицит на бедрена кост”. Заболяването се среща 
при едно на 250 000 раждания. Това е малформация, при която има забавено вкостяване и 
прогресиращо скъсяване на шийката на бедрената кост. Заболяването се лекува успешно 
единствено във Флорида, САЩ, в клиника „Света Мери”, където практикува д-р Пейли – 
известен хирург, с най-голям опит в света в лечението на такива деформации. Д-р Пейли 
преглежда Лора при едно от посещенията си в Мюнхен и съставя становище, че е 
необходимо да я оперира в САЩ, тъй като е невъзможно лечението да се проведе в 
България. Родителите подават заявление във фонда за лечение на деца за финансиране на 
операцията в САЩ, но получават одобрение за лечение в Австрия, където също няма 
необходимия опит, но цената е значително по-ниска. Родителите обжалват решението на 
фонда, но едновременно с това стартират дарителска кампания, защото датата, определена 
за начало на лечението е 15 януари 2019 год. Стойността на операцията в САЩ, след 
направена отстъпка от д-р Пейли, е 199 200 щатски долара. Дарителска сметка - УниКредит 
Булбанк UNCRBGSF BGN сметка - BG16 UNCR 7000 1523 2804 10 USD сметка - BG27 UNCR 7000 
1523 2804 06 Титуляр: Лора Петрова Ангелова. PayPal account - lori_angelova@abv.bg 

Над 100 000 лева в полза на SOS Детски селища България са дарили до момента клиентите 
на ФАНТАСТИКО 

www.ngobg.info | 22.06.2018 | 10:36 
Над 100 000 лева в полза на SOS Детски селища България са дарили до момента клиентите 
на търговската верига от началото на кампанията, стартирала в средата на м. март. И тъй 
като мениджмънтът на ФАНТАСТИКО се ангажира да удвои набраната от клиентите сума, 
общата стойност на дарението към нашето Сдружение вече надхвърля 200 000 лева. 
Събраните средства подсигуряват качествена семейна грижа и образование за децата от SOS 
приемните семейства на Сдружението в София, Перник и SOS Детско селище Трявна. Всички 
настоящи и бъдещи клиенти на ФАНТАСТИКО могат да помогнат. Всеки един, пожелал да 
подкрепи SOS каузата, има възможност да направи дарение в размер на 1 (един) лев при 
плащане на закупените стоки на касите на супермаркетите. Дарената сума се удържа заедно 
с цената на закупените от клиентите стоки. Дарението се отразява с отделна позиция в 
касовия бон, издаван на касите на Фантастико. Благодарим на всички клиенти на 
ФАНТАСТИКО, които са ни подкрепили до момента или ще го направят в оставащите до края 
на м. юни дни. Благодарим от все сърце и на нашите корпоративни партньори – търговска 
верига ФАНТАСТИКО, които приеха в сърцата си каузата, за която ние работим, и я 
подкрепят не само морално, но и с огромно собствено финансово участие. Ще успее ли да 
набере кампанията четвърт милион лева? Ще научите в началото на м. юли. 

Фонд "Здраве" започва подпомагането на медици, работещи в Добрич 

www.dariknews.bg | 22.06.2018 |  
Общински фонд „Здраве“ стартира процедура за подпомагане на лекари и специалисти по 
здравни грижи. Целта е да се постигне кадрово обезпечаване на лечебните заведения за 
болнична помощ на територията на Община град Добрич. Финансовото и социално-
битовото подпомагане ще се прилага за: възстановяване на такси за участие в основните 
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курсове за придобиване на специалност (за всеки конкретен модул); възстановяване на 
разходи за наем на общинско ведомствено жилище; за месечни такси в общински детски 
ясли и градини (до 50%). Допуска се и предоставяне на средства за пътно-транспортни 
разходи от и до работното място (за лица, които живеят извън град Добрич), съгласно 
Наредбата за командировките в страната, но не повече от 50 % от минималната работна 
заплата за страната месечно.   Кандидатите за подпомагане от Фонд "Здраве" следва да 
подадат своите документи в Центъра за услуги и информация на Община град Добрич, на 
адрес: ул.„България“ № 12. Подробности за реда и условията на кандидатстване са 
публикувани в интернет страницата на администрацията. Местният парламент даде 
съгласие да се създаде такъв фонд през ноември 2017 година. Целта е да бъдат привлечени 
и задържани в Добрич млади медицински специалисти, за да се преодолее до известна 
степен недостигът от медицински кадри на територията на общината.  Правилникът  на 
фонда предвижда средствата за подпомагане да се осигуряват от бюджета на общината, 
като ще бъдат заделени 20 000 лева за 2018 г. Ще се търсят още средства от публични 
финансови програми и проекти, дарителски и благотворителни кампании и др. 

Комплексният онкологичен център подкрепя благотворителния плувен маратон от остров 
Св. Анастасия 

www.burgasinfo.com | 22.06.2018 |  
За трета поредна година, Сдружение „Онкоболни и приятели“ гр.Бургас организира 
благотворителен плувен маратон, средствата от който ще спомогнат за подпомагане  на 
дейностите за социалната рехабилитация на хора с онкологични заболявания. Лице на 
тазгодишния маратон ще бъде отново актрисата  Йоана Буковска- Давидова, която ще даде 
старт на маратона на  14. 07. 2018г.  от „Морска гара“ Бургас. Участниците- плувци ще 
преплуват разстоянието от остров „Св.Анастасия“ до парк „Росенец“, плаж „Чукалята“, като 
финалистите ще бъдат официално наградени от Йоана Буковска- Давидова. За 
безопасността на плувците ще се грижат: медицински екип от  Комплексен онкологичен 
център – гр. Бургас След плувния маратон,  по традиция ще се проведе благотворителен 
концерт на самодейни състави от града и региона от 19ч. на   Магазия 1 - Морска гара 
Бургас.  Такса  участие в маратона- 50 лв.  Желанието за участие се декларира с попълване 
на регистрационна карта и заплащане на таксата по банкова сметка: 
BG30BUIN95611100572445 Алианц Банк България. Попълнените регистрационни карти се 
изпращат на имейл:   office@cpf-burgas.info в срок до 08.07.2018г.  За контакти и 
информация: Цонка Тодорова- 09888341611 

Благоевград: В района на Седемте рилски езера се провежда доброволческа акция 

www.focus-news.net | 22.06.2018  
Благоевград. Над 20 доброволци и служители от Дирекцията на Национален парк „Рила“ 
участват в доброволческа акция в района на Седемте рилски езера, която ще продължи до 
25 юни 2018 г. Това каза за Радио „Фокус“- Пирин д-р Стефан Кирилов, главен експерт „ИОП“ 
Дирекция „БППП“ Дирекция „Национален парк Рила“. „В момента се извършват тестови 
дейности по почистване на Рибното езеро от циркуса на Седемте рилски езера от придънни 
утайки, получени следствие на ерозионни процеси. Утаечните материали се изваждат с 
шлам-помпа, изсушават се на дървени скари и се ползват за рекултивация на увредени 
части от туристическите пътеки между хижа Рилски езера и Седемте езера“, каза д-р 
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Кирилов. Доброволците правят каменни ограждения в увредени от ерозията участъци и ги 
запълват с извaдения от дъното на езерото материал. „С акцията се цели възстановяване на 
част от природния комплекс в циркуса на Седемте рилски езера на територията на 
Национален парк „Рила““, каза Кирилов. Лора КАЛЧЕВА 

Четири деца на загинали полицаи под 18 години ще бъдат подпомогнати финансово от 
поредната благотворителна кампания 

www.bnr.bg | 22.06.2018  
Четири деца на загинали полицаи под 18 години ще бъдат подпомогнати финансово, каза за 
Радио Варна Красимир Костов – член на Управителния съвет на Синдикалната федерация на 
служителите в МВР. „В зависимост от сумата която съберем и ако останат пари, ще 
помислим за подпомагане и на деца над 18 години които в момента са студенти.“ 
За девета поредна година Областна дирекция на вътрешните работи в гр. Варна подкрепя 
благотворителната кампания в помощ на децата и семействата на загиналите и пострадали 
при и по повод изпълнение на служебния си дълг служители от структурите на 
Министерство на вътрешните работи и Министерство на правосъдието в гр. Варна. 
Събитието се осъществява с благословията на Варненския и Великопреславски митрополит 
Йоан и с подкрепата на Варненска и Великопреславска митрополия, Община Варна, ОД на 
МВР Варна, ГД „Охрана“, ГД „Изпълнение на наказанията“, Военна полиция – Варна и 
Министерство на отбраната. Патрон на кампанията е областният управител Стоян Пасев. На 
24 юни, от 10:00 до 14:00 часа, на входа на Морската градина, до Слънчевия часовник на 
Варна, ще се проведе благотворителен детски концерт и демонстрации на полицейска и 
военна техника. Събитието ще бъде открито от Духовия оркестър на ВМС, а в него ще вземат 
участие близо 150 деца. Организатори на кампанията са Синдикална федерация на 
служителите в МВР – СФМВР и Синдикат на служителите на затворите в България – ССЗБ. 
Средствата, събрани по време на концерта ще отидат за подпомагане на децата и 
семействата на загиналите и пострадали служители на назованите структури. 

Nestle Lion се ангажира със социална кауза по време на Световното първенство 

www.actualno.com | 22.06.2018 |  
Успоредно със Световното първенство по футбол, десертите Nestlè LION стартират мащабна 
инициатива, посветена на младите хора, които обичат да спортуват и да се забавляват на 
открито. Кампанията стартира тази седмица, с гореща футболна надпревара, а за финал 
шоколадовите десерти ще реализират свой амбициозен социален ангажимент – реновиране 
на общинско игрище в град София, а на прекрасната инициатива на Nestle Lion медиен 
партньор е Sportlive.bg. 
"Лъвският" бранд на "Нестле" организира социално отговорен проект, в който ще 
предизвика всички българи да бъдат активни, ще им поднесе много спортни емоции по 
време на Световното първенство по футбол и ще въвлече известни личности и верни 
дългогодишни партньори. Големият стимул за инициирането на тази е кампания е 
социалната идея, чиято реализация ще бъде и най-подходящият завършек на това футболно 
лято. Шоколадовият десерт насочва усилията и средствата си в облагородяването на 
общинско игрище в София. В партньорство със Столична община, Nestlè LION ще осъвремени 
и обезопаси избран терен, за да могат повече деца и възрастни от най-големия столичен 
квартал да се наслаждават на удоволствието да спортуват на открито. Проектът е естествено 
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продължение на дългосрочно поетата отговорност от "Нестле България" да промотира и 
подкрепя активния начин на живот и балансираното хранене, чрез мащабната инициатива 
"Живей Активно"! 
С вдъхновение от Световното първенство по футбол, преди реализацията на социалната 
кауза, брандът ще зареди с енергия спортните фенове, за да се впуснат в спортни 
приключения. С ексклузивното медийното партньорство на WebGround Media Group, ще 
бъде осъществен футболен турнир с множество изкусителни награди. Възможност да се 
включат в него, ще имат всички фенове на Nestlè LION и футбола. Любителите на 
шоколадовата марка ще се борят за персонална прожекция на финала на Световното 
първенство в киносалон на Cine Grand Sofia Ring Mall, както и за възможността да 
коментират мач от Мондиал 2018 в студио на живо. 
Голямото спортно събитие ще завърши със "звезден" футболен мач – двубой между 
победителят от турнира и „Отборът на сърцето“. Специална роля е отредена на сърцатия 
отбор от известни личности, който защитава името си, подкрепяйки множество 
благотворителни инициативи с обществено значение. Селекционерът на отбора - Лео 
Бианки, ще обедини някои от най-популярните български лица да се включат в "Звездна" 
футболна надпревара, а част от хонорарите на всички тях ще бъде вложена в 
облагородяването на спортната площадка в столичен квартал. С мотото "Nestlè LION те 
предизвиква да бъдеш активен" ще бъде поставено началото на един горещ сезон, посветен 
на спорта и добрите начинания. Специално за най-запалените фенове, които приемат 
активното шоколадово предизвикателство, в района на столичния Ring Mall, Nestlè LION 
обещава незабравим „лъвски“ заряд и слънчеви емоции. 

Фондация „Конкордия България“ проведе „Фестивал на талантите“, празник за децата в 
неравностойно положение 

www.prinbulgaria.com | InterImage | 22.06.2018 |  
Фондация „Конкордия България“ проведе „Фестивал на талантите“, празник за децата в 
неравностойно положение 10 години грижа от сърце и компетентност е поводът фондация 
„Конкордия България“ да събере на едно място деца и младежи. През изминалата седмица 
на територията на Социален и младежки център „Св. Константин“ се проведе „Фестивал на 
талантите – твори, играй, забавлявай се!“ под патронажа на „Конкордия България“ с 
финансовата подкрепа на Фонд Социална закрила към МТСП. Събитието даде възможност 
за изява в областта на изкуството, творчеството и спорта на деца и млади хора, ползватели 
на социалните услуги на фондация „Конкордия България”, от рискови и маргинализирани 
групи. Специално за събитието приветствие към гостите отправи Маркус Инама – 
председател на Управителния съвет на фондацията. През 2008 г. отец Маркус Инама 
пристига в България и ръководи фондацията в периода на разкриване и разработване на 
първите социални услуги за млади хора и деца от уязвими групи до 2012 г. По време на 
събитието, отец Маркус Инама каза – „Расте, но не старее“ – така звучи мотото на гр. София, 
столица на България. Можем ли да го използваме и за „Конкордия“ – „Конкордия“ расте, но 
не старее“?.... и двете неща са верни – ние остаряваме, иначе нямаше как да празнуваме 
десет-годишнината на „Конкордия България“. Но от друга страна, „Конкордия“ остава млада 
и нашето мото „Който спасява един живот, спасява целия свят“, както и преди остава живо и 
в сила. Искам да благодаря на всички, които ни се доверяват, на всички, които са ни 
помагали и ни помагат, за да можем да допринесем към солидарното и отворено общество 
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тук в България. По време на Фестивала официално беше открита и детската площадка в 
двора на Фондацията, средствата за която са набрани чрез инструмента за провеждане на 
благотворителни кампaнии и набиране на дарения www.platformata.bg В работата си 
„Конкордия България“ използва различни иновативни методи за подкрепа на децата и 
младежите в неравностойно положение. Изкуството, спортът, игрите са доказано средство 
за поддържане на диалог и разбирателство между хората от различни социални групи. 
Работа на европейско ниво, професионализъм, личен хъс и мотивация са ключови за 
развитието на фондация „Конкордия България“ в последните десет години. Доказателство 
за това, че работата на фондацията е синоним за отговорност и загриженост за децата и 
младежите е и фактът, че събитието беше посетено от над 100 деца и техните родители, 
ползватели на социалните услуги на „Конкордия България“. За всички имаше възможност за 
изява, но, разбира се, най-активни бяха децата. 

BILLA България - приятел на клиентите 

сп. Икономика | 23.06.2018 |  
През 2000 г, у нас стъпва първата международна търговска верига супермаркети - BILLA. За 
17 години компанията изгради над 100 магазина в 37 града и се наложи като любимо място 
за пазаруване на българите*, Основен приоритет на BILLA е да предлага на клиентите си 
качествени и разнообразни продукти - плодове и зеленчуци, отгледани в над 150 градини в 
България с подкрепата на BILLA експерти; топли ястия, приготвени по здравословен начин 
без пържене; хляб, изпечен на всеки 30 минути от BILLA пекари, сертифицирани от МОН; 
прясно месо с доказан произход и деликатеси. 
Компанията се стреми да поддържа високо ниво на обслужване и да превръща 
пазаруването в приятно изживяване, Затова не е изненада, че BILLA е първата търговска 
верига у нас с престижното отличие "Приятел на клиентите", според независимо проучване 
на организацията ICERTIAS. 
Компанията е не само приятел на клиентите, но и ценен партньор на организации като БЧК, 
Фондация "Искам бебе", SOS Детски селища и Съюз на слепите в България, с които работи 
дългосрочно по значими проекти. 
За веригата е важно не просто да инвестира в продуктите и услугите си, но и да допринася за 
разрешаването на социални проблеми, BILLA е единствената компания в ритейл сектора у 
нас, която в две поредни години издава Доклад по корпоративна отговорност, отчитащ 
постиженията й по отношение на продуктите, околната среда, служителите и обществото. 

Общината разкрива два нови пункта за топла храна 

Компас, Бургас | 23.06.2018 |  
Община Бургас открива два нови пункта за раздаване на топла храна - в жк "Славейков" до 
блок 38 и в ж к "Изгрев" до блок 28 /пунктове на Детска кухня/. Потребителите на 
социалната услуга ще получават топъл обяд в новите пунктове всеки работен ден от 12.15 до 
12.45 часа. 
Гражданите, желаещи да бъдат включени в "Обществената трапезария", могат да подават 
заявление-декларация /по образец/ в Центъра за административно обслужване на 
граждани /деловодство/, на ул. "Александровска" 26 всеки работен ден от 8.30 до 17.15 
часа. 
Заявление-декларация може да бъде изтеглено от сайта на Община Бургас. 
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Община Бургас продължава изпълнението на социалната услуга "Обществена трапезария" в 
безвъзмездната финансова помощ, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на 
най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) за периода 2014-2020 г. 
Реализацията на този проект е част от целенасочената социална политика, която Община 
Бургас развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална 
изолация. 
Между другото Домашният социален патронаж към общината ще осигури калкан в менюто 
на своите потребители. Близо 400 килограма от деликатесната риба са предоставени на 
социалното заведение от служители на ИАРА. Калканът е конфискуван от бракониери, които 
са извършвали незаконен улов в Черно море. 
Рибата ще бъде почистена и разпределена на порции в следващите дни, а в петък ще бъде 
включена в обедното меню на хората, ползващи социалната услуга. 
Социалният патронаж получава непрекъснато риба като дарение от ИАРА, която 
инспекторите конфискуват при извършени проверки по водоемите в Бургаско. В повечето 
случаи рибата е сладководна. За последен път калкан за кухнята на социалното заведение е 
предоставен преди няколко години. 
В момента услугите на Домашния социален патронаж в Бургас ползват повече от 790 души, а 
капацитетът му е за 850. 

Лайънс клуб "Виа Понтика" помага за операцията на Цвети 

Компас, Бургас | 23.06.2018 |  
Лайънс клуб "Виа Понтикаи-Бургас отпразнува своя седми рожден ден в събота. "Лъвовете" 
и "лъвиците" от организацията с благотворителна цел, чието мото е "Ние служим", се 
събраха на бургаския бряг, на благотворителна вечер, на която бяха събрани средства за две 
деца. Парите ще отидат за подпомагане на животоспасяваща операция на малкия Цвети от 
Бургас и за подпомагане на семейството на още едно дете в нужда. 
На рождения ден на Лайънс клуб "Виа Понтика"-Бургас Анастасия Томова предаде 
"щафетата" на новия борд на клуба - Станислава Кодева-президент, Ахмет Али-
вицепрезидент и Елена Атанасова-секретар. Новото ръководство ще продължи 
благотворителната си дейност в полза на обществото и нуждаещите се. 
На приятелите от Лайънс клуб пожелавам времето да не ни промени, да продължаваме да 
служим в полза на обществото, да бъдем преди всичко хора, каза пред наш репортер 
Станислава Кодева. 

Филип Морис България c поглед към бъдеще без дим 

сп. Икономика | 23.06.2018 |  
Филип Морис България ЕООД е част от Филип Морис Интернешънъл (ФМИ), водещата 
международна компания в производството и разпространението на тютюневи изделия с над 
150-годишна история и притежава 6 от 15-те най-продавани бранда, сред които е Marlboro - 
марка №1 по продажби в световен мащаб. Едновременно с това компанията взе радикално 
решение за промяна. ФМИ гради бъдещето си на базата на иновативни бездимни 
алтернативи, които са много по-добър избор от пушенето. Визията на компанията е един 
ден тези алтернативи да заместят цигарите. Повече от десетилетие насам ФМИ ангажира 
над 400 научни експерти и инвестира над 3 млрд. долара в разработката и производството 
на нови високотехнологични системи за нагряване на тютюна и революционни бездимни 
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продукти с потенциал да носят намален риск към постигане визията на компанията за 
бъдеще без дим. 
От своето създаване през 2006 г. Филип Морис България ЕООД успешно се позиционира на 
българския пазар със своя отговорен бизнес модел и е надежден и предпочитан партньор в 
корпоративния и публичния сектор. От 2017 г. екипът прави уверени стъпки за постигане на 
визията на компанията и в България, поемайки по новия път към голямата промяна за 
бъдеще без дим. Същевременно с това, Филип Морис България ЕООД подкрепя усилията на 
правителството и сътрудничи активно в борбата с незаконната търговия. Компанията се 
стреми да създава и поддържа отлични условия за работа и кариерно развитие на своите 85 
служители, доказателство за което са отличията, с които компанията се гордее към момента 
наградата за "Най-добър работодател" за 2016 г. от организацията AON и сертификат "Тор 
Employer" за 2017 г. от международната организация Top Employers Institute. В съответствие 
с амбициозните дългосрочни цели на ФМИ, Филип Морис България има ангажимент да 
допринася за изпълнението на Целите за устойчиво развитие на ООН. От 2015 г. насам 
компанията ежегодно осъществява благотворителната програма "Забавно лято, Грижовна 
есен", с която подпомага деца, възрастни хора и млади предприемачи в отдалечени 
тютюнопроизводителни региони от страната. През 2017 г. програмата е отличена двукратно 
с престижните награди за "Най-добра социална политика на малко и средно предприятие" 
от Българския форум на бизнес лидерите и за "Най-добра дарителска програма на малко и 
средно предприятие" на Българския дарителски форум. 

Кампанията за фондонабиране на Сдружение "Аутизъм Днес" и Фондация "Стъпка за 
невидимите деца на България" 

www.bebok.eu | 24.06.2018 |  
Сдружение „Аутизъм Днес” и Фондация „Стъпка за невидимите деца на България“ са 
създадени от специалисти в областта на приложния поведенчески анализ, публични фигури 
и родители на деца с аутизъм. Знаете ли какво е да не можеш да се качиш в автобус, защото 
е оранжев или къс, или има "особени" гуми? Ти настояваш, а детето изпада в паника. Знаете 
ли какво е в другата стая бебето ти да се къса от плач, а ти да не можеш да отидеш при него, 
защото си застанал до аутистичното му братче, което се гърчи в поредната криза, опасно за 
себе си и за околните? "Невидимите" деца в България вече не са така незабелижими, както 
бяха, защото вие вече помогнахте веднъж! С помощта и подкрепата, които получихме от 
множество дарители и представители на институции, успяхме през 2015 год. да 
ремонтираме и да въведем в експлоатация сграда, находяща се на адрес гр. София, кв. 
„Горубляне”, ул. „Витоша” №2, която бе открита от кметът на гр. София г-жа Фандъкова на 
29 септември 2015г. и така сбъднахме мечтата на поколения родители да има център в гр. 
София за висококвалифицирана терапевтична грижа за техните деца! През ноември 2017г. 
отвори врати и първата занималня за деца със специални потребности, в която работят 
психолози, логопеди, специални педагози, поведенчески технолози. Всички наши 
специалисти получават допълнителни квалификации и обучения, а основната част от тях 
сертифицираме като приложни поведенчески технолози от Американския сертифициращ 
борд на поведенческите терапевти, а някои и в най-високото ниво - поведенчески 
аналитици. Всички те работят под изключителни супервизии, за децата се изготвят 
индивидуални програми, изпълнението на които се следи от поведенческите аналитици - 
супервайзори, членове на Борда от чужбина. Така привнесохме науката "Приложен 
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поведенчески анализ" Applied Behavior Analysis в България - единствената терапевтична 
програма в света, която до момента има научна стойност и модифицира поведението на 
деца с аутизъм към социално приемливо, с цел: социално включване в обществото и шанс 
за бъдеще! Всичко това изисква сериозен ресурс, който набавяме основно с дарения! 
Децата в София вече имат своя шанс, защото Вие помогнахте веднъж! Все повече деца 
посещават центъра за високопрофесионална терапевтична грижа в Горубляне! За да имат 
шанс за по-високо качество на живот аутистичните личности и техните семействата извън 
границите на гр. София започваме кампания за фондонабиране за изграждане на Центъра за 
деца с Аутизъм за Северна България в гр. Плевен, в сграда от 1500 кв. м., предоставена от 
Община Плевен! Вярваме, че оправдавайки доверието на много дарители, приятели на 
каузата и просто приятели през годините - успявайки с вашата подкрепа и помощ- на 
инстинуции, на Столична община, на медии, на публични личности, на организации и 
предприятия- да изградим и открием през 2015г. първият Център за високопрофесионална 
терапевтична грижа за деца с аутизъм в Горубляне, обучихме и сертифицирахме първите 
поведенчески технолози в България и сертифицирахме първите сензорни терапевти, 
открихме през м. Ноември 2017г., и вторият център за деца с аутизъм - в читалище „Витоша“ 
в Бъкстон - с високопрофесионален екип от специалисти- ерготерапевти, логопеди, 
психолози, поведенчески технолози, можем достойно отново да потърсим Вашата 
подкрепа, приятели! Ако желаете да помогнете, можете да се свържете с нас на тел. 
0896699274, мейл: invisible.bulgarian.children@gmail.com Можете да подпомогнете 
изграждането: С дарение по банкова с/ка на Фондация "Стъпка за невидимите деца на 
България" “Райфайзенбанк (България)” ЕАД, IBAN BG69RZBB91551032658308, BIC:RZBBBGSF 
Или https://www.paypal.me/AUTISMTODAY Или със СМС с текст AUTISM на ДМС номер 17 777 
Благодарим ви от сърце, приятели! Имате нашите сърца, обич, вяра и смисъл в бъдещето на 
децата ни! Да помогнем повече деца да имат право на избор! 

Дарителският фонд в Бяла Слатина отбеляза рожден ден 

www.konkurent.bg | 24.06.2018 | 
С много приятели и съмишленици, подкрепящи Дарителския фонд в Бяла Слатина, се състоя 
тържеството по случай третия рожден ден на организацията в лятната градина на ресторант 
„Скът”. Приветствие към гостите отправи Данаил Иванов – председател на Обществен 
дарителски фонд „Участвам – дарявам – променям” – Бяла Слатина. Своето приветствие към 
добрата кауза отправиха кметът инж. Иво Цветков и председателят на общинския съвет 
Веселка Борисова , които неизменно подкрепят Фонда от неговото учредяване до 
настоящия момент. По случай рождения ден бяха получени поздравителни адреси от 
Община Оряхово и директора на "Интернешънъл Асет Банк" Петя Павлова. По време на 
събитието бяха представени няколко резултати и факти от дейността на фонда, който беше 
учреден от 33 физически лица на 1 юни 2015 г. За негов първи председател е избран Данаил 
Иванов – икономист, общественик. През 2015 г. фондът събра сумата от 2 815 лв., през  2016 
г. – 3 151 лв., през 2017 г. - 5 218 лв. До момента най-голямото дарение е направено от ДГ 
„Детелина” след проведен благотворителен концерт, посветен на 60-годишнината на 
градината. Дарението беше направено на 28 май 2018 г.  и е в размер на 707 лв. През 2017 г. 
с подкрепата на фонда се реализираха три инициативи - творчески работилници за деца в  
НЧ „Развитие 1892” и  обновяване на дворните пространства в ДГ „Радост” и НУ „Цани 
Гинчев". През 2018 г. със средства от фонда започна строежът на сцена на открито в Попица. 
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Награди за участници в ежегодния конкурс, посветен на рождения ден, бяха връчени на 
Яница Бочева (учител в ДГ „Незабравка”) и Габриела Венелинова (ученичка от Комарево) от 
Наталия Костадинова – член на Дарителския съвет. Дарителският съвет на фонда изказа 
своята специална благодарност за щедростта и приноса за развитието му през 2017/2018 г. 
на Анелия Карабенчева, Борислав Попов, Валери Гешев, Веселка Борисова, Дамски клуб 
„Златина”, Данаил Иванов, Иван Янков, Иво Цветков, Милчо Кюрчев, НЧ „Развитие 1892”, 
Наталия Костадинова, НУ „Цани Гинчев”, Общински младежки парламент, ОУ „Св. Климент 
Охридски”, Отец Тодор Дудов, Петко Петков, Петър Симеонов, Пламена Гешковска, Ралица 
Искренова, Стефан Терзийски, Тихомир Трифонов, Цветелина Андровска, дарили суми от 
100 лв. и повече от 100 лв. Група за танци от ОУ „Христо Ботев” - Търнава, Даяна и 
Александър – участници в общинския фестивал за народна и забавна песен „Златното петле” 
2018, поздравиха гостите с танц и песен. Ученици и учители от ПГО „Елисавета Багряна” за 
пореден път помогнаха за събитие на Дарителския фонд с кетъринг и обслужване на гостите. 
По време на събитието се събра сума от 1 275 лв. 

Във Варна започна деветата благотворителна кампания за децата и семействата на загинали 
полицаи 

www.bnr.bg | 24.06.2018 |  
С концерт и демонстрация на техника за спасяване на бедстващи хора във Варна започна 
деветата благотворителна кампания в помощ на децата и семействата на загинали при 
изпълнение на служебния си дълг полицаи и служители на затворите. Организатори са 
Синдикалната федерация на служителите на МВР, Областната дирекция на МВР в морската 
столица и структурите на Министерството на правосъдието.  Председателят на синдикалната 
организация на служителите от МВР във Варна Красимир Костов, каза, че четири деца без 
бащи ще бъдат подпомогнати с тази кампания, и посочи: "Най-лошото е, че в България няма 
такъв фонд от министерства, които да подпомагат тези семейства и ние, самите служители, 
си ги чувстваме като наши деца и гледаме да се грижим за тях".Децата се трупаха най-вече 
около джипа "Пустинна котка". Сред тях беше и 10-годишната Виктория Недева, която 
тренира таекуондо:"Чувствам се страхотно. На таекуондото най-хубавото му е, че с него 
можем да се защитим в истинския живот и треньорът ни помага във всеки случай, дори да 
изгубим на състезания."Варненският и Великопреславски митрополит Йоан благослови 
децата на загиналите полицаи: "Благопожелавам им да бъдат добри християни, да пазят 
тази молитвена памет за своите бащи и най-вече да не забравят, че Църквата винаги е 
отворила врата за всички тях". 

"Smolyan Riders" дари 1550 лв. на Центъра за настаняване на деца В Смолян 

Отзвук, Смолян | Елена ПАВЛОВА | 25.06.2018 |  
Клуб "Смолянски мотористи" - Smolyan Riders, с подкрепата на "Софийски мотористи" - Sofia 
Riders, направиха първата благотворителна кампания в областта. В продължение на няколко 
месеца кутията "Да дарим усмивка" обикаляше в Мадан, Рудозем и Смолян. След 
приключване на дарителската акция, мотористите преброиха 1 550,01 лева. Със сумата вече 
са закупени необходими вещи и те са дарени на Центъра за настаняване на деца в Смолян. 
"Идеята "Смолянски мотористи" да се включим в кампанията, която ежегодно се организира 
от Sofia Riders, е от няколко месеца. С помощта на колегите от столицата, ние започнахме 
набирането на средства", разказа Димитър Макаков от Мадан, който е един от 
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инициаторите. Направили кутия, с която обикаляли близките градове, като обяснявали на 
хората за какво ще се използват дарените средства. В началото на годината, на състоялата се 
автомобилна сбирка в село Полковник Серафимово, те представили идеята си и провели 
успешна акция за набиране на средства по време на събора. Сред дарителите има и много 
фирми и граждани от Мадан, които са се включили с по-сериозни суми. 
"Събрахме 1 550,01 лв., след което отидохме в Центъра за настаняване на деца от семеен 
тип на Каптажа в Смолян. Попитахме ги от какво имат нужда и с тяхна помощ решихме какво 
ще закупим", допълни Димитър. По поръчка са направени 12 нощни шкафчета и двукрилен 
гардероб за сумата от 684 лв., закупен е хладилник с фризер за 486 лв. За децата, които в 
момента са 9 момчета и едно момиче, са взети 10 чифта маратонки от "Декатлон" с детска 
топка за 279,20лв. и 30 чифта чорапи за 10 лв. При връчването на дарението, мотористите 
направили импровизирана почерпка на малчуганите със специална торта, на която са 
изписани имената на всички деца, пици, натурален сок и лакомства. 
От Smolyan Riders благодарят за подкрепата, както на организаторите, така и на хората, 
които дарили средства за кампанията. "Благодарение на тях върнахме усмивките на техните 
лица", щастливи са инициаторите. 
В клуба на мотористите от Смолянска област членуват около 80-100 човека на различни 
възрасти. "Идеята да се организираме в група е от преди няколко години. Целта ни е да 
обменяме опит, както в областта на нашето хоби - моторите, така и за неща от живота, да се 
организираме и събираме. Това ни е първата благотворителна инициатива и се надяваме да 
не е последната. Без подкрепата на софийските мотористи нямаше да можем да се 
справим", разказа още Димитър Макаков. Младият маданчанин отправи апел към водачите 
на пътя да са винаги с повишено внимание, да пазят мотористите и останалите участници в 
движението. 

Фотоконкурс и дарителска кампания в Библиотека "Родина" 

в. Национална Бизнес Поща, Стара Загора | 25.06.2018 |  
В рамките на лятната ваканция детският отдел на Библиотека "Родина" предлага различни 
занимания всеки ден, изискването е децата да са регистрирани като читатели. Бихме искали 
да посрещнем повече любознателни старозагорчета, но, за съжаление, мястото не ни 
позволява, казва Слава ДРАГАНОВА, директор на библиотеката. От няколко месеца се 
работи по проект "Учим се и растем заедно", подкрепен от най-голямата социално 
отговорна кампания на "Лидл" -Ти и Лидл за по добър живот", в партньорството с Фондация 
"Работилница за граждански инициативи" и Български дарителски форум, чиято основна 
цел е засилване на интереса към книгите и четенето. Със средства по. проекта в двора на 
детския отдел на ул. Българско опълчение" 69 тел.: 042/620136), вече е из-градена лятна 
сцена, положена е противоударна настилка, има нови масички и столчета в залата 
"Приятели на книжките". 
Дейностите по проекта, които ще се изпълняват през цялото лято, са разделени в два 
модула. Първият - "Играя и се уча", обхваща деца от 0 до 6 години и техните родители, които 
се събират всеки петък от 10 до 12.30 часа. Целта е децата от най-ранна възраст да обикнат 
книгите и четенето, да обогатяват езиковите и комуникативните си умения, а родителите им 
да усвоят подходящи техники за приобщаването им към книгите в различните възрасти. 
Вторият модул - "Лятна детска академия", е ориентиран към децата от началната училищна 
степен. Заниманията са в понеделник и сряда и са разделени на няколко цикъла - 
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"Пътешествия по картата на Стара Загора", "Пътешествия по картата на България и света" и 
"Детективи". Интересът е голям, през миналата седмица децата се запознаха със знаков за 
града исторически обект - музей "Неолитни жилища". 
Вторник и четвъртък са дните за нашите традиционни занимания, посветени на книгите, 
макар че цялата ни дейност реално е свързана с това, уточнява Слава Драганова. Децата 
представят книги и любими автори, които те сами си избират. В рамките на проекта е обявен 
и фотоконкурс "Най-четящото бебе". А всички условия и изисквания за него могат да бъдат 
намерени на страницата на проекта във фейсбук - #Учим се растем заедно#фотоконкурс. 
Най-важното е децата да са от 0- до 6-годишна възраст, да бъдат снимани с книжка, 
независимо дали сами или с близки. Те се публикуват на страницата, а харесванията ще 
определят класирането. Срокът е до 31 август. 
Още една инициатива стартира екипът на Библи: отекаТодина" в рамките на проекта - 
дарителска кампания в подкрепа на ранното детско четене и дообзавеждането на зала 
"Приятели на книжките" в Детския отдел. Тя е под патронажа на Надежда Чакърова-
Николова - обществен посредник на община Стара Загора. Идеята е да се съберат запазени 
и годни за употреба книжки, пъзели и игри на вече порасналите деца, които могат да бъдат 
интересни и полезни на други. Даренията ще се събират в библиотеката на бул. "Руски" 17 
до края на август всеки работен ден от 8.15 до 18.15 часа. 
Още информация - http:// www.rodina-bg.org 

Над 3000 нови дървета в паркове и училищни дворове в София 

www.24chasa.bg | 24.06.2018 |  
Ремонтират четирите най-посещавани столични парка Над 3000 дървета ще бъдат засадени 
по улици, булеварди, в паркове и дворове на детски градини и училища в София тази 
година. Една от 100-те мерки за по-чист въздух на Столичната община е разширяването на 
зелената система в града. Озеленяването е заложено и в програмата за по-чист въздух, 
която общината изпълнява вече една година. Само тази пролет от общинската дирекция 
“Зелена сиситема” са засадили 1260 дървета край улици и булеварди, както и в паркове и 
градини. До края на 2018 г. ще бъдат засадени още 1000. Отделно от днес стартират 
доставките на над 19 000 дървета, храсти и цветя в 102 детски градини и 86 училища. Те се 
включиха в кампанията “Моето зелено училище/детска градина”. Тя започна миналата есен, 
когато бяха засадени над 800 дървета в дворовете на училища и детски градини. Целта на 
инициативата е озеленяване на дворовете на учебните заведения. Това лято в приоритетите 
на общината е и реконструкцията на четирите най-посещавани столични парка – Южен, 
Северен, Западен и Борисовата градина. Ремонтите в Южния и Западния парк вече 
започнаха. Скоро ще стартира и вторият етап от ремонта на Северния парк, както и 
реконструкцията на алейната мрежа и розариума в Борисовата градина. Наесен отново ще 
продължи и най-мащабният озеленителен проект на Столичната община – саденето на 
новата гора на София. Край Суходол за два залесителни сезона доброволци вече засадиха 
над 20 000 дръвчета. Плановете на общината са в новата гора да бъдат засадени 120 000 
дръвчета. 

„Дарение, не подлежи на продажба”  

www.novini247.com | 25.06.2018 |  

http://www.rodina-bg.org/
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Безумна разпоредба пречи на дарението на храни, макар да не се плаща ДДС. „Дарение, не 
подлежи на продажба” – това трябва да пише на абсолютно всеки един продукт, който 
даден магазин иска да дари. Точно заради това продължава да е по-евтино такива храни да 
бъдат давани на екарисаж, а не дарени на Българската хранителна банка. Това заявиха 
изпълнителният директор на Българската хранителна банка Цанка Миланова и 
изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Йордан Матеев С 
разпоредбата за своеобразния етикет, разходите за търговците стават по-големи – 
опаковане, логистика, посочиха Миланова и Матеев пред Нова телевизия. Отделно 
надписът не може да закрива оригиналния етикет, т.е. трябва да се прави специфично 
преетикиране. Миланова заяви и, че даренията са намалели след влизането в сила на 
новите законови разпоредби. Запазихме дарители, които могат да си позволят да плащат 
ДДС, добави тя. Същевременно представителят на Сдружението за модерна търговия 
посочи, че надписът за дарението не помага за контрола. Матеев заяви и, че за 
предвидените нови промени в Закона за храните има становище разпоредбата за етикета за 
дарението да отпадне, но законопроектът стои в парламента над една година. Той каза и, че 
преди приемането на предишните законови промени е имало предупреждения от бранша 
към депутатите до какво ще доведе разпоредбата с надписа за дарение, но на тях не било 
обърнато внимание. Припомняме, че преди над една година, в началото на март 2017 
година, в сила влязоха законови промени, с които отпада плащането на ДДС за хранителни 
продукти, които се даряват. Обикновено това са храни, чийто срок на годност изтича след 
няколко дни. 
Източник: actualno.com 

Кампанията в Северен „Доброто продължава” събра 35 700 лв. 

www.plovdivskinovini.com | 25.06.2018 | 09:56 
Кметът на район „Северен” инж.Ральо Ралев информира, че приключи с впечатляващ успех 
кампанията „Доброто продължава” в подкрепа на тригодишната Лилия Козарева, болна от 
„ретинопатия на недоносеното”. Тя бе организирана от ДГ „Дъга”, където всяка година 
доброто се подкрепя, възпитава и продължава чрез каузи, които възвръщат надеждата на 
тези, които най-силно се нуждаят от нея. Кампанията бе подкрепена от служителите на 
кметската администрация в район „Северен”, от стотици семейства на детската градина, от 
десетки образователни институции в града, от спомоществователи. „Обединени от 
желанието да подкрепят семейството, а детето да има своето цветно детство, хората на 
доброто събраха 35 700 лв”, оповести кметът на района. Историята на тригодишната Лилия 
Козарева и необходимостта да се направи и невъзможното детенцето да запази зрението 
поне на едното око инж.Ралев прие преди три месеца като лична кауза и стана един от най-
щедрите дарители в кампанията. Средствата, постъпили към сметката на детето вече са от 
съществена помощ за семейството, обясни инж.Ралев, и допълни, че на 6. юни Лилия е била 
на преглед в Истанбул при д-р Хюсеин Йетик, наблюдаващ нейния случай. Той е констатирал 
състоянието на ретината на лявото око и е прогнозирал, че до две и половина години 
зрението на Лилия вероятно ще и дава възможност да бъде самостоятелна. В момента 
детето вижда с лявото око светлина и едри форми, като диоптърът е 17,5. Родителите на 
детето са впечатлени от всички, които са откликнали на благородното начинание на ДГ 
„Дъга” и изразяват специалната си благодарност на директора на детското заведение Дима 
Симеонова, която е била и инициаторът, и основният двигател на кампанията. Специална е 
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благодарността и дълбокото им уважение към кметската администрация и лично към 
инж.Ралев, който с авторитетната си намеса, мигновена реакция, емоционална отзивчивост 
и щедрост е пример за това, че доброто винаги побеждава, когато е в добри ръце. 

Toyota дари 100 000 долара за автономния симулатор с отворен код CARLA 

www.kaldata.com | 25.06.2018 |  
Японският автогигант Toyota се оказа неочакван поддръжник на софтуер с отворен код, 
който се стреми да ни въведе в автономното бъдеще по пътищата. Toyota Research Institute 
обяви, че дарява 100 000 долара на Computer Vision Center за развитието на CARLA (Car 
Learning to Act) – симулатор на самоуправляващи се коли с отворен код. Кодът на CARLA се 
съхранява в Github, където всеки има достъп до него.Средствата ще бъдат използвани за 
разширяване на инженерния екип и подобряване на симулатора. Целта на CARLA е да 
„демократизира“ развойната дейност в областта на автономното шофиране. Но това струва 
пари, а такива в големи количества имат именно големите компании. Не само кодът на 
CARLA е отворен, но всичките ѝ дигитални активи като коли, сгради и пътища, могат да се 
ползват от всеки. Най-новият ъпдейт дори добави Tesla Model 3, тъй като това е една от 
популярните коли в момента. Това не е първият път, когато Toyota Research Institute помага 
на платформи с отворен код. Две години поред институтът дарява на Open Source Robotics 
Foundation, както и на Drake. Това последното не е канадският рапър, а роботизирана С++ 
платформа с отворен код за създаване на контролни системи. 

Доброволчеството е нещо, за което е хубаво да се сещаме  

www.novini247.com | 25.06.2018 |  
Три добрини за децата на България, които можеш да направиш тази седмица. 
Доброволчеството е нещо, за което е хубаво да се сещаме през цялата година, а не само 
около празниците. Всички знаем колко е хубаво, когато получаваме подаръци, но още по-
хубаво е, когато самите ние даваме нещо от себе си и виждаме радостта в очите на човека 
срещу нас. Ако се чудите как можете да помогнете на непознат и така да осмислите своя 
собствен живот и да почувствате, че сте сторили нещо хубаво за някого, то тази седмица ви 
предлагаме цели три възможности да го направите, а виновниците за това са хората от 
доброволческата платформа TimeHeroes. Хората там са герои, които помагат и на нас да се 
превърнем в такива, предоставяйки ни каузи, които да подкрепим, добро, което да 
направим и инициативи, за които да дарим средства или пък време. Дари кухненски 
пособия и инструменти на домове за деца - Имаш ли комплект чинии или пък комплект 
гаечни ключове, които никога не използваш? Фондация "Сийдър" търси точно тях, за да 
набави нужните за домакинството посуда, кухненски уреди и инструменти за общо девет 
центъра за деца и младежи с и без увреждания в Кюстендил и Казанлък. Държавното 
финансиране покрива само базовите разходи, а за да осигурява качествени терапии и да 
обезпечава индивидуална подкрепа за близо 100 деца и младежи в неравностойно 
положение, фондацията организира различни дарителски инициативи и програми. С 
дарението си ще помогнеш на екипите в Казанлък и Кюстендил да вършат работата си по-
добре и да подобрят условията в центровете от семеен тип. За този жест ще ти бъде 
благодарно всяко едно дете или младеж, което се радва на техните грижи и е напуснало 
грубата действителност на държавните институции. Повече подробности за инициативата 
научете ТУК! Thinkstock Подари стария си мобилен телефон на дете от дом в Павликени - 
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Като всички тийнейджъри, децата в центрове за настаняване от семеен тип също имат 
нужда от мобилни устройства, за да бъдат в час с новите технологии и да не се чувстват 
различни и пренебрегвани от своите връстници. Още по-важно е да могат да поддържат 
връзка с родителите си, с близки и приятели. В два такива центъра в град Павликени растат 
общо 14 хлапета на възраст от 10 до 17 г. Бюджетът, с който домовете разполагат обаче, не 
позволява да се осигурят телефони за всички деца. Ето защо екипът се обръща за помощ 
към теб. Ако имаш вече излишен, но запазен и работещ смартфон (заедно със зарядно), 
зарадвай някое от децата в Павликени. Може също да им подариш и стария си таблет, без 
никакви изисквания към техническите параметри на устройствата. Повече подробности за 
инициативата научете ТУК! Thinkstock Подари плажни играчки за летен лагер на деца от 
домове - За пета поредна година фондация "Хора за Хората" организира летен лагер за деца 
в неравностойно положение. Първата седмица на септември 37 чудесни хлапета от домове 
в Самоков и София ще бъдат на море в Созопол. Всички деца вече чакат този момент с 
нетърпение, а ти можеш да ги изненадаш страхотно, като им подариш надуваеми играчки и 
въобще всякакви неща, подходящи за забавления на плажа. Повече подробности за 
инициативата научете ТУК! 

Русенец изплува 10 км с една ръка заради благотворителност 

www.uspelite.bg | 25.06.2018 |  
24-годишният Теодор Цветков преплува с една ръка разстояние от 10 км в езерото Липник, 
за да набере средства за изграждане на водно-рехабилитационен център за деца с 
двигателни увреждания. Теодор плува в продължение на четири часа само с лявата си ръка, 
докато дясната е била завързана към тялото му. Това не е първата подобна акция на младия 
мъж. Миналата година през декември той плува, за да подпомогне лечението на 3-
годишната Мартина Танева от Банско.   Трябва да си помагаме един на друг, защото все пак 
сме хора, всеки може да изпадне в тази ситуация. казва той.  От половин година Теодор 
помага на ръководителя на Фондация „Александър Русев” - Илиян Русев - Скури, за 
раздвижването на деца с двигателни проблеми в басейн. За дейността на фондацията Русев 
обяснява: Във водата има големи резултати, тъй като тя е плътна и всяко едно движение, 
без значение дали ти го предизвикваш, или самото дете, то се получава. Просто всяко едно 
нервно окончание, всеки един мускул работи. И това е добре за децата. Докато Теодор 
плува, от двете страни на езерото са били поставени кутии за дарения, като средствата ще 
отидат за изграждането на нов водно-рехабилитационен комплекс за деца с увреждания.  
Ние искаме да изградим цяла база с рехабилитационни центрове, както трябва да бъде. 
Когато влезе едно дете вътре за рехабилитация, да започне от рехабилитаторите, после да 
продължи във водата и да има къде децата да ходят безплатно. разказва Илиян Русев. 
Първата цел на фондацията е да събере средства за закупуването на терен от 4 дка, където 
да бъде построен центърът. За да прочетете повече, както и да дарите средства, можете да 
посетитите техния сайт . 

Предприемачество за нестопански организации – разбери, опитай, сподели 

www.ngobg.info | 25.06.2018 |  
„В сектора започна все повече да се говори за социалните предприятия, а и в обществото 
също има добра чуваемост. Хората не са толкова склонни да даряват просто ей така, 
особено за младежи като нашите. Обаче когато те изработят нещо със собствен труд, това е 
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много по-достойно и много по-добре се приема от обществото". Из „Ателие за светлина" на 
фондация Конкордия България, публикуван в рубриката Разкази за НПО на www.ngobg.info.  
„Конкурсът на БЦНП ми обърна нагласите. Да, човек трябва да е щедър и да дарява за каузи 
като нашата, но разбрах, че и ние като организация има какво да направим, за да си 
помагаме, така че да не сме изцяло зависими от дарители." Из Да се учиш да вярваш. Разказ 
за Сдружение „Прегърни ме", публикуван в рубриката Разкази за НПО на www.ngobg.info.  
Тези думи са на участници в програмата „Предприемачество за НПО“. И какво по-истинско 
от именно тази обратна връзка може да накара човек да се замисли защо стартирането на 
свързана с мисията стопанска дейност има смисъл и си заслужава вложените усилия. А ако 
това не е достатъчно, ето и още аргументи за смисъла от предприемачеството сред 
нестопанските организации. Много често, когато разказваме за програмата 
„Предприемачество за НПО“, освен истории за успешни примери, споменаваме и фактите, 
свързани с намаляващото финансиране за НПО* с ясната идея да мотивираме повече 
неправителствени организации да обърнат внимание на този все още подценяван източник 
на приходи. Със седемте си издания програмата е доказала, че когато има добро съчетание 
на ключовите съставки за успех в предприемачеството - експертна подкрепа, финансиране и 
менторство - нещата се получават, хората се вдъхновяват и резултати се постигат. За екипа 
на Български център за нестопанско право няма съмнение, че свързаната с мисията 
стопанска дейност на НПО е шанс организациите да разгърнат потенциала си за развитие – 
да достигнат до нови аудитории, които да докосват с каузите си, да привличат собствени 
приходи, чрез които да чертаят по-дългосрочен хоризонт на съществуването си, да постигат 
независимост и устойчивост, да отстояват мисиите си със самочувствие и самоувереност. 
Историите със щастлив край са много и за тях можете да прочетете и чуете все по-често.  
Към момента програмата е обучила повече от 140 организации и е инвестирала в 20 от тях 
да стартират своите бизнес идеи, които са им донесли над 400 000 лева приходи. Нашата 
увереност в това, че предприемачеството е добро решение НПО да постига мисиите си по 
устойчив начин, е в основата и на осмото издание на програмата, което стартира сега. До 15 
юли очакваме смели и вдъхновяващи бизнес идеи от неправителствени организации, които 
са готови да разнообразят начина си на мислене и съществуване. Тази година в програмата 
ще могат да кандидатстват активни НПО, които са инициирали или са партнирали в 
осъществяването на поне две инициативи или проекти за периода на съществуването си, и 
които имат поне 5 000 лева приходи от дейността си за последните 2 години общо. Тези 
критерии ще дадат шанс и на новосъздадени организации, които имат идеи и са готови да 
ги развиват. Селекцията на участниците в програмата ще приключи в края на август, като 
водещи ще бъдат връзката на представената бизнес идея с мисията на организацията, 
готовността й да стартира дейността и мотивацията за нейното бъдещо развитие.  По 
същността си програмата е замислена по начин, който да отговори на нуждите на 
организациите от подкрепа в различните аспекти на бизнес начинанията им: от експертна 
подкрепа за подобряване на подготвените от тях бизнес планове до повишаване на 
уменията за публичното им представяне; от възможността да получат финансова подкрепа 
като първоначална инвестиция за плавен старт до менторство от бизнес експерти, които да 
ги насърчат в първите им стъпки.   И ако в края на тази статия все още има читател, който е 
скептичен към нуждата от стопанската дейност на нестопанските организации, бих го 
провокирала да бъде по-нестандартен в мисленето си със следния въпрос: Какво ще 
направите, ако вашата организация: Не успява да се класира в предните редици на 
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състезанията за проектно финансиране? Или – за да получи такова, трябва да докаж,е че 
има свободни средства, за да осигури собствен принос по проекта?   Изпадне в момент на 
финансова криза? Или – ако единственият дарител, който я е финансирал, промени 
приоритетите си за подкрепа?Не успява да се свърже с нова аудитория и да привлича 
съмишленици чрез традиционната си, но строго специализирана нестопанска дейност. Или – 
търси начини да представи своята мисия чрез продукти и дейности, с които хората лесно 
биха се свързали?     Не пропускайте шанса сега да кандидатствате за участие в програмата 
Предприемачество за НПО. Тя отваря нови възможности – за знания, контакти, партньорства 
и финансиране.    *  Държавното финансиране на сектора остава ограничено, а оперативните 
програми са все още трудни за достъп пред новосъздадените организации и тези, които 
нямат достатъчно административен или финансов капацитет, за да отговорят на 
несъобразените с особеностите на сектора изисквания.  Съгласно Индекса за устойчивост на 
НПО 2016 – България, подготвен от БЦНП през същата година „финансовата стабилност на 
НПО отбелязва лек спад, тъй като два от чуждестранните източници на финансиране – 
Европейско икономическо пространство (ЕИП)/Норвежки финансов механизъм и Българо-
швейцарската програма за сътрудничество – преустановиха отпускането на нови грантове“. 
Според Световния дарителски индекс за 2016 г.процентът българи, дарили средства за 
благотворителни цели, е намалял от 27 процента през 2014 г. на 13 процента през 2015 г. 
Тези факти, констатирани от редица изследвания за развитието на гражданския сектор в 
България през последните няколко години ясно показват, че за да оцелеят, 
неправителствените организации трябва да бъдат иновативни и гъвкави в привличането на 
ресурси. Допълнителната стопанска дейност е един от възможните начини.     Осмото 
издание на програмата се осъществява с подкрепата на Фондация „Америка за България“ и 
в партньорство с Telus International Europe и УниКредит Булбанк. Снимки на БЦНП, 
използвани в материала: Снимка 1: Свещи от ателие КОНКОРДИЯ Снимка 2: Продукти от 
ателие ПРЕГЪРНИ МЕ Снимка 3: Участници в Акселератора от последното издание на 
програмата „Предприемачество за НПО" Снимка 4: "Базар с кауза" за служителите на 
УниКредит Булбанк с участие на финалистите от конкурса през 2018 год. Снимка 5: продукти 
на ателие „Сектор Арт" на сдружение АЛОС /снимката е любезно предоставена от 
сдружението/. 

Лятна школа по информатика и облачни технологии за ученици 

в. Съперник, Перник | Светла ЙОРДАНОВА | 26.06.2018  
От 27 август до 1 септември ще се проведе третата "Лятна школа по информатика и облачни 
технологии" - инициатива на VM-ware и фондация "Миню Балкански". Учебната програма е 
насочена към ученици от пети до девети клас с интерес към компютърни науки. Децата ще 
научат основите на програмирането, облачните технологии и интернет на нещата. (Internet 
of Things). 
И тази година VMware ще осигури 10 стипендии за деца, които искат да бъдат част от 
специализираното лятно училище. Доброволци от компанията ще бъдат ръководители и 
лектори, които ще помагат на децата за теоретичното и практическо обучение. 
Младите технологични ентусиасти ще разберат как да създадат "виртуален компютър" в 
облака, да сформират гигантска мрежа, наречена Интернет на нещата (Internet of Things), 
както и ще водят дебати за приложенията на облачните компютърни технологии в живота 
ни. 
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"За трета поредна година си сътрудничим с VMware, за да предложим на младото 
поколение място, където децата могат да учат и да се развиват в една от най-динамичните и 
значими области на нашето време. Щастлив съм, че базата в с. Оряховица ще приюти 
младите таланти отново", каза професор Минко Балкански, основател на фондация "Миню 
Балкански". 
"Във VMware България инвестираме изключително много в инициативи, които създават 
възможности за качествено образование за младите таланти с интерес в сферата на 
компютърните науки. "Лятна школа по информатика и облачни технологии" е инициатива, с 
която целим да събудим интереса на учениците към информационните технологии и да им 
помогнем да развият умения и знания, които в бъдеще ще ги превърнат във 
висококвалифицирани и силно конкурентноспособни кадри на световно ниво", сподели 
Диана Стефанова, управляващ директор на VMware България. 
VMware, глобален лидер в сферата на облачните инфраструктури и решения за бизнес 
мобилност, ускорява дигиталната трансформация на своите клиенти, като им помага да 
реализират повече възможности за своя бизнес чрез нови технологии. Решенията на 
VMware позволяват модернизиране на центрове за данни, интегриране на публични 
облаци, променяне на начина, по който се работи чрез дигитализиране на работната среда 
при гарантирано високи нива на сигурност. Базирана в Пало Алто, Калифорния, VMware 
генерира приходи от 7,09 милиарда долара през 2016 г., и има 500 000 клиенти и 75 000 
партньори в цял свят. 

Акция за кръводаряване организира болницата в Панагюрище 

www.pazardjik.marica.bg | 26.06.2018 | 10:26 
Да дарим част от себе си безвъзмездно – без очаквано възнаграждение или хвалби от 
страна на другите , просто заради идеята да помогнем за поддържането на нечий живот, а 
може би дори и за неговото спасяване. В МБАЛ „Уни Хоспитал“-гр.Панагюрище ще се 
проведе акция за доброволно и безвъзмездно кръводаряване под мотото: „Дарете кръв, 
подарете надежда за живот!“, под егидата на Районен център за трансфузионна 
хематология – Пловдив. Кампанията ще бъде на 26 юни /вторник/, а желаещите да дарят 
кръв могат да го направят от 9:00 до 12:30 часа в Медицинския център в болничния 
комплекс, кабинет №10. Кой може да дари кръв? Всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 
години и над 50 кг може да дари кръв. Кръводаряването е полезно за организма. То 
стимулира процеса на обновяване на кръвните клетки и повишава защитните сили на 
организма. Мъжете могат да даряват 5 пъти в една календарна година, а жените 5 пъти, 
като интервалът между две кръводарявания е не по-малък от два месеца. Не съществува 
никакъв риск за кръводарителите. Всички материали и консумативи, които се използват при 
кръводаряване в България, са стерилни и за еднократна употреба. Нито една болест не 
може да бъде предадена на човека, които дарява кръв! Количеството на дарената кръв се 
възстановява като количество за 24 часа, а като качество – 3 до 4 седмици. ПОВЕЧЕ 
ИНФОРМАЦИЯ ЩЕ ОТКРИЕТЕ В САЙТА НА БОЛНИЦАТА: www.unihospitalbg.com. *Източник - 
ПИА нюз. 

Обновиха фасадата на дом за стари хора в район "Северен" в Пловдив 

www.24chasa.bg | 26.06.2018  
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Месец след като администрацията на район "Северен" в Пловдив достави 200 броя 
родопски одеяла в дома за стари хора "Св.Василий Велики", последва нова благотворителна 
инициатива. Фасадата на сградата се сдоби с указателна табела. Тя стана факт след разговор 
на директора на дома Нина Христова с кмета на "Северен" Ральо Ралев за проблема, че от 
няколко години нямат информационна табела и посетителите трудно се ориентират, когато 
търсят институцията. Новата табела на обществената сграда, осигурена от района, е 
изработена от цял алуминиев композитен панел с дебелина 3 мм, широк 4 м и висок 1.22 м. 
Проверка за качеството на монтажните дейности по табелата извърши заместник-кметът на 
"Северен" Лариса Кътова. Живущите в дома възрастни хора изразиха задоволството си от 
новата придобивка, а кметът Ральо Ралев получи специални благодарности от 
ръководството на дома, който се намира на ул."Коматевско шосе" №28 и е с капацитет 200 
души. 

Националната кардиологична болница получи дарение от Швейцария 

www.media.framar.bg | 26.06.2018 |  
Фондация „Помощ и подкрепа“ на швейцарския Малтийски орден дари десет 
реанимационни легла на Националната кардиологична болница. Ръководството на 
болницата съобщава, че дарението е станало възможно благодарение на сътрудничеството 
между посланика ни в Берн Меглена Плугчиева, нейния екип и фондацията. От здравното 
заведение изразяват благодарността си към всички тях, но и още към проф. Валентин 
Джонов, който работи в Университетската болница InselSpital в Берн и организира 
изпращането на леглата у нас. Не на последно място са и думите на признателност към 
собственика на фирма „Булгарком“, който предоставя необходимата техника, с която 
леглата да бъдат разтоварени в болницата и го прави безвъзмездно. По статията работи: 
Гергана Караилиева Източник: hearthospital.bg 

Ангел Попов оставя цялото си наследство на Търново на днешния ден 

www.radiovelikotarnovo.com | 26.06.2018 | 12:03 
Дарителската воля на Ангел и Мария Попови, предоставена за Общинското радио от 
Сдружение „Български дарителски форум”, може да чуете в прикачения файл: 
http://radiovelikotarnovo.com/radiovelikotarnovo.com/wp-content/uploads/2018/02/2501-
Zavet-A-Popov.mp3 
Професионалната гимназия по строителство и архитектура в старопрестолния град носи 
името на един от бележитите търновски общественици – крупния индустриалец Ангел 
Попов, роден в годината на Велчова завера, в свещеническо семейство. 
На 20-годишна възраст се пробва като шивач, но бързо се отказва от занаята. Шест години 
по-късно започва да търгува копринени буби за Италия и в следващите 5 години живее във 
Верона. Създава производство на коприна в родното Търново, но годините са усилни и 
българската коприна не успява да се наложи на европейския пазар. Преобразува фабриката 
в землището на Килифарево в предприятие за производство на хартия, амбалаж и мукава. 
Пазарът отново се оказва слаб, производството спира, продукция е продадена на 
безценица, а Ангел Попов остава напълно разорен. На бунището в Търново, намирало се 
тогава в близост до сегашната поща, случайно намира стара книга за механизирано 
производство на брашно. С ортаци и пари назаем, Попов се заема с производство на бели 
брашна, закупува машини от Будапеща и след преустройство на помещенията отваря нова 
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фабрика. Идва Освобождението, скоро след това Попов става народен представител и с 
привилегии от Народното събрание и започва производство на макарони и фиде в старото 
фабрично помещение. Добрата продукция намира пазар у нас и в Румъния, получава 
награди от международни изложения. През целия си живот Попов активно участва в 
националноосвободителните борби, а след Освобождението – в обществено-политическия 
живот на града. Заедно със съпругата си Мария завещават на Велико Търново цялото си 
състояние, коет  

Малки музикални таланти в подкрепа на фондация „За Нашите Деца“ 

www.mamaninja.bg | 26.06.2018 |  
С благотворителен рок концерт в подкрепа на фондация „За Нашите Деца“ отбелязаха края 
на учебната година децата от частна детска градина „Литъл Степс Киндергарден“. 
Въодушевени, малките таланти влязоха в ролята на различни рок звезди и банди като KISS, 
ZZ Top, Guns ‘n Roses, Queen, Б.Т.Р. и Ахат. Още по-голям възторг предизвика Милена 
Славова, която изпълни няколко свои песни на една сцена заедно с малките рокаджии, 
сплотени от каузата на фондацията всяко дете да живее щастливо в семейство. Децата от 
„Литъл Степс Киндергарден“, техните родители и екипът на детската градина заедно успяха 
да съберат сумата от 1533,05 лева, с която фондация „За Нашите Деца“ ще може да помогне 
на повече уязвими деца. Рок концертът беше пример как с песни, танци и забавление може 
да се обединим и да дадем шанс на повече момичета и момчета да имат усмихнато детство.  
„Литъл Степс Киндергарден“ е англоезична частна детска градина, създадена през 2010 г. 
като детски център. По-късно, през 2013 г., се разраства и става част от училищен комплекс 
„Азбуки“ в София. В градината се изучава и английски език, с идеята да стане част от 
ежедневната комуникация на децата и да допринася за бъдещото образование и цялостно 
им развитие. Препоръчваме ви още: 165 деца останаха със своите семействао в наши дни би 
надхвърлило 2 млн. лв. 

Италиански театър в Столипиново като част от Европейска столица на културата 

www.news.bnt.bg | 26.06.2018 |  
С театрални работилници, изследователски разходки и запознаване с децата и младежите 
от Столипиново започва проектът на италианската театрална компания "Gommalacca Teatro". 
В рамките на два дни - на 27 и 28 юни, професионалните актьори и сценографи от Италия ще 
се запознаят с квартала и ще очертаят пространства за работата си в Пловдив. Ще се 
проведат пет театрални изследователски семинара с участието на младежи от българската и 
ромската общност на възраст от 14 до 25 години. Целта е чрез техниките на сценичните 
изкуства да бъде създаден нов език за общуване между участниците от ромската общност 
на Столипиново и връстниците им от други квартали на града. Проектът на италианците със 
заглавие "Aw(E)are" се реализира от юни 2018 до януари 2019 г. като част от официалната 
програма на Пловдив - Европейска столица на културата 2019. Техни партньори са 
Младежки клуб "Рома" и Център за интегрирани изкуства "Матера". Работилниците се 
осъществяват и със съдействието на Национален алианс за работа с доброволци. 
Неформалният метод на работа на италианската театрална компания е базиран върху 
педагогически подход към сцената и идеята за "потапяне" чрез визуалните изкуства за 
преосмисляне на границите и освобождаване на въображението. Работата с "Gommalacca 
Teatro" е проИталиански театър в Столипиново като част от Европейска столица на културата 



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”  

36 

 

"Заедно в час" започва програма по социално предприемачество 

www.mediapool.bg | 26.06.2018 |  
Съвместна лятна обучителна програма по социално предприемачество започват 
неправителствените организации Reach for Change България и "Заедно в час". Програмата е 
предназначена за възпитаниците на "Заедно в час", които имат интерес в социалното 
предприемачество, съобщиха от организацията. "Заедно в час" подготвя млади хора, които 
искат да станат учители. След обучението те преподават в училища, предимно в малки 
населени места. Обучението по социално предприемачество ще продължи пет седмици, 
като включва различни модули, които обхващат основните теми, свързани с развитието на 
успешни проекти от тази сфера. Лятната обучителната програма е продължение и 
надграждане на дългогодишното партньорство между "Заедно в час" и Reach for Change. 
Основната цел на "Заедно в час" е да подкрепи силно мотивирани и способни хора да 
работят за успеха на всяко дете в България - първо като станат учители за две години на 
учениците с най-голяма нужда от подкрепа, а след това да продължат да работят за 
осигуряване на качествено образование на всяко дете чрез различни професионални 
пътища. Това включва и развитие в сферата на социалното предприемачество, като вече има 
редица успешни примери в тази посока, посочват от "Заедно в час". Обучителната програма 
е разработена на база на опита на Reach for Change България, които всяка година подкрепят 
проекти в сферата на социалното предприемачество чрез конкурса ПРОМЯНАТА. 

Младоженци дариха на отделението по неонатология в МОБАЛ пари, събрани на сватбата 
им 

www.bgnow.eu | 26.06.2018 | 15:50 
АЛЕКСАНДРИНА И ПЕТЪР АНДРЕЕВИ ОТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОЧНАХА СЕМЕЙНИЯ СИ 
ЖИВОТ С БЛАГОРОДЕН ЖЕСТ. Те дариха на отделението по неонатология в МОБАЛ „Д-р 
Стефан Черкезов“1000 лв., които събраха по време на сватбата си, като изрично обяснили на 
гостите, че не желаят букети, а паричната им стойност, за да реализират каузата си. В 
понеделник младоженците посетиха бебешката реанимация и се убедиха, че сумата е 
отишла на най-правилното място. Приказката на двамата влюбени започва преди 2 години. 
Известно време ги разделяло разстояние, но чувствата преборили всякакви пречки. 
Предложението за брак било добре замислено и планирано от Петър. Той паднал на колене 
на плажа на гръцкия остров Тасос по залез слънце, с пръстен в ръка и около свещи, 
подредени във формата на сърце. Още тогава започнала голямата подготовка за щастливия 
ден на сватбата, а в края на зимата Петър потърси съдействието на „Борба“ за идея къде да 
насочат средства, които желаят да дарят от венчавката. Ние им предложихме да 
подпомогнат отделението по неонатология в търновската болница и двамата влюбени 
приеха присърце идеята. НА 16 ЮНИ АЛЕКСАНДРИНА И ПЕТЪР СИ КАЗАХА „ДА“ В 
КАЛОЯНОВА КРЕПОСТ в Арбанаси, а свидетели на любовта им бяха 130 гости. Всички те 
подкрепиха благородната инициатива на младото семейство. „Сред гостите имахме лекар. 
Д-р Виктор Точков, синът на д-р Валентин Точков – началника на отделението по педиатрия. 
Той бе във възторг от идеята да подкрепим неонатологията и сподели, че във времена, в 
които здравеопазването не е достатъчно добре финансирано – това е най-доброто, което 
можем да направим“, разказа Петър. В петък младото семейство преведе сумата от 1000 лв. 
по банковата сметка на болницата, а вчера посети отделението по неонатология, където ги 
разведе старшата медицинска сестра Мария Нешева. Тя им представи малките пациенти, 
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които лежат в момента в звеното, и добрата апаратура, с която разполагат лекарите. 
Съпрузите за първи път виждат на живо толкова малки пеленачета и не успяха да скрият 
сълзите си. Двамата с огромно любопитство разпитваха за методите за лечение и грижите за 
бебетата, които полага персоналът. Останаха доволни от отговора на старшата сестра, че 
всички деца, родени и настанени в неонатологията в деня на сватбата им, вече са изписани 
и са в прегръдките на родителите си вкъщи „Очаровани сме от битовите условия и 
техническото въоръжение в сектора. Всичко изглежда много модерно и изпипано. Смятаме, 
че направихме най-добрия избор, като дарихме именно тук средствата“, заяви 
Александрина. СЕСТРА НЕШЕВА СПОДЕЛИ, ЧЕ ТОВА СА ПЪРВИТЕ МЛАДОЖЕНЦИ ДАРИЛИ 
СРЕДСТВА ЗА ОТДЕЛЕНИЕТО. По нейни думи сумата е достатъчна за закупуването на 
специален сензор за мониторно наблюдение, който се поставя на ръчичката или крачето на 
бебетата и дава 24-часова информация за жизнените му показатели. Тя обясни, че той е 
много ценен за лечението на децата, ползва се еднократно и затова нуждата от него е 
непрестанна. Като знак на благодарност подари на мла семейство бебешки шампоан и 
пожела скоро да се видят отново, но тогава вече да ги поздрави, че са станали родители. 
Галина ГЕОРГИЕВА 

Фонд събра 1200 лв. на рожден ден 

в. Враца днес | 27.06.2018 |  
Третият рожден ден на Дарителския фонд в Бяла Слатина събра десетки съмишленици в 
лятната градина на ресторант "Скът". Първи приветствие към гостите отправи Данаил 
Иванов- председател на Обществен дарителски фонд "Участвам - дарявам - променям" -
Бяла Слатина, последван от кмета на общината инж. Иво Цветков и председателя на 06С 
Веселка Борисова, които неизменно подкрепят фонда от създаването му. Резултатите 
показват, че с всяка изминала година дарените средства нарастват. През 2015 г. те са 2815 
лв., през 2016 г.- 3151, а през 2017 г.- 5218 лв. 33 физически лица са негови учредители, а 
най-голямото дарение е резултат от благотворителния концерт по случай 60-годишнината на 
ДГ "Детелина" - 707 лв. 
През 2017 г. с подкрепата на дарителския фонд се реализираха три инициативи - творчески 
работилници за деца в НЧ "Развитие 1892" и обновяване на дворните пространства в ДГ 
"Радост" и НУ "Цани Гинчев. През 2018 г. със средства от Фонда започна строежа на сцена на 
открито в с. Попица. 
Награди за участници в ежегодния конкурс, посветен на рождения ден на фонда, бяха 
връчени на Яница Бочева- учител в ДГ "Незабравка" и Габриела Венелинова- ученичка от с. 
Комарево от члена на Дарителския съвет Наталия Костадинова. 
Дарителският съвет на фонда изказа своята специална благодарност за щедростта и приноса 
за развитието му през 2017/2018 г. на Анелия Карабенчева, Борислав Попов, Валери Гешев, 
Веселка Борисова, Дамски клуб "Златина", Данаил Иванов, Иван Янков, Иво Цветков, Милчо 
Кюрчев, Народно читалище "Развитие 1892", Наталия Костадинова, НУ "Цани Гинчев", 
Общински младежки парламент, ОУ "Св. Кл. Охридски", отец Тодор Дудов, Петко Петков, 
Петър Симеонов, Пламена Гешковска, Ралица Искренова, Стефан Терзийски, Тихомир 
Трифонов, Цветелина Андровска, дарили суми от 100 лв. и повече от 100 лв. 
Група за танци от ОУ "Хр. Ботев", с. Търнава, и Даяна и Александър - участници в Общински 
фестивал за народна и забавна песен "Злат  
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Фондация "Емил Шарков" заведе сираци на море 

в. Стандарт | 27.06.2018 |  
С помощта на вътрешно министерство фондация "Емил Шарков" заведе на летен лагер в 
Созопол 37 деца на загинали служители на МВР и техните майки. Те са настанени от 21 до 28 
юни в почивната база на ведомството "Изгрев", а малчуганите посещават и съседния 
аквапарк. фондацията, която носи името на убития в Лясковец командос, ще организира 
още един летен лагер в началото на септември в базата на МВР в Несебър. В него ще се 
включат по-големите деца, за които организаторите готвят специални изненади. 
В календара на събитията на фондацията за 2018 г. е включен и благотворителен футболен 
турнир "Емил Шарков" с участието на полицейски и цивилни отбори, който ще се проведе 
през октомври. 
През декември миналата година се проведе и първата по рода си национална среща "Деца 
на герои", която събра семейства на загинали и пострадали полицаи и пожарникари, 
загубили живота си при изпълнение на служебния дълг. 
Стр. 6ното петле" 2018, поздравиха гостите с танц и песен. Ученици и учители от ПГО 
"Елисавета Багряна" за пореден път помогнаха за събитие на Дарителския фонд с кетъринг и 
обслужване на гостите. По време на събитието се събра сума от 1275 лв. 

Кампанията в Северен „Доброто продължава” събра 35 700 лв. 

www.novini.vratsa.eu | 26.06.2018 |  
Кметът на район „Северен” инж.Ральо Ралев информира, че приключи с впечатляващ успех 
кампанията „Доброто продължава” в подкрепа на тригодишната Лилия Козарева, болна от 
„ретинопатия на недоносеното”. Тя бе организирана от ДГ „Дъга”, където всяка година 
доброто се подкрепя, възпитава и продължава чрез каузи, които възвръщат надеждата на 
тези, които най-силно се нуждаят от нея. Кампанията бе подкрепена от служителите на 
кметската администрация в район „Северен”, от стотици семейства на детската градина, от 
десетки образователни институции в града, от спомоществователи. „Обединени от 
желанието да подкрепят семейството, а детето да има своето цветно детство, хората на 
доброто събраха 35 700 лв”, оповести кметът на района. Историята на тригодишната Лилия 
Козарева и необходимостта да се направи и невъзможното детенцето да запази зрението 
поне на едното око инж.Ралев прие преди три месеца като лична кауза и стана един от най-
щедрите дарители в кампанията. Средствата, постъпили към сметката на детето вече са от 
съществена помощ за семейството, обясни инж.Ралев, и допълни, че на 6. юни Лилия е била 
на преглед в Истанбул при д-р Хюсеин Йетик, наблюдаващ нейния случай. Той е констатирал 
състоянието на ретината на лявото око и е прогнозирал, че до две и половина години 
зрението на Лилия вероятно ще и дава възможност да бъде самостоятелна. В момента 
детето вижда с лявото око светлина и едри форми, като диоптърът е 17,5. Родителите на 
детето са впечатлени от всички, които са откликнали на благородното начинание на ДГ 
„Дъга” и изразяват специалната си благодарност на директора на детското заведение Дима 
Симеонова, която е била и инициаторът, и основният двигател на кампанията. Специална е 
благодарността и дълбокото им уважение към кметската администрация и лично към 
инж.Ралев, който с авторитетната си намеса, мигновена реакция, емоционална отзивчивост 
и щедрост е пример за това, че доброто винаги побеждава, когато е в добри ръце. България 
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Доброволци сами ремонтират държавен път 

в. Враца днес | 27.06.2018 | 
Над 60 човека от селата Горни и Долни Вадин се включиха в изкърпването на важна отсечка 
за двете населени места. За ремонтните дейности бяха събрани близо 4 хил. лв., чрез 
дарителска акция. В първото изкърпване на близо 1 километър от отсечката бяха вложени 2 
342 лв. С останалите пари на 7 юли ще продължи запълването на дупките. 
Пътят е важен за местните хора, защото в съседното село Крушовене учат и децата от 
Оряховско. 14-километровата отсечка не е ремонтирана от десетилетия. След като местните 
хора започнаха да събират дарения за изкърпването й, от АПИ обявиха, че отпускат 300 
хиляди лева за рехабилитацията й, която ще започне от юли. 
"Това се говори от много години. Не им вярваме! Когато дойдат машините и почнат да 
къртят асфалта и да правят път, тогава ще им повярваме", категорични са местните жители. 
Според тях тези 300 хил. лв. няма да стигнат доникъде. Причината е, че отсечката към 
Оряхово е много дълга и в лошо състояние. За нея ще са необходими около 3 милиона лева. 
26.06.2018 г. 

Нова детска площадка за децата на лечение в онкохематологията в УМБАЛ "Царица 
Йоанна"-ИСУЛ 

www.cross.bg | 27.06.2018 |  
/КРОСС/ От 10 до 13 часа от днес до петък специалисти от Клиниката по дерматология към 
Военномедицинската академия (ВМА) ще извършват безплатни профилактични прегледи. За 
децата, които се лекуват в детската онкохематология в УМБАЛ "Царица Йоанна"-ИСУЛ, от 
днес вече има нова детска площадка. Средствата за изграждането и са събрани изцяло от 
дарения, обясни Маргарита Борисова от Сдружението на деца с онкохематологични 
заболявания. „Идеята на тази детска площадка е да може децата, които се лекуват в 
детската онкохематология, през времето, когато нямат лечение или чакат за изследвания, 
да играят и да се забавляват. Важното е децата да се чувстват добре и да имат място, където 
да забравят за лечението, за болката и за трудностите... Детската площадка има нови люлки, 
нови пързалки. Стойността на проекта е 16 000 лв.“. Повечето от дарителите за 
обновяването са частни лица, казаха още от Сдружението на деца с онкохематологични 
заболявания. 

Жълти стотинки – деца помагат на деца” продължава 

www.zetramedia.com | 27.06.2018 |  
Първи юни – деня на детето беше първата обявена дата за предаване на събраните 
стотинки. 
По специалната дарителска сметка на „Жълти стотинки – деца помагат на деца” на 
26.06.2018 г. бяха преведени нови 2267,04 лева, дарени от приятелите на Акцията в Ловеч, с 
което сумата по нея за 2018-та година вече е 11 863,02 лв. 
Целите на националната кампания са: събиране на средства за закупуване на апаратура, 
обзавеждане на болнични стаи, играчки и книги, построяване на детски площадки и 
осъществяване на ремонтни дейности в детски болнични отделения за подобряване 
условията за престой в тях и приближаването им до тези в домашна среда. Децата, които 
участват в акцията се приучават на съпричастност и взаимопомощ към връсниците им в 
нужда от ранна детска възраст, чувстват се полезни и значими. 
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До момента, за десет години са събрани и вложени средства в неонатологични и 
педиатрични отделения в градовете София, Добрич, Пловдив, Бургас, Варна, Сливен, Велико 
Търново, Видин, Благоевград, Смолян, Карлово и Ловеч. 
Дарените през 2018-та година ще бъдат използвани за закупуване на два интензивни 
кувьоза и два комплекта тръби за апарати за изкуствени вентилации за Неонатологията на 
УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД, Стара Загора. 
Благодарим за стореното добро! 
Акцията продължава като следващата дата за предаване на събраните стотинки е 6-ти 
декември – деня на Св. Николай Чудотворец в пунктовете на “Жълти стотинки” в цялата 
страна. 
За повече информация и въпроси: www.stotinkite.com и info@stotinkite.com 
Бихме желали тази информация да достигне до възможно най-много хора и разчитаме на 
съдействието на всички вас. 
Благодарим ви! 
Ирина Митева – координатор на “Жълти стотинки – деца помагат на деца” за област Ловеч. 

Модерни дами и господа събраха 35 680 лева за "Лайънс клуб София – Витоша" 

www.news.fashion.bg | 27.06.2018 |  
На 14 юни 2018 година Лайънс клуб София Витоша проведе традиционното си лятно парти с 
цветното наименование ЛЯТНА ЛАЙЪНС ФЕЕРИЯ. В програмата на клуба участваха Орлин 
Павлов, Deep zone, певците от сегашното издание на Гласът на България - Гергана Великова 
и Момчил Степанов, младите певици Теодора и Мария Велеви. Водеща на Лайънс партито 
беше прекрасната актриса Йоанна Темелкова. Всички те участваха благотворително в 
събитието за да подкрепят дейността на клуба. Лайънс клуб София Витоша изказва своята 
огромна благодарност за техния благороден жест на съпричастност и ангажираност с 
каузите на клуба. На партито специален гост беше Слободан Вукичевич – паст дистрикт 
управител на Лайънс груп Дистрикт 132 Македония и координатор на Лайънс клубовете. 
Скъпи гости, които поздравиха и подкрепиха Лайънс клуб София Витоша бяха президенти и 
представители на останалите Лайънс клубове от София - ЛК "Св. Йоан", ЛК "Диамант", ЛК 
"Кепитъл" и приятели от Лайънс клубовете от Видин, Плевен и Стара Загора. Едни от най-
елегантните дами бяха облечени в красиви, цветни тоалети от Bridal Fashion, като Славка 
Занева, Татяна Трайкова, Анелия Петкова, Таня Стоянова, адвокат Галина Петрова, а обеци с 
кристали Swarovski от същия бутик на марката Pronovias бяха разиграни на търг и спечелени 
от бизнесдамата – Десислава Динкова. Благодарение на всички участници в краткия търг от 
седем предмета осигурени от членове и приятели на клуба, както и последвалата богата 
томбола, “Лайънс партито” събра 35 680 лв. Един от най-желаните предмети бе и топка с 
подписи на гимнастичките от ансамбъла по художествена гимнастика, лично донесена от 
грацията в спорта – Симона Пейчева и спечелена от галерия за бужута SSG. Лайънс клуб 
София Витоша изразява своите специални благодарности на г-жа Гергана Ташкова, Нели 
Беширова и Мая Косева за подкрепата на каузите на клуба през тази и предишните години. 
Търга и томболата бяха водени от големия приятел на клуба водещия Ники Кънчев. Парите 
ще подпомогнат основната кауза на клуба - създаване на Дневен Лайънс център за социална 
интеграция и физикална рехабилитация "Лъвски сърца" както и подпомагане на деца от 
Центровете от семеен тип да отидат на лятна ваканция - една част на море, а друга част от 
децата - на планина. 
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Над 1400 деца от цялата страна са минали през Телерик Академия за учебната 2017-2018 г. 

www.bgnews.host | 27.06.2018 |  
Над 1400 деца и младежи от 12 града в България са се обучавали безплатно в сферата на 
програмирането и дигиталните технологии в Училищната Телерик Академия през учебната 
2017-2018 г., обявиха от образователната институция. Приемът за следващата учебна година 
ще стартира в края на лятото. Училищната Академия, в която от 2010 г. до днес безплатно са 
се обучавали над 8 500 младежи, е насочена към учениците от 1 до 12 клас. Инициативата 
цели да подготви следващото поколение за професиите на бъдещето със специализирани 
програми по състезателно и приложно програмиране, разработка на игри и дигитални 
науки. Програмите се провеждат с подкрепата на Фондация „Америка за България“ 
присъствено в 54 школи в 12 града в страната. „Радваме се да видим, че интересът към 
обученията ни расте с всяка следваща година. Все по-често получаваме и запитвания за 
откриване на школи в градове, които все още не са част от мрежата ни. Целейки да запазим 
програмите безплатни за децата и същевременно да разширим мащаба и да добавим нови 
райони, продължаваме да търсим подкрепата на бизнеса, неправителствени организации, 
общини и родители“, коментира Петър Шарков, ръководител на Училищната Телерик 
Академия. Работилници за 1-3 клас Над 140 деца на възраст 7-9 г. пък са участвали в 
интерактивните работилници по програмиране на Училищната Академия и CoderDojo 
България. В рамките на инициативата малчуганите създават интернет страници, приложения 
и игри под менторството на опитни доброволци. Същевременно, с шест еднократни 
отворени събития в обучителния център на Академията в София други над 500 деца успяха 
за първи път да се докоснат до света на програмирането. Програми за 4-7 клас През 
изминалата година още над 1100 ученици на възраст 10-14 г. са се обучавали в школите на 
Училищната Телерик Академия, които се провеждат в 12 града. Те преминават през 
задълбочени курсове по състезателно програмиране, разработка на игри и дигитални науки. 
Академията традиционно подготвя и много от шампионите на националните турнири по 
информатика, като тази година близо 70% от състезателите в категория 4-7 клас през 
учебната са нейни възпитаници. Шест от осемте медалисти от първата Европейска младежка 
олимпиада по информатика – eJOI – също са стартирали своята подготовка в Академията.     
Източник: computerworld.bg 

Община Казанлък открива дарителска сметка за сградата на читалище „Светлина“ 

www.dariknews.bg | 27.06.2018 |  
Поради широкия обществен интерес и подкрепа за възстановяването на една от най-старите 
сгради в град Шипка – бившият дом на Народно читалище „Светлина – 1961“ Община 
Казанлък открива дарителска сметка за всички, които желаят да подпомогнат финансово 
обновяването на постройката.   
Като основание за плащането трябва да бъде посочен текст: „За реставриране на старата 
сграда на Народно читалище „Светлина – 1861“, град Шипка“. Сметката, с „код за вид 
плащане” на Община Казанлък, по която следва да постъпват суми от юридически и 
физически лица е:   
ОБЩИНСКА БАНКА АД BIC: SOMBBGSF IBAN: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344 Код за вид 
плащане: в лева –  44 51 00 Всяко физическо или юридическо лице - дарител, което желае да 
получи договор или свидетелство за дарение може да изтегли съответния документ от 
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официалната интернет страница на Община Казанлък www.kazanlak.bg или от тук: 
https://www.kazanlak.bg/page-1996.html 
Междувременно, за да предотврати инциденти днес Община Казанлък запечата бившия 
дом на читалище „Светлина – 1861“ в град Шипка. Рушащата се сграда бе обезопасена и 
затворена и в близките дни ще бъде монтиран СОТ.   
Обектът привлича голямо обществено внимание, в него продължават да проникват и деца, а 
заради лошото си състояние е изключително опасен. Предстои Община Казанлък да 
възложи конструктивно обследване както на тази сграда, така и на залепената за нея 
недостроена постройка.   
За да съхрани историческата и архитектурно-строителна стойност и значение на бившата 
читалищна сграда Община Казанлък бе принудена да предприеме крайните мерки поради 
дългогодишното бездействие на управлението на град Шипка. 

Фондът за лечение на деца отказа да доплати операцията на 6-годишно дете в Австрия 

www.24chasa.bg | 28.06.2018  
Фондът за лечение на деца отказа да доплати разходи по операцията на 6-годишно дете в 
Австрия. Процедурата вече е извършена, а нейното финансиране е било предварително 
одобрено от Фонда. Родителите на Анелия Витанова обаче получават две фактури в деня на 
изписването й, разказва Би Ти Ви. Анелия мечтае един ден да ходи сама. Тя се ражда в 
седмия месец с детска церебрална парализа. „Не може да ходи, движи се с помощта на 
родителите си и с помощни средства. Операцията дава шанс доколкото да помогне за 
развитието й, да й се изправи стойката и да коригира походката си. Всичко зависи от 
работата с нея и рехабилитацията й”, споделя баща й Юлиян Витанов. За операцията са 
кандидатствали към Фонда за лечение на деца и са били одобрени. „Изискаха да ползваме 
дарителската ни сметка за транспорт и настаняване, от съда в Перник отказаха тези пари на 
основата на това, че имаме договор с фонда, който обещава да плати всички разходи, 
транспорт, операцията и три прегледа след операцията”, уточни бащата. След изписването 
на Анелия родителите й получават две фактури. Едната за 616 евро, а другата за малко над 
8700 евро. По-малката сума обяснили с това, че била за придружител и не била пусната към 
офертата. А за другите пари посочили, че били за операцията - анестезиология, операция, 
всичко. Д-р Мариета Райкова, която е директор на Фонда, посочи, че издаденият формуляр 
S2, с който родителите са отишли да лекуват дъщеря си покрива оперативното лечение и 
настаняването при общи условия. „Лечението на детето е финансирано. Попитахме 
болницата за допълнителните средства и те казаха, че са пари за специални условия за 
настаняване. При разговор с родителите обясних, че процедурата при всяко дете, когато има 
доплащане е, че отпускането и одобряването става чрез обществения съвет”, коментира тя. 
Бащата отрича да са били настанявани по специален начин и по думите му дори не са 
попитани какъв тип настаняване искат. Райкова уточни, че одобреното финансиране е по 
оферта от преди година, когато Анелия е била одобрена за лечението. Тя отрича семейство 
Витанови да трябва да пускат молба за одобряване на новите разходи. „Доплащането не 
иска нова молба, наясно сме, че трябват средства. Има и други случай, в които се налага. Не 
мога да кажа кога Фонда ще плати тези пари”, посочи тя. Заседанието на Обществения съвет 
е на 4 юли и тогава ще се вземе решение. 
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Ученици помагат на приют за бездомни кучета 

www.kmeta.bg | 28.06.2018 |  
Възпитаници на Немската езикова гимназия "Гьоте" в Бургас са подели кампания, с която да 
помогнат на Приюта за безстопанствени кучета към Общината. Гимназистите ще работят по 
проекта, който е част от иновативното образование в училището. 
В рамките на тази седмица учениците от VIII „д” и VIII „е” клас, под ръководството на 
преподавателите Рая Василева и Ана Жекова, ще работят, разпределени в 8 групи. 
Една от групите ще посети приюта и ще заснеме късометражен филм за живота на 
бездомните кучета, както и за хората, полагащи грижи за тях. 
Друга част от екипа ще отговаря за изготвянето на артикули (сувенири и картички), които ще 
се продават на Благотворителен базар. 
Базарът ще се състоив два поредни дни – 28 и 29 юни, в НЕГ "Гьоте". Събраните средствата 
ще бъдат дарени на приюта. 
Допълнителна информация за базара и представяне на продуктите от проектната седмица  
ще бъде изнесена в сайта  на училището. 

Изложбата „Портите на града“ е с творчество на лишени от свобода 

www.novini.dir.bg | БНР | 28.06.2018 |  
Изложба на артистични произведения и рисунки, изработени от лица, изтърпяващи 
наказание лишаване от свобода в затвор Пловди... Изложба на артистични произведения и 
рисунки, изработени от лица, изтърпяващи наказание лишаване от свобода в затвор 
Пловдив, ще бъде открита от 18.30 часа в сградата на Общински съвет Пловдив. Изложбата е  
част от проект “Изкуството на живота, чрез живота на изкуството“ на Сдружение 
“Обединени професионалисти за устойчиво развитие“ и се реализира като част от 
програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019. Произведенията в 
изложбата „Портите на града“ са изработени от налични и елементарни материали, 
илюстриращи необходимостта на задържаните да се откъснат от обичайната си затворена 
среда. Чрез популяризирането на работата с лишени от свобода се търси диалог между 
институциите и обществото. Всички представени в изложбата произведения ще могат да 
бъдат закупени, а средствата ще бъдат предоставени благотворително за деца, които се 
лекуват в болниците в града. Артпрограмите за лишени от свобода стават все по-често 
явление, а ползите от тяхното прилагане с терапевтична цел стават по-видими за 
обществото. Все повече затвори по света и в България приемат арт терапията като начин за 
работа в затворена среда. Емилия Крушков – един от ръководителите на проекта, споделя: „ 
Артпроектите доказват на затворниците, че са повече от онези пет минути от живота им, 
когато са съгрешили“.  Като част от програмата на проекта тази година в Затвор Пловдив 
бяха реализирани две артистични работилници за формиране на практически умения у 
лишените от свобода – „Спирит ефекти“ и „Декупажни техники“. През 2019 г. 
организаторите са предвидили заедно с лишените от свобода да разработят и театрална 
продукция, според принципа на форум театър, като продължение на съвместните 
артистични занимания. 

Ротарианци дариха 3300 лв. за възстановяване на Багриловия надпис 

www.dnesbg.com | 28.06.2018 |  
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3300 лв. бяха събрани снощи на специално тържество за Ротарианската Нова Година, а 
средствата членовете на Ротари клуб – Велико Търново, ще дарят за възстановяването на 
Багриловия надпис. „Янтра ДНЕС“ единствен писа, че стартиралата дарителска кампания за 
реставриране на паметния знак, който се намира върху скала в подножието на хълма Света 
гора. Средствата на ротарианци са събрани от дарения и от разиграната благотворителна 
томбола. 
На тържествена церемония снощи беше извършена „Смяна на огърлицата” между 
президентите на Ротари клуб – Велико Търново, Ротаракт, Интеракт и Сателитен клуб 
„Павликени – Бяла черква“. На събитието присъстваха ротарианци и гости от клубове в 
региона, както и зам.-кметът на Община Велико Търново г-жа Снежана Данева-Иванова. Тя 
връчи на досегашния президент на Ротари г-н Калоян Ганев благодарствен поздравителен 
адрес от кмета инж. Даниел Панов, както и Старопрестолна грамота за активна 
благотворителна и обществена дейност, подпомагаща развитието на Велико Търново. 
Калоян Ганев обяви, че през изминалата година Ротари клубът е реализирал проекти и 
дарения за над 35 000 лв. Елект Дистрикт Гуверньора за дистрикт 2482 – България, през 
2019-2020 Митко Минев съобщи, че клубът е получил Почетната грамота на президента на 
Ротари интернешънъл Йън Райзли 
На церемонията г-н Росен Великов, който е новият президент на Ротари клуба в старата 
столица за 2018/2019 г., получи огърлицата и обяви темата на новата Ротарианска година – 
„Ротари – Бъди вдъхновението!“. 
„Ротари е приятелство и с нашата дейност се стремим да вдъхновим повече хора, за да 
направим общността, в която живеем, по-добра за нас и нашите деца. В годината, в която 
през ноември ще отбележим 80 години от чартирането на първият Ротари клуб във Велико 
Търново, ни предстой много работа и реализацията на много проекти за града и общността”, 
сподели г-н Великов. 

Ученици се учат на „практични финанси“ 

www.economy.bg | 28.06.2018 |  
Ели Руменова e преподавател от 108 СУ София с 20-годишен опит зад гърба си. Желанието ѝ 
да подобри финансовата грамотност на своите ученици чрез практически насочени 
програми я мотивира да се включи в различни проекти на „Джуниър Ачийвмънт“ България. 
По нейни думи тези инициативи са важни за децата, защото изграждат умения за работа в 
екип, за разрешаване на конфликти, презентиране и други. През 2017 тя се включва с 
пилотното издание на програмата на JA България – „Практични финанси“.  С какво този 
проект е по-различен и към кои теми, свързани с финансовата грамотност, учениците 
проявяват най-голям интерес, г-жа Руменова разказва пред Economy.bg: Г-жо Руменова,  
какво представлява програмата „Практични финанси“, какви теми обхваща и кои от тях са 
най-интересни за учениците? Тази година програмата е пилотна и всъщност обхваща само 
18 учебни часа. Кои теми? За доходите, за разходите. Темата за образование и кариера също 
така ги впечатли. Дори допълнителни презентации направиха по темата.  Коя тема им се 
стори най-трудна по Ваши впечатления? Може би най-трудно им е за пенсионното 
осигуряване, тъй като може би е и най-отдалечено във времето, но разбраха, че трябва сега 
да вземат решение по въпроса. Когато е поднесено на техен език и достъпно, мисля, че 
всички теми стават интересни. Една от темите, предвидени за разглеждане в рамките на 
програмата, е свързана с инвестиране на средства. Към какъв тип инвестиционни продукти 
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проявяват учениците най-голям интерес?Най-много се вълнуват от акции, инвестиране в 
акции. Разбира се, и от недвижими имоти. Това, което се опитваме да ги научим, е кои са 
предимствата и недостатъците на всички  инвестиционни продукти, а вече всеки има право 
на избор. По коя от темите учениците демонстрират най-много знания изначално? Всяка 
една тема си има своята терминология. Например с интерес голям тръгнаха по темата за 
парите, но се оказа, че между това, което те знаят, и това, което им бе обяснено има голямо 
разминаване. Като че ли най-впечатлени бяха от темата за образование и кариера. От тях 
излезе инициатива да направят презентации кои са най-платените професии по света и в 
България. Сравняваха, гледаха какво образование, какви степени. Те са 10-и клас. За мое 
учудване степените на висшето не им бяха толкова познати. Но сега мисля, че след темата 
вече всичко е наред. Какво Ви мотивира да се включите в проектите на „Джуниър 
Ачийвмънт“ България? Те са по-различни,  разчупени, практически. Преподавала съм и 
преди това в първите години и по други учебни програми, но там всичко беше много 
теоретично. Финансовата грамотност е важна за всички, независимо с какво се занимават 
след това. Инициативи  като „учебни компании“ например мотивират учениците, карат ги да 
мислят много креативно. Децата изграждат умения, които ще им бъдат много полезни в 
живота въобще, тъй като тук се залага много на меките умения: да си организиран, да 
работиш в екип, да решаваш конфликти, да можеш да презентираш пред публика. В каквато 
и област да се насочат тези умения, мисля, че ще са им от полза. Какви според Вас са най-
големите ползи от участие в подобни програми? Ами на първо място, така учениците се 
мотивират и активизират. Особено ги впечатлява работата с бизнес доброволци, тъй като те 
са един пример за тях, един поглед за бъдеща кариера. Виждат различни аспекти. 
Излизането от стандартния час на преподаване дава огромно отражение.  Много от 
доброволците споделят лични примери. Разказват свои истории. Това вълнува децата. 
Различно е. Всичко различно им е интересно. А каква обратна връзка получавате от 
родителите? Всички родители са запознати, че работим по този проект. Каним ги, когато 
имат възможност да присъстват на уроци по проекта и сами могат да видят и да преценят 
ползата. Финансовата грамотност е много важна за съвременното общество. Ще се радвам, 
ако поне малко по-грамотни финансово излизат учениците от училище. Ако повишат дори и 
с малко своята финансова култура – това е за нас добре свършена работа. Кой е най-
провокативният или интересен въпрос, който ученик Ви е задавал във връзка с програмата? 
Това, което ме питат, e: „Защо сте станали учител?  Знаете толкова много по икономика, 
защо сте станали учител?“. Но те сами си отговарят  - „Защото това ми доставя удоволствие и 
от малка съм искала това да работя.“ Казвам им: „Ето ви пример за сбъдната детска мечта.“ 
Вижте какво сподели Ели Руменова, преподавател от столичното 108 СУ, за проекта за 
повишаване на финансовата грамотност "Практични финанси" на "Джуниър Ачийвмънт" 
България пред Economy.bg 


