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Арт портрети на звезди купиха детска линейка 
в. Всичко за семейството | 22.12.2016  
120 000 лева за специализирана детска линейка събра каузата "Да оставим следи" на 
фотографката Велислава Каймаканова-Ножарова и гримьорката Силвия Стойчева. За 
четвърти път двете правят това, което могат най-добре - преобразяват в роли и снимат 
популярни лица. След това продават на търг портретите и събират пари за поредната си 
благотворителна мисия. В предишните години те купиха кувьози и апаратура за недоносени 
деца в няколко държавни болници. Сега разширяват идеята, защото малките пациенти 
първо трябва да стигнат до специализираните клиники. 
Като майка сърцето ми се свива от всяко безобразие, свързано с децата, казва Велислава. Тя 
е потресена, че бебетата се транспортират едва ли не с коли "баничарки", че кувьозите се 
прикрепят с колани от автомобил, че липсва апаратура. С парите от четвъртата си кампания 
фотографката иска да купи специализирана линейка. Тя струва 120 000 лева - почти толкова, 
колкото са събрани от първите три кампании "Да оставим следи". Затова този път освен 
популярни лица като цигуларя Васко Василев, журналиста Георги Тошев, актьорите Димо 
Алексиев, Марта Вачкова и Слава Рачева с нейния Педя човек Каймаканова кани пред 
камерата и бизнесмени - хотелиера Стефан Шарлопов, строителния предприемач Николай 
Михайлов. Включва се Западно- и Северноевропейски митрополит Антоний. 
"Идеята се оказа повече от печеливша. На търга успяхме да съберем парите най-вече 
благодарение на хора от бизнеса. Интересното е, че те не купуваха своите снимки, а на 
колеги и на любими артисти", обяснява Велислава пред "Всичко за семейството". Докато 
преговаря с Министерството на здравеопазването коя болница ще има капацитет да 
обслужва линейката, фотографката започва нова кампания, за да събере пари за още една. 
Всеки може да помогне, като изпрати SMS на кратък номер 17777 с текст: DMS KAUZA. 
Банковата сметка за дарения е в УниКредит Булбанк, IBAN: BG03UNCR70001522084440. 
Желание да се снимат за каузата са заявили нови популярни лица. Репортерката на Гала от 
"Нова телевизия" Зейнеб Маджурова е купила две снимки от търга и е поискала да се снима 
в кампанията. Цвети Пиронкова също е обещала да застане пред камерата на Велислава 
Каймаканова. 
 
„Искам бебе“ получи чек за 20 000 лв. по проекта „Зрънце живот“, дарени от „Добруджански 
хляб“ АД  
www.dobrich.utre.bg | 22.12.2016  
Изпълнителният директор на "Добруджански хляб" АД г-н Енчо Малев връчи днес чек на 
фондация „Искам бебе“ със събраната сума от благотворителната кампания „Зрънце живот“ 
на стойност 20 000 лв. На срещата присъстваха г-н Йордан Йорданов – кмет на Община 
Добрич, изпълнителния директор на "Добруджански хляб" АД г-н Енчо Малев, 
представители на Фондация "Искам бебе". 100 двойки от цялата страна са попълнили 
формуляри за кандидатстване за финансиране, от които едва 23 отговарят на всички 
необходими критерии. На официална церемония чрез жребий, в присъствието на нотариус, 
бяха изтеглени 5 семейства. Според условията на благотворителната инициатива, 
печелившите двойки ще получат финансиране на стойност 4 000 лв. за осъществяване на ин 
витро процедури. Изтеглените двойки са: една двойка от Добрич, две от София, една от 
Раднево и една от Габрово. Изтеглени бяха и три резервни двойки - от София, Несебър и 
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Кърджали. „За нас и за мен лично е огромно удоволствие да дарим тези средства на 
фондация „Искам бебе“ и чрез нея, помощта ни да достигне до 5 двойки с репродуктивни 
проблеми, защото всяко зрънце, което успеем да посеем с общи усилия е важно… и си 
струва“, заяви изп.директор на „Добруджански хляб” Енчо Малев и допълни, че идеята е да 
бъдат привлечени повече нови хора към благородната кауза. Когато стартирахме 
кампанията бях вдъхновен и ентусиазиран, както и целия екип на Добруджански хляб. 
Видяхме, че добрите каузи, добрите идеи са вдъхновяващи и ни правят всички по-добри. И 
не само в навечерието на светлите Коледни празници. Цялата кампания не беше работа за 
нас, защото беше изключително удовлетворяващо да видиш, как добрите идеи, каузите, 
които си струват могат да увлекат след себе си хората и да ги мотивира да участват. Защото 
реално приноса за успеха на кампанията е не само на мен и моя екип, не само на хората, с 
които си сътрудничихме от фондацията и от кметството, а и на всеки един човек, всеки един 
българин, който е „отделил от хляба си“ за да помогне. И в резултат, благодарение на 
ангажираността на хората, до които успяха да достигнат нашите послания, които 
засвидетелстваха своята ангажираност към каузата и към собственото си здраве и посегнаха 
към хлябовете Вита, с мисъл не само за това, какво ядеш, а и какво оставяш след себе си 
събрахме сумата от 20 000,00 лв. Вярваме, че колкото повече говорим за тези проблеми и 
хвърляме усилия в обучението и превенцията, толкова по-малко хора ще имат нужда от 
помощ в последствие. Затова разчитаме, че чрез вас, нашата инициатива ще стигне до 
повече хора, ще зарази повече бизнеси с удоволствието да правиш добро. Ще ангажира и 
мотивира обществото само да се пребори с проблема, като помага на тези, които имат 
нужда и пази това, което има“. Всички изтеглени за подпомагане по проекта двойки бяха 
уведомени веднага след изтеглянето им лично от г-н Енчо Малев, от г-н Йордан Йорданов и 
Валя Иванова, представител на фондация „Искам бебе“. В знак на благодарност от страна на 
фондация „Искам бебе“, бяха подарени две големи стъклени сърца на кмета на Добрич и на 
изп.директор на „Добруджански хляб”, изработени от член на фондацията. 
Благотворителната инициатива на "Добруджански хляб" АД, Община Добрич и Фондация 
„Искам бебе”, предостави възможността на семейства с репродуктивни проблеми да 
сбъднат своята мечта. Набраните средства в кампанията се осигуриха от продажбата на 
здравословните, пълнозърнести хлябове ВИТА, като основен акцент на кампанията бе 
здравословното хранене и ролята му в превенцията на репродуктивните затруднения при 
младите хора. 
 
Един от най-известните лекари в България дари икони на Несебър 
www.viapontika.com | 22.12.2016  
5 икони получи като дарение община Несебър от един от най-известните лекари у нас 
онкологът – мамолог проф. д-р Иван Гаврилов. В момента те се намират в Археологическия 
музей, след като бяха осветени в църквата „Св.Успение Богородично на Игнажден от отец 
Петър. „През лятото иконите ще бъдат преместени в петте храма от духовния път в 
старинния град, а именно в „Св. Стефан“, „Христос Пантократор“, „Йоан Кръстител“, Св. 
Параскева“ и „Св. Спас“.“, сподели кмета при предаване иконите за съхранение в музей 
„Старинен Несебър“. Община Несебър изказва благодарност и признателност към 
професора, който кметът Николай Димитров ще удостои с почетен плакет за дарителство. 
До жеста на дарение се стигна, след като през лятото проф. д-р Иван Гаврилов е посетил 
града на ЮНЕСКО, а лично кметът Николай Димитров в ролята на гид го информира 
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подробно за постоянните грижи, които общината полага за опазване на културно-
историческото наследство, безценно както за България, така и за света. Впечатлен от 
разговора с градоначалника лекарят, който е известен със своето родолюбие и дарителска 
дейност, прибавя към своя дълъг списък с добрини и тази към Несебър. Проф. д-р Иван 
Гаврилов ръководи Торакална клиникав специализираната болница по онкология в София. 
Той е един от водещите специалисти по онкология, спасил стотици човешки животи. Автор е 
на над 240 научни труда, с множество публикации в български и чужди списания. По делата 
му проф. д-р Гаврилов може да бъде определен като съвременен будител, патриот и човек 
на духовността. Безброй спомоществования, безчет дарения бележат биографията му – 
икони, картини, финансови средства, книги. Медикът е един от най-големите дарители на 
църкви и манастири във видинска епархия. Той е дарил и продължава да дарява икони из 
цяла България. Благородните му жестове и спомоществователство могат да бъдат открити в 
Карлово,Троян, Монтана. Сред добрините на лекаря може да се добави и тази - той 
дарявастипендии на ученицине само за отличие, но и за родолюбие.Професорът е един от 
патриотите, с чиито средства са възстановени войнишките паметници в село Василовци, от 
където е родът му. Името му е и в списъка на дарителите за възстановяване на Голямата 
базилика в Плиска. Проф. д-р Иван Гаврилов вярва, че човек не трябва само да получава, а 
трябва да дава. И по това, което е дал, се познават неговите дела. 
 
Деца с онкологични заболявания чакат скъпоструващи лекарства с месеци 
www.bnt.bg | 22.12.2016  
Деца, страдащи от тежки онкологични заболявания, са принудени да чакат с месеци 
скъпоструващи лекарства, което забавя лечението им. Медикаментите са регистрирани в 
чужбина и се отпускат само с протокол от Фонда за лечение на деца. Лекари от Пловдив 
предлагат решение на проблема – какво сега ще ни каже нашият репортер там Николай 
Райшинов 
Намираме се пред отделението по детска онкохематология в Университетската болница „Св. 
Георги“. То е едно от трите за цялата страна, където се лекуват деца с онкохематологични 
заболявания. Медиците тук виждат единствена надежда в това Инициативата на президента 
„Българската Коледа“ да помогне на тези болници да се снабдят с количества от нужните 
медикаменти, за да не се спира лечението на малките пациенти. Лекарствата, включени в 
процеса на химиотерапия, са изключително скъпи и непосилни за повечето семейства. 
Сегашната процедурата за безплатното им получаване 
е твърдее дълга. А всеки ден на чакане забавя или застрашава лечението. 
В пловдивското отделение на Университетската болница „Свети Георги“ годишно с 
коварната болест се диагностицират по около 50 деца. При започване на терапията част от 
лекарствата се реимбурсират от Здравната каса. За други се чака с месеци одобрение от 
Фонда за лечение на деца. 
Доц. Мария Спасова – началник Отделение по детска онкохематология – УМБАЛ „Свети 
Георги“-Пловдив: „Това са около 5-6 медикамента за лечение на злокачествени заболявания 
при децата, които не са регистрирани в България, но са със задължителен елемент от 
лечението по международни препоръки.“ 
Фармацевтите са решили да не ги регистрират у нас и затова се налага лекарствата да бъдат 
доставяни от чужбина. Пътят на медикамента до болното дете е труден и дълъг. 
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Доц. Мария Спасова – началник Отделение по детска онкохематология – УМБАЛ „Свети 
Георги“-Пловдив: „Той трябва да има епикриза първа за потвърдено злокачествено 
заболяване, след което кандидатства във фонда. Изчаква се мнение на експерт, което 
винаги е положително, тъй като това е неотменна част от лечението. Отнема време. След 
което болницата стартира процедура по реда на наредба 10 за нерегистрирани 
медикаменти, което също отнема около два-три месеца.“ 
Време, в което трябва да се действа бързо, за да се спаси детският живот, казват лекарите. 
Затова се обръщат към „Българската Коледа“ с надеждата за финансова помощ. 
Доц. Мария Спасова – началник Отделение по детска онкохематология – УМБАЛ „Свети 
Георги“-Пловдив: „Би било желателно всяка една от клиниките да разполага с известно депо 
от тези нерегистрирани медикаменти, за да може да започне навреме лечението, а вече 
пациентът от тук-нататък да върви по индивидуалния път за доставка.“ 
Лекарите тук са благодарни на кампанията, която е помогнала много на отделението. 
Иначе днес общинският съвет в Пловдив гласува малко над 200 000 лева за заплати на 
протестиращите медици в Първа градска болница. През следващата година лечебното 
заведение ще се влее в другата общинска болница „Св. Панталеймон”. 
 
Белодробната болница в Бургас има нужда от нова апаратура 
www.bnr.bg | 22.12.2016  
Белодробната болница в Бургас има нужда от нова апаратура за функционални изследвания 
на дишането. Лекарите се надяват, че със средствата, които ще бъдат събрани чрез 
кампанията „Избери за да помогнеш“, ще могат да обновят апарати, които се използват 
всеки ден по 20 - 30 пъти и бързо се амортизират. Годишно през нашата болница минават 
около 2 500 човека на стационарно лечение, докато при прегледите в приемно-
консултативния кабинет са около 10 хиляди, каза за „Хоризонт до обед“ д-р Евелина 
Трошанова. Можете да дарите средства чрез СМС с текст на латиница DMS BELODROBNI на 
кратък номер 17 777 за всички мобилни оператори. Още можете да чуете от репортажа на 
Стефка Бакърджиева от радио Бургас. 
 
Мобилни екипи помагат на възрастни хора в нужда 
www.24chasa.bg | 22.12.2016  
Мобилни екипи от здравни и социални работници помагат на възрастни хора в нужда. 
Медицинските сестри и социалните помощници са към Домашни грижи на фондация 
"Каритас". Те посещават хората от Русе, София, Белене, Раковски, Пловдив, Малко Търново и 
селата Житница и Бърдарски геран и в още няколко населени места в близост до посочените 
градове и села. Услугата „Домашни грижи” на фондация „Каритас“ осигурява 
професионални (здравни и социални) грижи за възрастни хора. Инициативата е подкрепена 
от кампанията на Райфайзенбанк - "Избери, за да помогнеш". Услугата „Домашни грижи на 
Каритас“ се извършва от мобилни екипи от медицински сестри и социални помощници, 
които посещават възрастния човек в дома му и му предоставят грижите, от които се нуждае. 
Освен с професионални грижи, сътрудниците на „Каритас“ помагат на възрастния човек с 
топлото си и приятелско отношение. Професионалните грижи в дома, предоставени от 
човек, превърнал се в приятел, даряващ спокойствие, уют и сигурност, са и най-силният 
двигател на желанието за живот и пътят към достойно изживяване на старините, смятат от 
фондацията. За възрастните хора, мобилните екипи към Домашни грижи на Каритас често се 
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оказват единствената надежда за по-достойно изживяване на старините в собствения дом и 
възможност за откъсване от мрачните окови на статистиката. Извън нея през изминалата 
година останаха 367 болни възрастни хора, които, благодарение на професионалното и 
човешко отношение на сътрудниците към Домашни грижи на Каритас, имаха възможността 
да си върнат имената и своята уникална самоличност. Желаещите да помогнат могат да го 
направят като изпратят SMS с текст DMS CARITAS на кратък номер 17 777 за всички мобилни 
оператори. 
 
Лекарства за 15 000 лв. и 2376 часа доброволчески труд дари „Ориент България“ 
www.offnews.bg | 22.12.2016 
Празничен арабски обяд дариха хуманитарните работници от фондация „Ориент България“ 
на децата от училище „Луи Брайл“, които виждат със сърцето си, за коледното им тържество 
на 21 декември. За празника помогна „Аладин Фуудс“. Днес „Ориент България“ занесе 
играчки на децата от Регистрационно-приемателния център във „Враждебна“, осигурени от 
фирма „Фарко“. Най-малките – от 0 до 2 г., получиха адаптирано мляко. „За да работи 
благотворителността, не трябва да чакаме големите празници, за да вършим добро през 
цялата година. Вярвам, че когато човек стори добро без принуда, някой горе се усмихва и не 
съжалява, че ни има“, сподели Азхар Аломар-Златкова, на която се падат 1/3 от 2 376 часа 
доброволчески хуманитарен труд. 
Лекарства и консумативи на обща стойност 15 000 лв. дари фондация „Ориент България“ 
през 2016 година. Със събраните средства са закупени медикаменти, дезинфектанти, 
ръкавици, репеленти и др. Даренията са осъществявани през цялата година за подобряване 
на медицинското обслужване на хората, търсещи закрила, и бежанците на територията на 
община Елхово, както и за МБАЛ “Св. Иван Рилски” и Медицински Институт-МВР към 
местната дирекция "Гранична полиция". Най-голям дял от дарените лекарства са 
антибиотиците, които заемат 35% от дарените лекарства, следвани от медикаментите без 
лекарско предписание – 25%. Най-честите сред тях са болкоуспокояващи, лекарства срещу 
настинка и грип, против алергии, репеленти и др. На трета позиция са медицинските 
консумативи – марли, бинтове, игли, спринцовки, които формират дял от 12%. Освен 
дарените медикаменти и консумативи, фондацията пое и всички съпътстващи разходи, сред 
които транспорт, превод и консултации на място. Фондация „Ориент България“ е 
неправителствена организация, която предоставя медицински, социални, образователни и 
други хуманитарни услуги на уязвими групи на територията на Република България и 
чужбина. Основната мисия на фондацията, която не принадлежи към никакви политически и 
религиозни групи, е да окаже спешна медицинска помощ на уязвимите лица, без те да 
бъдат дискриминирани. В допълнение, екипът работи усилено и с цел да подпомогне 
процеса на интеграция, да предоставя материални дарения и възможности за образование, 
професионална квалификация и преквалификация. Фондацията е част от структурата на 
неправителствената организация Orient for Human Relief, основана през 2012 г. 
 
Kaufland България дари 20 000 лева за тазгодишното издание на "Българската Коледа“ 
www.plovdiv24.bg | 22.12.2016  
Източник: Plovdiv24.bg Kaufland България дари 20 000 лева в подкрепа на тазгодишното 
издание на инициативата "Българската Коледа". Чекът за дарението бе връчен лично на 
Президента Росен Плевнелиев от Димитър Спасов, Председател на управителния съвет на 
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Кауфланд България ЕООД енд Ко КД. За последните пет години даренията за "Българската 
Коледа", направени от Kaufland България, възлизат на 130 000 лева. "Грижата за обществото 
е неотменна част от нашата работа. С даренията, които правим, за нас е важно да даваме 
добър пример. Като отговорен корпоративен гражданин съзнаваме, че действията ни 
движат страната напред и се стремим да го правим ежедневно. Каузата на "Българската 
Коледа" многократно се е утвърдила като ефективен начин да помагаме на децата на 
България и за нас е чест да допринесем за нея", коментира Димитър Спасов. През 
настоящата година кампанията набира средства "В подкрепа на децата с тежки хронични 
заболявания". Официалният старт на инициативата бе даден в края на месец ноември. 
Дарения се събират чрез sms на номер 1117, с обаждане на номер 0900 1117, както и на 
банковата сметка на инициативата. Повече информация за възможностите за дарение 
можете да намерите на www.bgkoleda.bg. Kaufland България е традиционен партньор на 
редица благотворителни проекти. Компанията дарява както собствени средства, така и 
мотивира своите клиенти да бъдат съпричастни. Инициатива "Българската Коледа", 
сдружението с нестопанска цел Holiday Heroes и Българският червен кръст са само част от 
организациите и проектите, с които веригата си партнира. Кауфланд България ЕООД енд Ко 
КД е на българския пазар от 2006 г. Веригата хипермаркети има 56 магазина в цялата страна. 
Обектите са със средна търговска площ от 3200 кв.м., а дружеството има над 6500 
служители. Клиентите на веригата могат ежедневно да се възползват от предимства като: 
гаранция за свежест; гаранция за бързо обслужване на витрина с обслужване и каса; 
гаранция за безпроблемна замяна и удължена гаранция за електроуреди. Повече 
информация можете да откриете на www.kaufland.bg. 
 
Сто и шест деца на загинали и пострадали полицаи ще получат подаръци от Технополис и 
Практикер 
в. 168 часа | 23.12.2016  
София, 15 декември 2016 г. - Деца на загинали и пострадали при изпълнение на служебните 
си задължения полицаи получиха по традиция подаръчни ваучери от Технополис и 
Практикер днес в Академията на МВР в София. Благородният жест е част от ежегодната 
съвместна благотворителна инициатива на Министерство на вътрешните работи и 
Видеолукс Холдинг, собственик на двете вериги магазини. 
В навечерието на коледните празници 106 деца ще получат от Технополис, Практикер и 
партньори ваучери на стойност 500 лв. Това е най-голямата сума, дарявана до момента в 
рамките на кампанията, и ще достигне до деца от цялата страна. Днес по време на 
официална церемония 18 деца получиха своите подаръци от заместник-министъра на 
вътрешните работи в оставка 
Цвятко Георгиев и председателя на съвета на директорите на Видеолукс Холдинг - Тодор 
Белчев. Другите 88 подаръка ще бъдат изпратени в следващите няколко дни до всички 
останали деца на загинали полицаи в страната. 
"Ние правим така, че вие, деца, да имате възможност да си изберете нещо от Технополис. За 
всяка различна възраст всяко дете да може да си избере нещо хубаво от нашата верига и то 
на стойност 500 лв. Това не е толкова голяма или малка сума, колкото един знак на 
уважение към вас самите. Един знак да разберете, че не сте сами, има други хора от 
обществото, които са заедно с вас", бяха част от думите, с които Тодор Белчев приветства 
децата преди раздаването на подаръците. 
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Инициативата е продължение на дългогодишно партньорство между МВР и Технополис за 
подкрепа на пострадалите семейства на служители от системата на МВР. През 2014 г., след 
придобиването й от Видеолукс Холдинг, веригата хипермаркети Практикер се присъедини 
към благотворителната кампания. 
И тази година в кампанията се включиха много партньори на Технополис и Практикер, с 
чиято помощ са осигурени средствата за подпомагане на пострадалите семейства. В 
дарителската акция участват: Горене България, Теси, Уърлпул България, Либхер Хаусгерете, 
Елдоминвест, Би Джи Ар Груп, Тека България, Нитек, Вигумбилд, Груп СЕБ България, 
Василиас Интернешънъл, Сингер България, Сони България, Моби, Електролукс, Вокс 
Профиле България, Пи Ес Ди Ес, Нюман Консултант Груп, Марио 10 Трейд, Дженерал 
Дистрибюшън, Викард, Топлотрейд, Панагюрище 1962, Декотекс, Тони Бад, Генковски, К2 
подови настилки, Логос Трейд, Интернешънъл Билд Консултинг, Р&Р Group, Екзотика, Ауто 
Батери Трейд, Енигма Фойерверк, Дил Груп, Импас 56, Айнхел България, Ташев Галвинг, 
Конкурент. Майстор Шулц, Маран 2000. Аквафор Дистрибюшън, Арон България, Ал Форат 
Трейдинг, Мак, Вивалукс, Стиди, Агива, Акация, АТГ, Електростил, И Ен Джи Трейд, Сонико - 
Кодкий Текнолоджис и Бултекс. 
 
Скромни богаташи и щедри филантропи 
в. Банкер | 23.12.2016  
Мнозина мечтаят да попаднат в света на милионерите, да могат да си позволят разкошно 
жилище, да карат скъпи автомобили и да прекарват отпуската си, където душата им поиска. 
Любопитното е, че някои наистина богати и заемащи днес високи постове хора, които някога 
също са мечтали да натрупат състояние, сега живеят твърде скромно и едва ли бихте ги 
разпознали, ако ги срещнете на улицата. 
Австрийският милионер Карл Рабедер е роден в бедно семейство и затова цял живот е 
работил, натрупвайки състояние от 3 млн. евро, къща и разкошна вила. На 47 години обаче 
разбира, че богатството го прави нещастен и започва да разпродава имотите си. С парите 
той основава благотворителната организация MyMicroCredit, която помага на бедните в 
Централна и Южна Америка. Днес 50-годишният Рабедер живее в стара, но ремонтирана 
къща с разходи от 1000 евро на месец и обикаля света, за да изнася лекции. 
Сър Ричард Брансън е известен предприемач и един от най-богатите хора на планетата. За 
някакви си десет години основателят на фирмата Virgin успява да превърне малкия си 
музикален магазин в гигантски многопрофилен бизнес, който присъства на всички 
континенти. Но Брансън е и ярка, необикновена личност, заради което си е спечелил 
прозвището "хипи милиардерът". Една от най-запомнящите се негови изцепки е появата му 
в униформа на стюардесите от въздушната компания AirAsia. Брансън не просто се завъртя 
пред камерите в този странен вид, но и старателно обслужваше пътниците по време на 
целия полет от Пърт до Куала Лумпур. 
Основателят на инвестиционната компания Berggruen Holding и собственик на 2 млрд. 
долара Николас Бергрюен практически е бездомен. Навършвайки 45, той осъзнава, че 
материалното е тленно. Затова се отървава от всичките си елитни имоти. Но не си мислете, 
че Бергрюен спи под някой мост, завит с вестник. Милиардерът предпочита да живее най-
вече в евтини хотели, обича да пътешества и понякога навестява офиса си. 
Британският политик и журналист, бивш кмет на Лондон, член на Камарата на общините и 
министър на външните работи Борис Джонсън впечатлява с нетипичната си визия. Той е 
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далеч от образа на високопоставения държавен чиновник със строг костюм, вратовръзка и 
сериозно изражение на лицето. Небрежна прическа, басов глас и провокативни изказвания, 
това е стилът на Джонсън, който не се притеснява да се движи из британската столица с 
велосипед, облечен в спортно яке и с раница на гърба. 
Начинът на живот на Хосе Алберто Мухика Кордано, президент на Уругвай от 2005-а до 
2010-а, се различава коренно от този на бившите политически лидери. Седемдесет и осем 
годишният Ел Пепе, както го наричат местните жители, жертва за благотворителност почти 
цялата си президентска заплата, което го прави най-бедния (или най-щедрия) държавен 
глава. Мухика живее със съпругата си във ферма в Монтевидео и лично носи вода за 
домакинството от кладенеца в двора си. Най-голямата лична покупка на Ел Пепе е 
"Фолксваген Жук", произведен през 1987-а, на стойност 1945 долара. Той няма банкови 
сметки, няма и дългове. 
Йоне Гнаре е кмет на най-големия град в Исландия, Рейкявик. Навремето е учил в 
университет и е работил като комедиен актьор и шофьор на такси. През 2010-а създава 
собствена политическа формация с името "Най-добрата партия". В нея влизат най-вече 
творчески личности - художници, музиканти, артисти, които никога преди това не са се 
занимавали с политика. На последните избори за градоначалник 34.7% от жителите на 
Рейкявик избраха именно лидера на "Най-добрата партия". 
През последните 30 години създателят на прочутата верига магазини Duty Free Shoppers - 
Ричард Фини, е пропътувал огромни разстояния, за да се отърве от своите 7.5 млрд. долара, 
помагайки на нуждаещите се. Благотворителният му фонд The Atlantic Philanthropies вече е 
инвестирал 6.2 млрд. в образованието, науката, здравеопазването, защитата на 
гражданските права и за издръжката на домове за възрастни хора във всички кътчета на 
света. Малцина наши съвременници биха се решили на толкова мащабни пожертвувания и 
никой не е инвестирал приживе целия си капитал в благотворителни проекти. Неслучайно 
Бил Гейтс го нарича идеален образец за подражание. Към 2020-а Чък Фини планира да 
похарчи цялото си богатство за филантропия. 
Дейвид Черитън е професор в Станфордския университет. В свободното си време търси 
интересни технологични прохождащи фирми, за да влага средства в тях. Най-важната си 
инвестиция Черитън прави през далечната 1988-а, когато финансира двама студенти със 100 
хил. долара за развитието на компанията Google. Сделката му носи доход от над 1 млрд. 
долара. Въпреки това професорът ненавижда идеята да живее като милиардер. "Според 
мен нещо не е наред с хората, които строят къщи с 13 бани", отбелязва той. 
 
Нана пуска розов кемпер на "Една от осем" 
Благотворителният коледен базар в Областната събира пари за мобилен клуб в помощ на 
жени, пострадали от рак на гърдата 
в. Хасковска Марица | Весела ТОДОРОВА | 23.12.2016  
Около 3200 жени в България всяка година се разболяват от рак на гърдата. За съжаление, 
близо 1200 не успяват да се справят. Вече над 50 000 е броят на пострадалите у нас. 
Тревожната статистика припомни на откриването на тридневния благотворителен розов 
базар в областната администрация ТВ водещата Нана Гладуиш. Председателят на фондация 
"Една от осем" бе ВИП гост и обяви, че средствата от продажбите ще отидат за закупуването 
на розов кемпер. Така клубът към фондацията ще стане мобилен и ще обикаля страната. 
Нашата цел е да даваме подкрепа и надежда на 
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всички жени. Работим честно, открито и амбициозно и много от това, което правим, е за 
първи път в България, каза още Нана. Първата снимка, която тя си направи на т. нар. Стена 
на славата, бе с малките "Орфейчета", чийто ръководител Катя Демирева също е активист на 
"Една от осем". Песента на ангелогласните певци "Свята Коледа" потопи всички във 
вълшебството на Рождество и се превърна в чудесно начало на кампанията. 
Вяра, любов, сила, надежда. Виждаме ги изписани тук. Думата, която прибавяме днес към 
тях, е подкрепа. Защото именно тя е много важна за всички пострадали жени от рак на 
гърдата. Това заяви зам.-кметът на Хасково Милена Трендафилова. Подкрепа бе червената 
нишка, която обединяваше всички изказвания, която минаваше през всички послания и 
пожелания. 
Дано базарът да допринесе да се намали броят на пострадалите от рак на гърдата у нас. 
Нека фондацията за в бъдеще да не се казва "Една от осем", пожела от своя страна 
домакинът - зам.-областният управител Валентин Ангелов. 
Всяко едно нещо, което се предлага на базара, е пропито с нашата положителна енергия. 
Купувайки, и вие се присъединявате към "Ангелите в розово", които го организирахме в 
помощ на жените, пострадали от рак на гърдата, каза инициаторът и двигателят на 
благородната кампания - Цвети Кънчовска. Хасковлийката, която от 15 години живее и 
работи в Англия, приема тази дейност като своя мисия. Тя благодари на професионалистите 
- фризьори, козметици, масажисти, адвокати, психолози - които ще предоставят 
безвъзмездно услугите си на жените, правещи химио-и лъчетерапия, за да изглеждат и се 
чувстват красиви и уникални по празниците. Ако имате близки или познати - насочете ги към 
нас, пишете ни във фейсбук, каза Цвети. 
Акцент в базара са розови коледни топки за елха с панделка, символизираща кампанията в 
подкрепа на пострадалите жени. Традицията повелява всяка година да купуваме нещо ново 
за Коледа, защо това да не е именно нашата специална розова топка, апелира водещият - 
Теодор Тодоров. 
Два пъти съм минала през ада и аз съм една от вас. През тези години аз написах 15 поетични 
и сатирични книги, сподели на откриването на базара хасковската поетеса Лидия 
Налбантова. Въпреки двете си операции - през 1988 и 2000 година, тя неуморно твори. Не 
съм се отчаяла. Горда съм, че всяка неделя в предаване по БНР чета свои афоризми и 
епиграми и повече от 450 пъти досега съм прославила името на Хасково. Включена съм в 
два национални сборника за бележити българи, каза тя. Налбантова прочете своето 
стихотворение "Предупреждение" от стихосбирката си "Тайните на амазонката" като 
поздрав и благослов за благородната инициатива. 
 
Фирма дари един щастлив ден на обитателите на Дома за стари хора  
в. Черноморски фар, Бургас | 23.12.2016  
Предколедно благотворителната организация Network of Caryng, която е част от Network 21, 
подари един малко по-различен ден на обитателите на Дома за възрастни хора в Айтос. 
Network 21 е най-голямата световна организация за обучение и подкрепа на възрастни. Тя 
подкрепя и усилията на предприемачите в AMWAY да изградят успешен бизнес и е в 
България вече трета година. Чрез тях айтоският Дом за стари хора стана част от 
инициативата DoSomethingDay, която в рамките на един месец стимулира партньори на 
организацията от цял свят да организират стотици благотворителни дела в полза на 
различни каузи. 
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"За първи път сме част от тази глобална инициатива. В Дома за стари хора попаднахме по 
друг повод, но видяхме че има самотни хора, които можем да зарадваме. Някои от 
обитателите му не са виждали или даже чували близките си с години. Така местният ни 
AMWAY екип реши да осигури продукти, които да влязат като допълнение към храненето, 
осигурено за възрастните хора социалната служба", разказа за НП Костадинка Митева, 
представител на AMWAY. 
В деня на посещението екипът на Митева поднесе на старите хора домашно приготвени 
изненади и персонални подаръци за лична хигиена от AMWAY .Дамите били приятно 
изненадани, че още от следващия ден в менюто за закуската на възрастните хора са 
включени домашно приготвеното сладко и натуралният пчелен мед, които са дарили. 
Месните консерви и другите трайни хранителни продукти също намерили почитатели в 
Дома. Някои от обитателите споделиха пред общинското издание, че получават личен 
подарък за първи път от много години. "Получихме и поздрав песни, които ни изпя Рачето - 
една от възрастните жени, направила сама своя избор да живее в Дома. За нас беше 
наистина вълнуващо преживяване и огромна чест да направим този ден преди Коледа, 
щастлив за възрастните хора. Видяхме го в очите им и си обещахме да ги посещаваме 
отново ... и не само на Коледа", каза още Костадинка Митева, която поднася благодарности 
към екипа, присъединил се към инициативата DoSomethingDay. 
 
Работниците в "Монтюпе" дариха 10000 лева на Онкоцентъра  
в. Утро, Русе | Димитър ДРАГАНОВ | 23.12.2016 |  
10 000 лева дари "Монтюпе" на Комплексния онкологичен център, съобщи управителят на 
лечебното заведение д-р Камен Кожухаров. Парите са събрани от самите работници, които 
всяка година правят по една дарителска акция за социално значими каузи и институции. 
С тези средства купихме 2 вакуумни помпи и инструменти за операционните в 
онкохирургията, уточни д-р Кожухаров и благодари на дарителите. 
 
"Дървото на ангелите" на ЕЙ И ЕС стопли 200 нуждаещи се деца 
в. Старозагорски Новини | 23.12.2016  
Вчера ЕЙ И ЕС България проведе за седма поредна година традиционната си коледна 
инициатива "Дървото на ангелите". Служителите на компанията събраха 6000 лв. лични 
средства, с които купиха топли дрехи и обувки за близо 200 деца в неравностойно социално 
положение от Гълъбово. 
"Ние много държим на образованието и затова правим всичко възможно да ви осигурим по-
добри условия за учене. Колкото по-добро образование получите, толкова по-добри 
възможности ще имате в живота", заяви по време на празника Оливие Маркет, 
изпълнителен директор на ЕЙ И ЕС България. 
Всяка година служителите на ЕЙ И ЕС даряват лични средства за закупуването на дрехи, 
обувки, играчки и лакомства за нуждаещите се малчугани. Ако събраната сума не е 
достатъчна,за да се осигурят подаръци за всички деца, тя се допълва със средства от 
бюджета на компанията, В последните години обаче тази тенденция намалява, защото 
служителите осигуряват все по-голяма част от нужната сума, съобщиха от пресцентъра на ЕЙ 
И ЕС България. За предстоящата Коледа служителите на компанията са успели да съберат 
80% от необходимите средства за закупуване на всички подаръци. 
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Инициативата "Дърво на ангелите" е свързана с един от основните аспекти на програмата за 
корпоративна и социална отговорност на ЕЙ И ЕС България - подпомагане на местната 
общност, с цел подобряване живота на хората и реализиране на трайна промяна в 
общностите, в които нашият бизнес оперира, припомниха от пресцентъра на компанията. 
 
За добрите сърца 
сп. Story | 23.12.2016  
Fibank (Първа инвестиционна банка) и Съюзът на артистите в България (САБ) представиха 
календар за 2017 г. с творчески фотографии на изявените артисти на България, носители 
през годините на престижната награда "Икар". Календар 2017 - "Актьори с добри сърца" е 
съвместна благотворителна инициатива на Fibank и Съюза на артистите в България. Чрез нея 
ще бъде подкрепена социалната програма на Съюза, която включва осигуряване на 
достойни старини на заслужили български артисти, както и подкрепа на талантливи 
студенти в областта на театъра. Всеки, който желае да се включи и да подкрепи социалната 
програма на Съюза на артистите в България, може да купи календара за сумата 10 лева. 
В края на кампанията Fibank ще удвои събраните средства. Луксозният стенен календар 
представя уловени мигове с неповторимото присъствие на Александър Кадиев, Анастасия 
Лютова, Боряна Братоева, Валентин Ганев, Владимир Пенев, Захари Бахаров, Красимира 
Кузманова, Касиел Ноа Ашер, Лилия Маравиля, Стефка Янорова, Христо Мутафчиев и Юлиан 
Вергов. Председателят на Съюза на артистите в България - Христо Мутафчиев, отправи 
специални благодарности към актьорите, които взимат участие в благородната кауза, и 
благодари на Fibank, която за трета поредна година застава зад идеята да подпомага 
"Социалния фонд" към САБ. 
Първа инвестиционна банка развива своята корпоративна социална отговорност и чрез 
авторски календари в подкрепа на различни каузи. През 2012 г. банката създаде календар, 
съставен от фотоси на емблематични имена в българския спорт (Йордан Йовчев, Станка 
Златева, Мария Гроздева и други). Тогава самите спортисти се отказаха от хонорарите си за 
участието във фотосесията, а събраната сума бе дарена на Българския параолимпийски 
комитет. През 2014 г. банката съвместно с Българската федерация по художествена 
гимнастика (БфХГ) изработи уникален календар със снимки на златните момичета на 
България - Михаела Маевска, Цветелина Стоянова, Цветелина Найденова и Християна 
Тодорова. 
Календарът можеше да бъде закупен, а събраните средства бяха удвоени от Fibank и бяха 
използвани за спортната подготовка на ансамбъл девойки преди Олимпиадата в Рио, където 
момичетата спечелиха бронзов медал. През 2015 г. Fibank и фондация "Димитър Бербатов" 
създадоха календар в подкрепа на талантливите деца на България. Банката удвои събраните 
от продажбата му средства и ги дари на фондацията, за да бъдат използвани за талантливи 
деца е цел подпомагане на тяхното бъдещо развитие. 
 
Над 60 000 българи живяха активно през 2016-та 
Кампанията за балансирано хранене и здравословен живот върви от 11 години 
Доктор | Мара КАЛЧЕВА | 23.12.2016  
Инициативата "Живей активно" за балансирано хранене и активен начин на живот си 
спечели над 60 000 привърженици през 2016 г. Четири грандиозни събития предоставиха 
богати възможности за спорт, движение и балансирано хранене за цялото семейство и 
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мотивираха тези над шестдесет хиляди българи да открият приятната страна на движението 
и спорта. 
За тези активни дни на открито допринесоха над 100 доброволци. 30 са спортните звезди -
ветерани и действащи спортисти, които дадоха старт на активните занимания: олимпийската 
шампионка на троен скок Тереза Маринова, бившите волейболни национали Евгени 
ИвановПушката, Владо Николов, Николай Желязков, Антонина Зетова, Нели Маринова, 
Страшимира Филипова, олимпийският вицешампион по гимнастика Йордан Йовчев, 
олимпийската шампионка по стрелба Мария Гроздева, олимпийската Вицешампионка в 
скока на височина Йорданка Благоева, олимпийският шампион по борба Армен Назарян, 
сноубордистката Сани Жекова, боксьорът Тервел Пулев, легендарният футболист на 
"Левски" Наско Сираков, големите имена на художествената гимнастика Нешка Робева, 
Мария Гигова, Илияна Раева, Симона Пейчева, олимпийската шампионка по биатлон 
Екатерина Дафовска, баскетболният треньор Тити Папазов и много други. 
ИНИЦИАТИВАТА ПОДКРЕПИХА Министерството на младежта и спорта, Столична община и 
общините Бургас, Варна и Пловдив. Заедно с хилядите активни българи те направиха 2016 г. 
една от най-успешните в историята на инциативата "Живей активно". Тя се проведе още на 
10 нови места с над 50 новоприсъединили се доброволци и 24 нови спортни клуба от общо 
50. 
Равносметката за тази година е 60 000 участници, които спортуваха в 50 града на страната по 
25 вида спорт. Това стана и под ръководството на 50 професионални треньори, 20 от които 
за първи път се присъединиха към инициативата. За 11 години последователите на "Живей 
активно" са се включили в над 35 различни спортни и 20 танцови дисциплини. За този 
период над 300 000 българи са взели участие в различните активности в страната. Раздадени 
са близо 250 000 тениски и шапки, а брандираните площи с логото на кампанията са тройно 
повече от площта на Националния стадион "Васил Левски". 
От 2006 г. насам големи спортни събития под мотото на "Живей активно" са провеждани в 
София, Варна, Бургас, Приморско, Несебър, Плевен и Созопол. През 2016 г. инициативата 
завладя четирите най-големи български града, като за първи път в нейната история в 
ПРОГРАМАТА ОТ СЪБИТИЯ БЕ ДОБАВЕН И ПЛОВДИВ. Всяка година инициативата придобива 
все по-мащабни размери и повече хора са привлечени от идеята да спортуват, да се движат 
и да прекарват време заедно. Нова стъпка в тази насока беше кампанията "Живей активно с 
любим човек,,, съвместно с "Дарик радио“ чиято основна идея е да мотивира участниците 
да спортуват и да се движат през цялата година заедно със своите близки. 
Започнало като единично събитие през 2006 г., днес "Живей активно" е дългосрочен 
мащабен проект с национален обхват. През 2017 г. организаторите си поставят още по-
високи цели в името на балансираното хранене и активния начин на живот. 
 
Красимира Величкова: В затворени общности като тази в Хитрино външната помощ трябва 
да бъде поискана 
www.bnr.bg | 23.12.2016  
В Хитрино, за разлика от други подобни кризи, ситуацията изглежда овладяна от местната 
власт. Кметът и неговият екип изцяло контролират както даренията, така и доброволците. 
Тези свои впечатления сподели в предаването "Преди всички" Красимира Величкова, 
изпълнителен директор на Българския дарителски форум. Преди дни тя бе на мястото на 
трагедията. Урокът, който сме научили е, че преди да се помага стихийно заради емоция и 
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съчувствие, е добре ситуацията предварително да бъде проверена, обясни Величкова. 
Визирайки заявеното от множество организации и хора готовност да помагат с доброволци 
за възстановането на селото тя изтъкна, че натискът за външна помощ само би могъл да 
създаде напрежение: Тук говорим за една общност, която очевидно е много затворена, 
много традиционна. В тази общност усещането за взаимопомощ е много силно развито 
между самите членове. Всяка външна подкрепа по-скоро създава напрежение и това е 
нещо, което би следвало да се отчете и да се уважи. Има хора и организации, които са 
готови да влязат и да работят на място за всички, които пожелаят психологическа помощ, 
посочи Красимира Величкова: На място се опитахме да говорим за децата, за младежите, 
защото травмата със сигурност е голяма. И хората, които психически още носят травмата, и 
онези, които и физически я носят, ще имат нужда от допълнителна подкрепа. Красимира 
Величкова открои ключови процеси, отличаващи дарителството през приключващата 2016 
година, а сред тях - засилването на темата за социалното предприемачество: Тези, които 
даряват, не търсят просто успешно да спасят дадена ситуация или човек, а даряват за 
развитие, така че да се създадат модели, които да предизвикват социална промяна и в 
недалечно бъдеще да могат да бъдат самостоятелни и устойчиви сами. Като пример 
Красимира Величкова посочи Социалната чайна във Варна. Цялото интервю чуйте в звуковия 
файл. 
 
ИКЕА връчи наградите на финалистите в третото издание на „Вълшебния конкурс за деца и 
техните фантастични приятели“ 
www.rummarinova.blogspot.com | 23.12.2016  
Представители на ИКЕА и УНИЦЕФ в България приветстваха двайсетте финалисти в 
българския кръг на „Вълшебния конкурс за деца и техните фантастични приятели“ в Учебния 
корпус на МУЗЕЙКО, връчиха награди и пожелаха успех на произведенията в по-
нататъшното им участие в световния кръг на Конкурса. За трета поредна година той ще 
превърне рисуваните герои на 10 деца от цял свят в истински плюшени играчки с добра 
кауза. 
От интересните мини-интервюта, които водещият на церемонията, Ива Дойчинова проведе 
с талантливите артисти, присъстващите научиха повече за процеса на създаване на 
рисунките, идеите, вълнували техните автори, както и творческите им мечти. 
„Вълшебният конкурс за деца и техните фантастични приятели“ 
е част от мащабната инициатива на компанията “Време е за игра, време е за добри 
дела!” За всяка закупена играчка в периода от 20 ноември до 24 декември ИКЕА България 
ще дари 1 лев за проекти на УНИЦЕФ в България под формата на мебели и оборудване, а 
Фондация ИКЕА ще направи дарение на стойност 1 евро, за да подпомогне правото на 
децата да играят и се развиват в някои от най-уязвимите общности по света. Кампанията ще 
подкрепи проекти в България и по целия свят, свързани с детското развитие и образование, 
равно участие, спорт, и разбира се, игрите. 
„Радвам се, че съм тук, за да ви уверя, че добрите неща се случват – не само по Коледа и не 
само у нас, а по целия свят. Играта и правото на децата да играят и развиват 
своя потенциал са изключително важни. Рядко се замисляме, че много деца по 
света нямат възможност да ползват това свое право – нямат условия, средства или 
защитени пространства, за да играят. 
Всички играчки, които продаваме в предпразничния период до 24 декември, са с добра 
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кауза. Благодаря ви, че споделихте с нас своите мечти и рисунки и че ни 
допуснахте в света на своето въображение. Искам най-сърдечно да ви пожелая 
успех в световния кръг на конкурса“, сподели Йоана Цонева, маркетинг мениджър на ИКЕА 
България при откриването на церемонията. 
„Време е за игра, време е за добри дела!“ стъпва на успеха на предишните кампании на 
ИКЕА в подкрепа на ранното детско развитие, акумулирали 118,8 милиона евро от 
2003 г. насам. През последните три години, благодарение на 
инициативата у нас, бяха събрани общо 110 610 лева. Те осигуриха оборудване за 
новооткритите центрове за уязвими деца и семейства, подкрепени от УНИЦЕФ в България, 
в пет български града в страната: Център за подкрепа и развитие на деца и семейства в гр. 
Котел; Комплекс от услуги за деца в конфликт със закона в град Сливен (включващ 
Център за интензивна социално-възпитателна подкрепа, Наблюдавано жилище (за 
младежи, навършили 18 г.) и Преходно жилище (за деца под 18 г.)); „Зона ЗаКрила“ - Детски 
центрове за застъпничество и подкрепа на деца-жертви или свидетели на насилие в София, 
Монтана и Шумен. 
 
Фондация „Ангели от Лим“ учреди годишни стипендии за ученици в затруднено социално 
положение 
www.velikotarnovo.utre.bg | 23.12.2016  
Фондация „Ангели от Лим“ учреди пет годишни стипендии на ученици в затруднено 
социално положение, учещи в училищата на територията на община Свищов. На 20.12. 2016 
г. в Зала 1 на община Свищов, на тържествена церемония бяха връчени на пет ученици 
чекове със стойността на стипендията – 270.00 лв. Стипендиантите на Фондация „Ангели от 
Лим” бяха подбрани по предварително определени критерии. Всички деца са в затруднено 
социално положение, с отличен успех и изяви в училищни и извънучилищни мероприятия. 
На още пет ученици Фондацията дари еднократно – Коледно дарение от 50.00 лв. На 
дарителите и спомоществователите на фондацията, г-н Г. Манзаров връчи благодарствени 
писма и им благодари за отзивчивостта и съпричастността. В края на церемонията, малките 
певици Преслава и Карина от клуб „Естрада”, с ръководител Антоанета Георгиева изпълниха 
няколко песни, които бяха като послания към всички. Председателят на Фондацията 
благодари на кандидатите за участието в конкурса и на присъстващите, че уважиха 
събитието. 
 
Бургаската болница получи като дар 40 тона медицинско оборудване 
www.bnr.bg | 23.12.2016  
УМБАЛ - Бургас получи като дарение 40 тона медицинско оборудване. Дарителката е 
Teoфaнa Алaджoвa фoн Сaкceн - дъщepя нa извecтния финaнcиcт и пъpви и пocлeдeн 
въpхoвeн кoмиcap пo cтoпaнcкитe въпpocи в Цapcтвo Бългapия, вeликoтъpнoвeцът Пeтъp 
Алaджoв. Дарението вече е разпределено между 9 от отделенията на болницата. То идва от 
лечебни заведения в Германия с помощта на Берлинска община, а цялата процедура по 
събирането и транспорта е организирано от принцесата с български произход. Дарението 
включва 30 обикновени болнични легла и 6 специални интензивни легла за реанимация, 
инвалидни колички, пациентски шкафчета, велоергометър, дефибрилатор, ЕГК апарат, 
перфузори и инфузионни помпи, ларингоскоп, концентратор на кислород, столове за 
чакалня и др Всичко ни беше нужно, казва Бойко Мирасчийски, координатор "Хирургични 
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дейности": Инфузионните помпи се използват ежедневно и много често дефектират тези, 
които ние имаме, така че това ни е много нужно. Новите придобивки веча са разпределени 
между отделенията по реанимация, кардиология, неонатология, неврология, родилно, 
двете детски отделения, неврохирургия и спешно отделение. 
 
21 деца в неравностойно положение получиха коледни подаръци от младежите на „ЛУКОЙЛ 
Нефтохим”  
www.flagman.bg | Автор: Флагман.бг, снимки: Петър ПЕТРОВ | 23.12.2016  
Подобни благотворителни инициативи са традиционни за служителите на бургаската 
рафинерия В навечерието на светлите християнски празници млади специалисти от 
„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД извършиха благороден жест към децата от Центъра за 
настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания №2 в ж.к. „Меден рудник”. 
Дарителите зарадваха обитателите на Дома с топли, зимни обувки, сушилна машина и 
множество лакомства. В знак на благодарност директорът на институцията връчи специално 
изработен от децата снежен човек. Подобни инициативи са традиционни за служителите на 
бургаската рафинерия, които всяка година се включват в подкрепа на благородни каузи.  
 
Фирми, членове на КСБ, с благородна инициатива  
в. Строител | Петя БОРИСОВА, ОП на КСБ - Велико Търново | 24.12.2016  
"Милосърдието е най-голямата украса на човешката душа и най-нежната рожба на 
човешкото сърце". Под това мото и по съвместна инициатива се обединиха три от фирмите, 
членове на Камарата на строителите в България. С идеята да дарят щастие и надежда на 
децата с увреждания в навечерието на коледните и новогодишните празници с лични 
средства те направиха подарък на малчуганите от дневен център за деца с увреждания 
"Дъга" във Велико Търново. Те получиха специален стол за рехабилитация, коледна торта и 
много лакомства от своите доброжелатели: инж. Любомир Шербетов, председател на ОП на 
КСБ - Велико Търново, и управител на "Водстрой ВТ" АД, инж. Росен Колелиев, член на УС на 
КСБ и управител на "Пътища и мостове" ЕООД - Варна, и Христо Найденов, управител на 
"Агрострой - Про" ЕООД - Павликени. 
На Коледа се случват чудеса, това е времето, в което сякаш хората стават по-добри, 
милостиви и щедри, фактът, че е семеен празник, а има много болни деца, които да бъдат 
зарадвани с подарък, накара представителите на строителните фирми да предоставят не 
само лакомства, но и да създадат тържествено настроение, да стоплят детските сърца и да 
видят как на лицата им ще грейнат широки усмивки. 
Екипът на центъра благодари на благодетелите и им подари ръчно изработени глинени 
картички, направени от децата. 
 
Дете помага на младежи в Операция "Жълти стотинки" 
в. Хасковска Марица | 24.12.2016  
Една малка госпожица от Хасково е сред най-малките дарители на Операция "Жълти 
стотинки", която се провежда за седма поредна година. Кампанията има за цел да 
подпомогне младежите, които при навършване на пълнолетие напускат социалните домове 
без подсигурено място за живеене, развити социално-битови умения и образование. 
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Тази година сред най-ентусиазираните дарители се отличава Гергана Кирева от Хасково. 
След като е събрала 200 лв. в детската си касичка, Гери решава, че те трябва да отидат за 
благородна кауза и избира това да бъде именно Операция "Жълти стотинки". 
VIVACOM отличи малкия благодетел и нейните родители с почетна грамота и 
благодарствено писмо за този светъл пример на добрина и съпричастност към непознати 
младежи в нужда. 
Всеки може да се включи в кампанията с кратък SMS с текст DMS DOM, изпратен на номер 17 
777. 
 
Президентът призова “Българската Коледа“ да продължи благородната си мисия 
www.mediapool.bg | 25.12.2016  
Президентът призова “Българската Коледа“ да продължи благородната си мисия 
Президентът Росен Плевнелиев се обяви за продължаване на благородната дейност и мисия 
на инициативата ”Българската Коледа”. ”Целта е да се помогне на децата с тежки хронични 
заболявания чрез осигуряване на модерна, високотехнологична апаратура за прецизна 
диагностика, за съвременно лечение, за рехабилитация в университетски и областни 
клиники. Стотици хиляди български граждани изпращат есемес на номер 1117. С всеки SMS 
те даряват 1 лев на дете в беда. Дълбок поклон пред всички! Продължавайте да го правите!, 
призова президентът Росен Плевнелиев, цитиран от БНР. Големият благотворителен 
концерт в подкрепа на инициативата "Българската Коледа" ще се проведе тази вечер в 
Народния театър "Иван Вазов". И тази година кампанията е насочена към подкрепа на 
децата с тежки хронични заболявания. 
 
"Избери, за да помогнеш": Да спасим единствения приют за бездомни деца във Варна 
www.btvnovinite.bg | 26.12.2016  
Приютът "Гаврош" се грижи за деца от уязвими групи, но е заплашен от затваряне 
Благотворителната кампания „Избери, за да помогнеш” събира спешно средства за приютът 
за бездомни деца „Гаврош” във Варна. От 22 години там живеят най-уязвимите деца. 
Годишно се обгрижват около 50 души на възраст от пет до 18 години. Те най-често са 
оставени без родителски контрол и подкрепа, преживели са насилие или са отпаднали от 
образователната система. „Ние сме един дом, в който децата преживяват съвсем малко 
време. Те престояват при нас до три месеца, докато се намери изход за тяхната ужасна 
съдба”, споделя доц. Пенка Стоянова, ръководител на сдружение „Гаврош”. Приютът е 
единственият във Варна и региона и е спасение за много деца, които получават сигурна и 
безопасна среда. 
Проблемите на приюта започват през 2014 г., когато държавата намалява издръжката почти 
три пъти. В момента приютът трябва да функционира с 2500 лв. на месец. Загърбени от 
държавата в приюта се надяват на милосърдието на обикновените хора, които засега не ги 
изоставят. 
Можете да помогнете на сдружение „Гаврош” чрез есемес с текст DMS GAVROSH на кратък 
номер 17 777 за всички мобилни оператори. 
 
Румен Радев ще продължи инициативата „Българската Коледа“ 
www.klassa.bg | 26.12.2016  
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Новоизбраният президент Румен Радев ще продължи благотворителната инициатива 
„Българската Коледа“. В профила си във фейсбук, Радев заяви, че инициативата трябва да 
продължи, въпреки пробойните в здравната система и че тя няма да ги излекува, но всички 
заедно можем да се обединим и да подкрепим инициативата. 
Тази година „Българската Коледа“ е посветена на хронично болните деца. 
Благотворителното начинание ще събере на една сцена десетки български популярни лица 
и изпълнители тази вечер в Народния театър. Сред звездите са Миро, Графа и Виктория 
Георгиева, „Фондацията“, Николина Чакърдъкова, Веселин Маринов, Славин и Християна 
Лоизу, Люси Дяковска и A.V.A., Ненчо Балабанов, Крисия, българският представител в 
детската Евровизия за 2016 г. Лидия Ганева, Преслава и др. 
 
Над 2 млн. лв. дарени за "Българската Коледа" 
На благотворителния спектакъл „Българската Коледа“ присъстваха президентът Росен 
Плевнелиев и патриарх Неофит, народни представители, дипломати, лекари 
www.vesti.bg | 26.12.2016  
Благотворителната инициатива „Българската Коледа“ в подкрепа на децата с тежки 
хронични заболявания продължава. Над 2 милиона лева достигна набраната сума за 14-ото 
издание на кампанията след края на благотворителния спектакъл, който се състоя навръх 
Коледа в Народния театър „Иван Вазов“ под патронажа на президента Росен Плевнелиев. 
Към момента над 700 000 лева са събраните средства чрез кратки съобщения на номер 1117 
и чрез гласови обаждания. Оттогава досега в дарителската банкова сметка на инициативата 
са постъпили повече от 1 400 000 лв. Набирането на дарения в рамките на кампанията е 
целогодишно, съобщава NOVA. 
На благотворителния спектакъл „Българската Коледа“ присъстваха президентът Росен 
Плевнелиев и патриарх Неофит, народни представители, дипломати, лекари и много деца 
на „Българската Коледа“. 
В подкрепа на децата с тежки хронични заболявания на сцената на Народния театър 
излязоха изявени български музиканти, певци, танцьори, актьори, спортисти и журналисти. 
Райна Кабаиванска и Веско Ешкенази, Миро, Графа и Виктория Георгиева, „Фондацията", 
Николина Чакърдъкова, Веселин Маринов, Славин и Християна Лоизу, Люси Дяковска и 
A.V.A., Ненчо Балабанов, Крисия, Преслава и много други посветиха своите изпълнения на 
децата в беда и призоваха за подкрепа. 
Като застъпници на „Българската Коледа“ на сцената излязоха и журналисти от трите 
национални телевизии, лекоатлетката Мирела Демирева – спортист на годината за 2016 г., 
Кубрат и Tервел Пулеви, академик Александър Балкански и тримата му внуци, Алфредо 
Торес и неговото голямо семейство, Ирина Тенчева и Иван Христов с децата им и 
продуцентът Маги Халваджиян и неговият внук. Към призива за подкрепа се присъединиха 
и българските войни от 61-ва Стрямска механизирана бригада, които направиха видеоклип, 
посветен на „Българската Коледа". 
Източник: 
NOVA 
В рамките на предишните тринадесет издания на благотворителната инициатива 
„Българската Коледа“ 3409 деца са получили помощ, за да се преборят с болестта, общо 30 
млн. лв. са събраните средства през годините и 229 лечебни заведения в цялата страна са 

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


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

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

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

С подкрепата на фондация „Америка за България”  

21 

 

получили като дарение съвременна високотехнологична апаратура за лечение и 
рехабилитация. 
 
Наводнена е школата на физика Теодосий Теодосиев в Казанлък 
www.dir.bg | БГНЕС | 26.12.2016  
Наводнена е школата на световно известния физик Теодосий Теодосиев в Казанлък, предаде 
кореспондентът на БГНЕС в града. Наводнена е школата на световно известния физик 
Теодосий Теодосиев в Казанлък, предаде кореспондентът на БГНЕС в града. 
Наводнението е тръгнало от горните два етажа на училището, в което се помещава школата 
на физика, които се стопанисват от частен наемател. Унищожено е имущество на школата, 
ремонтирана преди няколко месеца спари на дарители. Не е ясна причината за теча. 
Учителят събира негови ученици да дойдат на помощ, за да спасят имуществото, което не е 
засегнато от наводнението. /БГНЕС 
 
Премии по 2000 лева за ученик и учител готви Математическата  
Ученици и учители от Математическата гимназия бяха отличени за високи постижения през 
2016 г. На традиционния коледен благотворителен концерт на МГ зам.-кметът Наталия 
Кръстева, която е и председател на училищното настоятелство, обяви стипендия от 400 лв. 
от фонд "Елица Цветинова Русинова" за Симона Тодорова от 11 а клас, единствената 
русенска ученичка в Космическия лагер в САЩ през юли. 500 лв. получи от училищното 
настоятелство Валентин Тамахкяров от 5 а клас, спечелил I място в националния турнир по 
информатика "Джон Атанасов". Същата сума получи и Петър Няголов от 10 а клас - сребърен 
медалист от "Джон Атанасов" и бронзов медалист от международно състезание в Румъния. 
500 лв. от настоятелството получи и преподавателката по информатика и информационни 
технологии Сюзан феимова. 
Общественият съвет на фонд "Математика на бъдещето" награди с 500 лева Димитър Томов 
от 11 а клас, завоювал първо място заедно със Симона Тодорова в ученическия конкурс 
.Еврика", той е и бронзов медалист от Европейската научна олимпиада в Естония. 
Председателят на фонда Иван Иванов обяви, че догодина ще бъде връчена и премия от по 
2000 лева за ученик и за учител. 
За високи резултати по 500 лева получиха оългаристката Антония Киранова, математичката 
Даниела Цветанова и физичката Даниела Иванова. Концертът завърши с коледарски 
наричания за здраве, берекет и нови успехи, а събраната за благотворителност сума беше 
3000 лв. 
 
Как изглежда реален проект за трудова мобилност 
сп. Business Club | 27.12.2016 | Стр. 64 
Светлозар Петров управлява компанията за комплексни HR услуги и кариерен сайт JobTiger и 
е един от създателите на www.jobtiger.bg - водещият в България напълно интегриран сайт за 
търсене и предлагане на работа. 
Той също така е част от настоятелствата на Българския дарителски форум, Фондация на 
бизнеса за образованието, Американския университет в България, както и на 
Международната награда на херцога на Единбург в България. Образованието си е получил в 
Университета по архитектура, строителство и геодезия и Техническия университет във 
Виена. 
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В миналия брой дискутирахме възможностите на трудовата мобилност за запълване на 
свободните работни места в даден регион. Сега е моментът да разкажем за стартирането на 
най-големия проект за трудова мобилност в новата история на България. 
По различни оценки над 5000 работници са необходими на предприятията в Тракия 
икономическа зона в област Пловдив през 2017 г., като в това число се включват 
приблизително 600 специалисти с висше образование и 1000 средни специалисти. 
В началото на декември беше обявена инициативата на JobTiger, подкрепена от Тракия 
икономическа зона (ТИЗ) и община Пловдив за стратегическо решаване на проблема с 
недостига на кадри в Тракия икономическа зона. 
За да посрещнат растящата нужда от кадри, едни от най-големите инвеститори в страната 
като Сенсата Технолоджис България, АББ България, Белла България, Кауфланд България и 
Либхер Хаусгерете - Марица се обединиха около концепцията на JobTiger за стратегическо 
търсене на кадри, както от цялата страна, така и от чужбина. Всички фирми оценяват, че 
включването в една обща, по-мащабна инициатива е по-ефективно от индивидуалните 
усилия и се очаква включването на още компании от работещите в ТИЗ над 100 български и 
чуждестранни производствени предприятия. 
Проектът започва с национална информационна кампания, обединена около сайта на 
инициативата http://plovdiv.careerdays.bg/. Още от началото си кампанията беше 
посрещната много добре от хората и в България и в чужбина. Получените писма показват, че 
кампанията е била нужна и навременна. 
През януари и февруари 2017 следват Информационни дни на кариерата в пет града, които 
бяха оценени като най-подходящи за начало на инициативата - Монтана, Ловеч, Сливен, 
Бяла Слатина и Стамболийски. Градовете са избрани на база ниво на безработица, налични 
квалификации на безработните лица и потенциал за преместването им в Пловдив. 
Умишлено са избрани както областни, така и по-малки градове в Северна и Южна България. 
При провеждането на Информационните дни на кариерата ще бъдат канени и жители на 
околните до градовете общини. 
След края на този етап ще бъде направена оценка на резултатите, за да се подобри избора 
на градове и начина на работа, като за следващите етапи до края на 2017 година е 
планирано провеждане на информационните дни в още 15 града в България и чужбина. В 
чужбина се визират предимно държави с големи български етнически общности - Молдова, 
Украйна, Македония. За нуждите на ИТ сектора в региона подходяща се оказва и Северна 
Гърция. 
Фирмите - участници работят върху условията за преместване на новите работници, а 
община Пловдив от своя страна има готовност да осигури достатъчно места в училищата за 
записване на децата при преместване на цели семейства. 
Естествено този план е краткосрочно решение. Дългосрочното решение минава през 
подобряване на образователната система в Пловдив, през реформирането й, за да подготвя 
повече квалифицирани кадри и то в нужните на индустрията специалности. Такива проекти 
вече са в ход, включително и мащабни проекти за дуално образование, но те изискват 
време. Затова и инициативата среща такава широка подкрепа - като междинно решение на 
проблема и привличане на таланти в региона. 
Това е първата толкова мащабна програма след промените в България преди 27 години. 
Показателно е, че в нея се включва както бизнеса, така и институциите. Съвместната работа 
е най-големият залог успех. 
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2330 лева събра коледният базар на Еквилибриум 
www.arenamedia.net | 27.12.2016  
Много щедрост и доверие дариха десетки русенци, подкрепяйки каузата на русенското 
сдружение „Еквилибриум“ – Мисия: „Детство у дома – обич, сигурност, развитие“. 
Традиционният Коледен благотворителен базар без аналог на „Еквилибриум“ в МОЛ Русе 
събра 2330 лева, които ще създадат възможност организацията да осигури още по-
качествена грижа за децата, младежите и семействата, които подкрепя в 10 социални услуги 
в Русе и Бяла. Коледните празници са още по-светли и топли и заради подкрепата на много 
фирми, приятели и съмишленици, които дариха за децата и младежите с увреждания в 
къщичките от семеен тип дрехи, книжки, играчки, сладки изкушения и много други 
изненади. Ученици от няколко русенски училища също се организираха в подкрепа на 
своите връстници в по-уязвимо положение. От „Еквилибриум“ благодарят за щедростта на 
децата от СУ „Възраждане“, СУПНЕ „Фридрих Шилер“, СУЕЕ „Св. К. К. Философ“, 
професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“, 
математическа гимназия „Баба Тонка“ и на всички приятели, които ни вярват и споделят 
нашата мисия. Спортния турнир, организиран с благотворителна цел от клуб по тенис на 
маса „Дунав“ Русе на 26 декември събра 260 лева в полза на децата в „Розовата къща“. 
Екипът на сдружение „Еквилибриум“ изказва искрената си благодарност на всички хора, 
които ни подкрепят не само по Коледа, а и през цялата година и правят живота на децата 
по-смислен, по-слънчев и ги даряват с оптимизъм за собственото им бъдеще.  
 
От Карин дом във Варна са помогнали на 371 деца през годината 
www.moreto.net | 27.12.2016  
Подкрепа и помощ на 371 деца и техните семейства са оказали през 2016 година от Карин 
дом във Варна. Това съобщиха оттам за Moreto.net. 
Броят на децата, които са получили подкрепа с 11% по-голям в сравнение с 2015 година. 
Достигаме и до все повече деца извън Варна – 64 деца и семейства от други населени места 
получиха терапия, казаха от Карин дом. 
Оттам допълниха, че вече 6 поредна година помагат на семействата на най-малките и 
уязвими деца от 0 до 3 г. чрез програма "Ранна интервенция". През изминалата година 145 
деца са били включени в програмата, която е безплатна и достъпна за всички семейства от 
Варна, които имат притеснения относно развитието на своето дете. 
Увеличаването на броя на децата, особено на тези с комплексни и интензивни нужди от 
подкрепа ( децата с тежки дефицити), увеличават необходимостта да разчитаме все повече 
на нашите настоящи и бъдещи дарители. Карин дом се надява през 2017 година да 
привлече нови дарители, които са съпричастни с мисията и целите на организацията да 
предлага висококачествена терапия на децата в България, казаха от благотворителната 
институция. 
 
Над 10 тона храна за животни ще раздадат от „Четири лапи“ в Хитрино  
www.moreto.net | 27.12.2016 | 06:56  
През следващите два дни екип на „Четири лапи“ ще бъде в Хитрино, където ще раздава 
храна за животни на засегнатите от бедствието домакинства.  
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Около 2 500 кг. фураж за селскостопански животни, 9 тона сено и 1 тон храна за кучета и 
котки вече пътуват към полуразрушеното от взрива на 10 декември шуменско село. Храната 
ще бъде достатъчна за всички домашни и селскостопански животни в Хитрино за следващия 
месец. През изминалата седмица малък екип на организацията за защита на животните 
посети засегнатия район, за да оцени нуждите на пострадалите и да остави храна за най-
нуждаещите се животни – домашните и скитащи кучета и котки.  
„Нуждата от храна за животните е неотложна, тъй като всичките запаси от фураж и сено са 
унищожени от разлива на газ, както и от водата и химикалите, използвани, за да бъде 
потушен пожарът,“ разказва директорът на „Четири лапи“ за България д-р Марина Иванова. 
„В селото се отглеждат около 150 овце, десетина крави, десетина еднокопитни, стотина 
патици и кокошки, 50 кучета и още толкова котки. Животните, също като хората, преживяват 
много тежко случилото се и много от тях са все още в шок. Екипът ни е готов да окаже и 
медицинска помощ на ранени и пострадали животни.“ От „Четири лапи“ оценяват 
предоставената помощ на около 5000 лв. и молят съпричастните да подпомогнат акцията с 
дарение по банковата сметка на организацията.  
„Четири лапи“ е една от малкото организации за защита на животните, разполагаща с 
обучен екип за помощ на животни по време и след бедствия и аварии. През последните 
години у нас „Четири лапи“ организира спасителни мисии след наводненията в Мизия, 
Дебелец и Килифарево, а на Балканите - в Сърбия и Босна и Херцеговина. Специалисти от 
българския клон на организацията оказваха спешна помощ на животни след наводненията в 
Мианмар това лято, както и след урагана Хаян във Филипините в края на 2013 г. 
 
Стара Загора: Изпълнените през 2016 г. проекти и инициативи на Сдружение „Бъдеще за 
децата“ в Казанлък получиха признание от национален мащаб 
www.focus-news.net | 27.12.2016  
Казанлък. За Сдружение „Бъдеще за децата“ 2016 година бе вълнуваща като събития и 
дейности“, каза за Радио „ Фокус“ изпълнителният директор на организацията Мария 
Гинева. Тя поясни, че политиката на сдружението е да поддържа традиционни събития и 
инициативи, като същевременно организира и нови, които да популяризират дейността на 
организацията и да бъдат в полза на децата. Традиционни инициативи на сдружението са 
годишната награда „Бъдеще за децата“ в различни категории и Акция Дядо Коледа. През 
2016 година бе реализиран проектът „Гласът на децата“, в рамките на който са направени 
пет доброволчески клуба в училища в община Казанлък, които от своя страна реализираха 
други малки проекти. Проектът на доброволците от Националната гимназия по пластични 
изкуства и дизайн „Акад. Дечко Узунов“ бе една от отличените доброволчески инициативи в 
национален мащаб. През 2016 година приключи изпълнението на проект, чрез който в 
МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ бе създаден консултативен кабинет. „Благодарение и на 
подкрепата от страна на болницата, успяваме да предотвратим изоставянето на много деца 
и да консултираме майки, при които съществува риск от изоставяне на новороденото“, 
коментира Гинева. За тази инициатива болницата в Казанлък бе удостоена със специален 
приз „Златна ябълка“. През месец март бе открита сензорна стая в Центъра за социална 
рехабилитация и интеграция, благодарение на събрани средства от благотворителна 
камапания. Чрез Фондация „Деца в риск по света“ бе направена Библиотека на играчките, в 
която към момента има 48 играчки предназначени за деца с различни поведенчески 
проблеми. Последната благотворителна кампания, на която Сдружение „Бъдеще за децата“ 
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постави началото през месец септември тази година има за цел да набере средства за 
разкриването на рехабилитационна зала. Към момента е закупена голяма част от 
оборудването на залата, която ще бъде открита в началото на 2017 година.  
 
Наводнение унищожи школата на Тео Физика 
в. Телеграф | Христо ХРИСТОВ | 27.12.2016  
Школата по физика на Теодосий Теодосиев се наводни вчера и цялото оборудване е под 
вода. 
Наводнението е тръгнало от горните два етажа на училището, в което се помещава школата 
на физика, които се стопанисват от частен наемател. Унищожено е имущество на школата, 
ремонтирана преди няколко месеца с пари на дарители. Причината за теча все още не е 
ясна, но пораженията са изключително големи. Учителят събираше негови ученици през 
целия ден, за да се притекат на помощ и да се опитат с общи усилия да спасят имуществото, 
което не е засегнато от придошлата вода. Школата съществува от 1974 година, като през нея 
са минали стотици будни деца. 
С помощта на талантливия учител са спечелени 8 златни медала от международни 
олимпиади, сдобили сме се с 19 абсолютни първенци на националните олимпиади по 
физика и повече от 50 човека са се класирали за международните олимпиади по физика 
само за последните 12 години. 
 
Здравен абсурд: Апаратура за милиони събира прах в болница в Русе 
Данъкоплатците плащат ежемесечно по 5000 лева за поддържането й 
www.nova.bg | 27.12.2016  
Животоспасяваща апаратура за над един милион лева събира прах в болницата в Русe, а 
данъкоплатците плащат ежемесечно по 5000 лева за поддържането й. Парадоксът – 
министерството харчи пари за ангиограф, здравната каса блокира използването му. В 
същото време десетки пациенти с тежки сърдечни проблеми са принудени да пътуват 
стотици километри в търсене на помощ. По темата България РАЗСЛЕДВАНЕ В ТЕМАТА НА 
NOVA: Къде са патиците? БЕЗРАБОТНИ СПОНСОРИ: Кой плаща кампанията на ген. Румен 
Радев? Темата на NOVA: Турция след преврата извън официалната пропаганда В края на 
миналата година болницата в Русе получава като дарение от здравното министерство нов, 
модерен ангиограф, купен с европейски пари. За два месеца, ръководството на лечебното 
заведение оборудва помещения, назначава и обучава персонал. И когато новата апаратура 
трябва да започне работа, от болницата получават отказ за сключване на договор със 
Здравната каса. Формално – защото документите са подадени след 31 декември, въпреки че 
законът дава възможност, а практиката показва, че има и изключения. От болницата 
започват да пишат жалби до всички институции. Междувременно лекарите са освободени, 
защото апаратурата не може да работи, а те ще загубят квалификацията си. Аргументът за 
отказ на Здравната каса е, че в Русе има две частни клиники, извършващи тази дейност. В 
същото време евентуален договор на болницата с касата означава, че частната клиника, 
която се намира на нейна територия трябва да спре работа, защото представлява 
конкуренция. Междувременно гаранцията на ангиографа тече. Болницата може да го 
използва, но за своя сметка. Процедура, при която, ако дарената апаратура работеше, 
можеше да спести на хората в Русе риска и разходите от пътуване до Варна или София. Пред 
NOVA, от Здравната каса потвърдиха аргументите си за отказ. Болницата в Русе печели дело 
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и в административния съд, но от здравната каса обжалват. Дарената скъпа апаратура може 
и да заработи, но само ако за 2017-та от касата сключат договор с русенската болница. 
Повече по темата гледайте във видеото. 
 
Нуждаещи се в град Стара Загора получиха хранителни пакети 
www.novini.stara-zagora.org | 27.12.2016  
Нуждаещите се, живущи на територията на град Стара Загора, получиха като дарение пакети 
с храна. Петдесетте пакета бяха раздадени на старозагорци в храм "Св. Паисий 
Хилендарски" , разположен на територията на кв. "Зора" в града. В навечерието на Бъдни 
вечер, местният граждански клуб Липа направи дарението. Във всеки един от хранителните 
пакети, дарителите сем. Елка и Петър Петрови бяха поставили следните хранителни 
изделия: по една бутилка олио, по 1 кг. ориз и боб, по един пакет макаронени изделия, по 
една щафета колбас, по една консерва русенско варено, по една опаковка вафли. Освен тях 
за доброто настроение в навечерието на големият християнски празник Рождество 
Христово, от Винарска изба Свобода дариха по 1л. червено вино. Ученици от Стара Загора 
пък бяха изработили специално за случаят коледни картички. Всички подаръци бяха лично 
раздадени от представители на клуба. Отец Йоан, наставник на старозагорският храм "Св. 
Паисий Хилендарски", благодари на дарителите от клуб Липа и им пожела здраве и късмет. 
 
200 дарители спасиха празника в приюта на отец Иван 
www.standartnews.com | 27.12.2016  
Голямата му грижа сега е Добридолският манастир, където даже и камбаните са продадени 
"Близо 200 дарители спасиха Коледата на децата и възрастните от приютите ми в Нови Хан и 
Якимово". Това каза за „Стандарт" прославеният благодетел архимандрит Йоан, познат 
повече като отец Иван. Месец преди Коледа той помоли добри хора да изпратят продукти и 
пари, за да може приютените бездомници да посрещнат Рождество като останалите 
християни. "И чудото се случи", каза той. Заваляха продукти, пари, играчки и дрехи. "Сега 
имаме всичко – дори въглища и дърва за зимата", обясни добрият човек. И благодари на 
хората с добри сърца за проявеното съчувствие. 250 души – възрастни и деца, посрещнаха 
светлия празник в новата трапезария в Якимово. Тя е построена до храма „Света Петка" в 
Якимово – 3. От тогава те всеки ден се събират за обяд, тъй като там е обзаведена и кухня за 
приюта. "Имаме продукти за цялата зима, никой няма да гладува", радва се отецът. На два 
пъти дядо Коледа раздавал подаръци на децата. Нито едно от 160-те не е останало без дар 
за Рождество. Голямата му грижа сега е Добридолският манастир, на който той бе назначен 
за игумен. "Всичко е изнесено, дори железните легла са продадени за скрап. Липсват и 
камбаните, които също са продадени. Покривите на основната сграда и на постройката за 
животните текат. Търся пари, за да ги ремонтираме", каза игуменът. "Вече сме закарали от 
комуната в Якимово 20 гъски, 100 кокошки и една крава, за да има храна за тези, които 
оставаме да нощуваме в манастира и работниците, които ще го обновят", каза отец Иван. 
 
Сатовча събра над 40 000 лв. за деца в нужда 
в. Стандарт | Владимир СИМЕОНОВ | 28.12.2016  
Големи сърца и съпричастност към чуждите болка и нужда показаха за седми пореден път 
стотици жители на община Сатовча. 40 481 лева бяха събрани по време на 
благотворителната кампания в подкрепа на децата сираци и деца с увреждания до 16-
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годишна възраст. За втора поредна година сумата надхвърля 40 000 лв., миналата тя беше 
42 300 лв. По традиция в навечерието на новата година чрез своите родители или 
настойници тези деца получават паричните дарения, които се разпределят спрямо 
събраната сума. Децата сираци, които са абитуриенти през 2017 г., са четири. Те ще получат 
по 700 лева, а всички останали 83 деца сираци от детски градини и училища и децата с 
трайно увреждане ще получат по 450 лева от финансовите средства. В знак на 
признателност община Сатовча удостои всички по-големи дарители с грамота и отличи 10 от 
тях с плакет "Дарител в благотворителна кампания за деца сираци - 2016 година". 
 
Само по празници ли даряваме 
www.bnr.bg | 28.12.2016 
Все по-често ни се случва да изпитваме съпричастност към съдбата на бедните и 
безпомощните. Все още ли се учим на благотворителност, обаче? Често се замисляме по 
въпроса как да помогнем на нуждаещите се. Попитахме видинчани дали се включват в 
дарителски кампании и биха ли подкрепили дадена кауза. "Има доста хора, които даряват и 
извън празници. Дори да помогнеш на болния си съсед също е дарение. Не е нужно да има 
специална дарителска кампания ... Има и скептици, но повече хора са позитивни и даряват. 
Дори аз и моята приятелка скоро се включихме в подобна дарителска кампания" - бяха част 
от мненията на анкетираните по темата. Преди седмица сътрудникът ни Петя Генова ни 
срещна с две млади берковчанки, които организираха празнична благотворителна кампания 
в навечерието на коледните и новогодишни празници. Анна-Мария Герасимова и Хриса 
Иванова на шега създават своята дарителска кампания "Дари топлина за Коледа". 
"Топлината, която искаме да дарим, е предимно дрехи, но искаме да дарим и малко 
внимание на всеки един нуждаещ се. Ние виждаме всеки ден такива нуждаещи се 
семейства и хора. Събрахме около 150 лева, които ще раздадем на нуждаещи се хора от 
Берковица, предимно за хранителни продукти" - казаха двете момичета. "Операция 
Плюшено Мече" е неправителствена организация, с бенефициенти деца и младежи в 
неравностойно положение. Тази година Враца и Монтана са градовете от българския 
Северозапад, които се включиха в коледната кампания. "За втора поредна година се 
включихме в инициативата и съм много доволна от този факт. Събрахме много подаръци, 
които дарихме на децата в различни домове на територията на цялата област" - каза 
координаторът за област Враца Светлана Борисова. Мотористи от пет плевенски мотоклуба 
организираха и тази година коледна дарителска кампания за деца и младежи в 
неравностойно положение. В началото на декември на 17 места в Плевен бяха поставени 
урни, в които се събираха парични дарения. "Няма такова усещане- когато видиш усмивките 
на децата. Аз нямам свои деца, но имам племенници и много ги обичам. Рокерите са 
нормални хора, които винаги могат да помогнат на човек в беда. Сред нас има хора с 
различни професии и това ни прави по- задружни и добри" - каза Тихомир Стоянов от 
мотоклуб "Огнени сенки". Видинската организация на БЧК също бе доста активна през 
отиващата си 2016 година. Редица са дарителските кампании, в които се включиха 
видинските червенокръстци. "За празниците организирахме и проведохме коледен базар, в 
който много хора се включиха. Обявихме и наша дарителска кампания, в помощ но 
жителите на Хитирино. Събраните средства бяха преведени по сметката на Общината. Една 
баба искаше да дари 4 лева и това ни разтърси. Все още има много добри хора и във Видин" 
- каза Момчил Петров, служител на БЧК- Видин. От 6 януари трябва да започнат процедурите 
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по изработка и поставяне на протезата на липсващия крак на поета Андрей Андреев. 
Средствата постъпиха от дарения и продажба на книги. "Кампанията се осъществява със 
съдействието на Дружеството на писателите във Видин. Събраните средства до момента са 
около 5 000 лева и аз благодаря от сърце на всички свои земляци, които се включиха и 
помогнаха" - каза Андрей Андреев. Повече по темата можете да чуете в звуковия файл към 
материала. 
 
Обществен съвет ще разпределя дарените чрез БЧК близо 2 млн. лв. за Хитрино 
www.dennews.bg | 28.12.2016  
Започва разпределянето на близо два милиона лева, събрани от дарители чрез Българския 
червен кръст в помощ на жителите на шуменското село Хитрино. Това ще стане чрез 
обществен съвет, който предстои да изготви своя програма за управлението на финансовата 
помощ. В обществения съвет, който днес се събира за първи път, влизат омбудсманът Мая 
Манолова, кметът на Хитрино Нуридин Басри, представители на църквата и на 
мюфтийството, както и на обществените медии. Сумата, дарена чрез съобщения е 1 милион 
и 27 хиляди лева, а по банков път са преведени 923 000 лева. По БНР председателят на БЧК 
Христо Григоров увери, че до момента една стотинка не е излязла без решението на този 
обществен съвет. След сериозен анализ на нуждите в Хитрино съветът ще вземе решение за 
реалното изразходване на събраните средства, ще излиза с протоколи, които ще бъдат 
публични и ще се изпращат до медиите. Така хората ще бъдат спокойни за дарените от тях 
средства, обясни Григоров. Той допълни, че между държавните институции е необходимо 
съгласуване, за да се изразходват средствата по-ефективно. Хората в Хитрино може би имат 
много голяма нужда от морална подкрепа. Това, че цяла България се съюзи в този тежък 
момент за тях е изключително важно. Второ – имат нужда от храна, каза Светослава 
Борисова, която е секретар на обществения съвет на Хитрино. Всеки ден даваме топъл обяд 
от набирателната сметка на общината на всички хора от селото в обособената обществена 
кухня, пристигат и много дарения, разказа Борисова. Някои се настаняват във фургоните, 
други отиват при свои близки. Във фургоните има две стаи с малък кухненски бокс и 
санитарен възел. Вътре е приветливо, каза Светослава Борисова. Според Стефан Стефанов, 
жител на Хитрино, разединението между хората там става все по-голямо и възникват дрязги 
заради действия на отделни жители на селото, които по думите му нямат съвест. Дано да 
бъдат усвоени парите, както трябва, защото тези пари са мъката, сълзите, даже кръвта на 
хората, заяви емоционално по БНР Стефанов. В тежката железопътна катастрофа в началото 
на декември в Хитрино изгубиха живота си седем души. Тогава цистерни от влаковата 
композиция се взривиха непосредствено до домовете на хората и предизвикаха тежки 
разрушения. Пострадалите от експлозията все още се лекуват и възстановяват. Източник: 
dir.bg 
 
15 практически ползи от споменаване на търговски марки 
www.manager.bg | 28.12.2016  
С коледните празници идва и времето на много благотворителни акции. А тази година 
катастрофата в Хитрино подтикна много компании да помагат или да даряват средства за 
преодоляване на последствията. На практика, през цялата година много организации, НПО-
та или компании, са участвали по един или друг начин в много други каузи. 
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И както в повечето подобни случаи стигаме пак до старата тема за споменаване на 
търговски марки или имена на компании в част от медиите. Темата се дъвче от много 
години и с оправданието: “Ми, то, законът не позволява скрита реклама...” в голяма част от 
медиите няма икономически новини. Или ако има, те са във вида: „Една компания направи 
завод за едни елементи до един град.“ Или „Една българска компания беше закупена от 
голяма американска компания и шефът на компанията беше много доволен.“ Звучи смешно, 
но в някои медии се пускат интервюта на гении в икономиката и предприемачеството, които 
дават стратегически посоки за развитието не само на България, но и на целия свят, а текстът 
е: Г-н Х, директор на компания от финансовия сектор.“ Много благодаря за пояснението! 
Абсурдно положение, което продължава и до днес. Много организации и браншови 
асоциации дълги години се борят с този феномен. Даже СЕМ има тълкувателно решение, че 
когато темата е свързана с Corporate Social Responsibility (CSR) или икономическа новина, 
няма проблем в споменаването на марки. Необходимо е само да няма директно продуктово 
позициониране, например водещата новинарска емисия да отпива в ефир от чаша, на която 
да пише Coca-Cola, или да няма директно призоваване за покупка, например водещата да 
каже: “А сега подпишете договор за новия изгоден план от Теленор”. Във всички други 
случаи няма проблеми да се съобщи новината, например че Нестле България отварят нов 
завод във Варна и правят нова инвестиция от 100 милиона лева в българската икономика, 
като осигуряват нови 200 работни места. Не, това не е реклама, това е полезна 
икономическа новина. По всички световни критерии. 
Потънало е в годините, с какви причини е прието подобно ограничение. Има различни 
слухове, на които няма да се спирам сега. Следствието е важно, но щетите са нанесени. 
Почти всички медии подскачат, когато видят корпоративен прес-релийз. Младите 
журналисти са обучени, че "скритата реклама" е най-страшното нещо. Даже е по-лоша от 
лъжите на политиците. И моделът се мултиплицира. Даже някои виждат в този процес 
някакво противоборство между журналисти и ПР-специалисти. Не че няма шефове на 
компании, предимно с български произход и лек ловен уклон, които смятат за върха на 
комуникацията да изпратят на 8000 мейла официална прес-информация как са убили мечка 
или друго животно някъде по света и у нас. Придружено със снимки с висока резолюция. Че 
ако някой се усъмни в мъжкарството им, да види нагледен материал под формата на кървав 
труп и нахилени уона-би-Динковци, стъпили гордо върху него. Имал съм и случай, в който 
собственикът на българска компания изпадна в ярост, че няма снимки как се здрависва с 
политици и ме караше да звъня на главни редактори, за да свалят тиражи и да сменяме 
снимките. Сещате се дали го направих. Или по-скоро какво направих. Но това са само 
изолирани случаи. Които не трябва да бъдат използвани за оправдание. 
Не трябва да гледаме лошите примери, а да се опитаме да използваме положителните 
практики, за да променим ситуацията. И представата ни за корпоративни новини. 
Признавам, не съм юрист и нямам идея дали и колко трябва да се промени Законът за 
радио и телевизия. Оставям това на специалистите. Това, което мога да направя, е да дам 
примери как всички ще спечелим от подобна промяна. 
 
Съществуването на приюта за настаняване на деца към Дом Гаврош е под въпрос 
www.bnr.bg | 28.12.2016  
Съществуването на приюта за настаняване на деца към варненския Дом Гаврош е под 
въпрос от началото на 2017 година. Това разбрахме от Гергана Енчева, която е психолог в 
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дома. От 22 години там живеят най-уязвимите деца - оставени без родителски контрол и 
подкрепа, преживели насилие или отпаднали от образователната система. Дълги години 
Дом Гаврош бе подкрепян финансово от благотворителни организации от Великобритания. 
Тази подкрепа си пролича най-силно през 2003 година, когато в морската столица гостува 
принцът на Уелс – Чарлз. Тогава той посети и Дом Гаврош. Сега издръжката в приюта е 
изцяло от държавата, парите драстично бяха намалени, и не достигат за сметките за ток, 
храна, лична хигиена и здравни грижи за децата. Притесненията на екипа посочи Гергана 
Енчева в интервю на Димитрина Дончева: 
И за да не пострада работата за безпризорните деца, от Сдружение Гаврош призовават за 
помощ в поредна благотворителна кампания наречена „Избери, за да помогнеш”. Чрез SMS 
с текст DMS GAVROSH на кратък номер 17 777 за всички мобилни оператори се събират 
спешно средства за оцеляването на приюта. А дали община Варна ще припознае услугата 
Кризисен център за деца в Дом Гаврош ще стане ясно от следващата година, когато бъде 
представена и новата Социална програма за 2017 година. 
 
Кампанията „Избери за да помогнеш“ събира средства за изграждане на Спасителен център 
за животни в беда 
www.bnr.bg | 28.12.2016  
Благотворителната кампания „Избери, за да помогнеш” ще подпомогне финансово идеята 
за изграждането на Спасителен център за животни в беда край Бургас. Проектът е на 
фондация „ Приятели на животните“, която се грижи за бездомни кучета и котки. Месечно, 
през регистрите й преминават над 40 животни, като през есенно – зимния период бройката 
се увеличава. Те имат нужда от лечение, а средствата за това не достигат. Фондацията 
реализира проект „Прегърни уличен герой“, който включва спасяване, стабилизиране, 
грижи и намиране на осиновители на бездомните животни, за които е сигнализирана. „За да 
помагаме още по адекватно и на повече бездомните животни искаме да създадем 
специален Спасителен център. Избрано е подходящо място край Айтос, но са нужни 
средства за неговото закупуване. Платена е първата вноска от 20 хиляди лева, нужни са още 
пари за да бъде платена и втората от 13 хиляди, а за следващата година ще трябват още 4 
хиляди лева“, съобщи ръководителят на фондацията Миглена Иванова. След това ще са 
необходими и средства за ремонт на съществуващата сграда в парцела, но от фондацията 
вярват, че ще се намерят добри хора, които ще помогнат. Всеки, който иска да помогне 
може да изпрати SMS с текст DMS - HELPна кратък номер 17 777 за всички мобилни 
оператори. Цената на 1 SMS е 1 лева. репортаж по темата може да чуете в звуковия файл: 
 
2 тона храни дарява Българската хранителна банка на 110 семейства в Хитрино 
www.manager.bg | 28.12.2016  
Българска хранителна банка ще достави утре, 29 декември 2016 година, първите 2 тона 
храна на пострадалите от катастрофата на влакова композиция с цистерни в с. Хитрино. Това 
е първата от доставките, които БХБ ще прави за 110 най-тежко засегнати от трагедията 
домакинства (останали без дом или със силно разрушени домове) поне веднъж месечно 
през зимата на 2016-2017 г. Списъкът на домакинствата, които ще бъдат подпомагани, е 
изготвен от община Хитрино. 
Програмата се осъщестява в партньорство със Съюза на преработвателите на плодове и 
зеленчуци в България и с подкрепата на ЛИДЛ България. 
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Подпомагането за по-дълъг период е възможно, благодарение на дарените 10 тона 
консервирани храни от фирми-членове на Съюза на преработвателите на плодове и 
зеленчуци в България. Сред дарителите са консервните фабрики на "Дерони" ООД, "Катрин 
Ко" ЕООД, "Сторко" ЕООД - Плевен, "Филикон - 97" АД и "Фрукто Сливен" АД. "ЛИДЛ 
България" дарява ваучери за храна, с които ще бъдат осигурени допълнителни количества 
трайни пакетирани и консервирани храни. 
"Програмата, която започваме в община Хитрино, е не само продължение на ежедневната 
ни и системна работа за спасяване на годна храна и предоставянето на подкрепа за 
нуждаещите се, но и израз на дългосрочeн ангажимент", казва Цанка Миланова, 
изпълнителен директор на БХБ. Тя допълва, че целта на организацията не е да предоставя 
помощ на хората в нужда само докато ги споменават в новините, а да се погрижи те да имат 
сигурност, поне що се отнася до ежедневната им прехрана, докато възстановят напълно 
живота си. 
 
Изпълнителният директор на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци в 
България Антоанета Божинова обясни участието в програмата с желанието помощта да 
достигне до наистина най-нуждаещите се. "Нашите членове, консервни фабрики от цялата 
страна, никога не са оставали безучастни към нуждата на пострадалите при бедствия и 
кризи, както и при неотложни ежедневни ситуации. Имаме дългогодишен опит в даряването 
на храни и обединявайки ресурсите си с тези на Българската хранителна банка, ще създадем 
стабилна основа за още по-добри практики”, подчерта г-жа Божинова. 
Българската хранителна банка е готова да приема допълнителни дарения на хранителни 
продукти, ваучери за храна, както и целеви финансови дарения от частни и корпоративни 
дарители. Организацията ще продължи да събира храни чрез директно договаряне с 
дарители от своята мрежа като осигурява цялостната логистика за безопасното съхранение и 
доставка на пакетите до нуждаещите се хора. За подготовката на пакетите са мобилизирани 
корпоративни и индивидуални доброволци. 
Всеки желаещ да подкрепи каузата с доброволчески труд или дарение може да се свърже с 
Българската хранителна банка. 
Повече за програмата за осигуряване на хранителни продукти на пострадалите от с. Хитрино 
можете да следите на www.bgfoodbank.org и www.facebook.com/bgfoodbank 
Над 2 млн. лв. са събрани от кампанията на БЧК в подкрепа за пострадалите в Хитрино, 
съобщи председателят на БЧК Христо Григоров по време на заседанието на Обществения 
съвет за управление на набраните финансови средства за възстановяване на селото. 1,3 млн. 
лв са постъпили чрез трите мобилни оператора. Останалите средства са по банков път и 
онлайн дарения, поясни той и подчерта, че нито една от кампаниите, организирани от БЧК 
по такъв повод, не е успяла да събере толкова много средства за толкова кратко време. 
Голям корпоративен дарител е превел днес 100 хил. лв., с което средствата са надхвърлили 
2 млн. лв, съобщи още Григоров без да уточнява името на дарителя. 
Общественият съвет реши днес 160 хил. лв. от събраните средства от дарения да бъдат 
преведени по сметката на община "Хитрино" за осигуряване на храна на пострадалите през 
следващите 4 месеца. Парите обаче няма да се превеждат наведнъж, а на траншове от по 40 
хил. лв. всеки месец 
 
Фратев по стъпките на Евлогий и Христо Георгиеви 
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Време е и ние да оставим нещо след себе си на тази земя, казва инженерът бизнесмен 
печат 
в. Марица, Пловдив | Ваня ДРАГАНОВА | 29.12.2016  
Време е да оставим и нещо след сеНе е достатъчно само да се гордеем с културно-
историческото си наследство и да повтаряме, че то е на 8000 години." С този аргумент 
авторът на идеята за Дом на пловдивската опера инж. Любозар Фратев събира 
съмишленици и стъпка по стъпка върви към реализация на начинанието. А на скептиците, 
които твърдят, че феновете на оперното изкуство съвсем не са много, отговаря с железен 
довод. "Когато братята Евлогий и Христо Георгиеви са започнали да строят университет в 
България, едва 3% от хората са били грамотни", казва той. 
Фратев припомня, че оперното изкуство в 
Пловдив гастролира в Концертната зала и в Градския дом на културата и е крайно време 
градът, който през 2019-а ще бъде Европейска столица на културата, да изгради негов 
истински дом. 
Подписката в подкрепа на тази идея стартира през април, за 2 месеца зад инициативата 
застанаха над 14 000 души. След това данните им бяха пренесени на електронен носител и 
хората, посочили всички необходими данни, се оказаха 12 969. Списъците с техните подписи 
бяха внесени в Общинския съвет през юни. 
Съветниците одобриха идеята, променяйки я на Център за музикално и танцово изкуство. 
Фратев не се отказа и половин година по-късно отчита, че изразът "Дом на пловдивската 
опера" вече е влязъл в речника на всички институции. "За 
Дом на пловдивската опера говори и Вежди Рашидов на откриването на фестивала "Сцена 
на кръстопът", припомня Любозар Фратев и добавя, че едноименната фондация вече е факт. 
Сред основните му съмишленици са бившият шеф на Общинския съвет арх. Илко Николов и 
почетният консул на Германия в Пловдив Мариана Чолакова. 
Операта е поръчала проектното задание, а от правителството в оставка се чакат средствата 
за обявяването на конкурс за изработването на проект. Прогнозната стойност на този проект 
е 300 000 лв. 
Нататък за изграждането на Дом на операта ще са нужни още много средства, но 
набирането им вече е започнало. По думите на Фратев, в сметките на фондацията на този 
етап има 18 000 лв. 
Наскоро той организира благотворителен търг, на който бяха събрани 6123 лева и 670 евро. 
Фирмата на Фратев - "Новиз", ги умножи по две и началото вече е поставено. 
Идеите за място на Дом на операта са много - като се започне от Щаба на армията зад 
площад "Съединение" и се стигне до хипермаркетите край Марица. 
"Според мен най-доброто място е някогашната първа палата на панаира, която беше 
съборена и сега там има паркинг. Мястото отпред - в площта, в която някога беше 
паметникът на Ленин, е общинско. Панаирът, общината и държавата може да се 
споразумеят и зад Дома на операта да застане едно акционерно дружество", казва Любозар 
Фратев. Но не иска да предпоставя мястото на бъдещия оперен дом предложенията са 
много и зад всяко стои аргумент не за подценяване. Затова решението трябва да вземат 
пловдивчани. 
 
РБ "Захарий Княжески" обяви "КонтурГлобал Марица Изток 3" за най-големия дарител на 
годината 
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в. Старозагорски Новини | Росица РАНЧЕВА | 29.12.2016  
На специална церемония в навечерието на Коледно-Новогодишните празници Регионална 
библиотека "Захарий Княжески" - Стара Загора, за втори път излъчи "Дарител" и "Читател" 
на годината. 
За "Дарител на 2016 г." библиотеката обяви компанията "КонтурГлобал Марица Изток 3" АД. 
"Това е фирмата, която през последните години е заставала зад нас по всички поводи. 
Но тази година дарението от компютърни конфигурации и столове направи възможно в 
читалнята ни да подменим всички потребителски компютри, а новите столове заместиха 
старите на всички потребителски места в библиотеката, за което безкрайно благодарим", 
заяви директорът на библиотеката Надежда Груева. Отличието получи Невена Димитрова, 
специалист комуникации в отдел "Комуникации". 
Грамота и благодарности получи Туристическо дружество "Сърнена гора", което е дарило 
125 тома специализирана и художествена литература, както за Регионалната, така и за други 
обществени библиотеки в региона. Съюзът на учените - Стара Загора, е дарил 58 сборника с 
трудове, 4 компактдиска, художествена литература на български и славянски езици, а 
Национален фонд "Култура" - 78 книги и 13 периодични издания. Огромен брой са 
даренията и от Община Стара Загора. 
Над 150 са гражданите, които са направили дарения на "Моята библиотека". Сред най-
щедрите дарители са Христо Николов, подарил 220 тома художествена литература; Орлин 
Лулчев - 120 книги; Тодор Христев - 120 книги художествена литература. Той е глава на 
семейство, което всяка година дарява последните новоизлезли книги. Сред ежегодните 
дарители е арх. Веселин Беров, който осигурил 200 лв. на заемната за възрастни, с които да 
се закупят най-новите книги. Дарител е и общинската съветничка от БСП Даниела Лекина. 
На церемонията бяха поощрени и най-добрите читатели. 
В категорията до 14 години първо отличие получиха Катрин Миленова Янева на 2 годинки и 
Ева Колева - на 3 г. Седмокласникът Петър Димитров, ученик в V ОУ "Митьо Станев" - за 
втора година е най-активен читател. 
В категорията над 17 години отличие получи Румяна Попова, която е читател на 
библиотеката още от 1962 г. Първият й читателски картон е направен, когато е била на 4 г. 
Отличени бяха още Матена Бонева и Николина Иванова. За най-активен онлайн потребител 
беше отличен Атанас Димитров. 
Регионална библиотека "Захарий Княжески" обяви за "Читател на 2016 година" бившия 
военен, понастоящем пенсионер, Христо Петров Нунев, който е прочел над 200 заглавия. 
Той ползва библиотеката още от ученическите си години. Чете съвременна българска 
литература и криминални романи. Христо Нунев е и старозагорската номинация в 
Националната кампания "Читател на 2016 г.", организирана за втори път от ексдепутата 
Мария Габриел и Столична библиотека, с подкрепата на Българската информационна 
асоциация. Имената на читателите, номинирани от регионалните библиотеки, ще бъдат 
обявени на тържествена церемония в столицата на 21 януари 2017 г. Наградата за тях е 
посещение на Европейския парламент в Брюксел. 
"Четенето на книги си е "отвътре" - коментира за медията ни 66-годишният Нунев. - Просто 
не мога без четиво. Навремето и техническа литература съм ползвал много, а след това - 
художествена. Предпочитам да чета книгите с хартиено тяло, а не от компютър, каквато 
възможност имам. Друго е да усетиш интимността с героите "на живо"." 
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Директорът на библиотеката Надежда Груева връчи грамоти на старозагорски организации, 
с които храмът на знанието има най-активно сътрудничество. Отличие получи СНЦ 
"Пътуващи книги" заради активната съвместна дейност; СНЦ "Зелени Балкани" - подкрепил 
проекта за дивата природа, и Фондация "Институт за съвременна психология". 
 
Бизнесмен дарява сираци 
в. Хасковска Марица | 29.12.2016  
Мирослав Долапчиев е бизнесмен, който инвестира в българското образование, съобщи 
Нова тв. Преди година се връща от Италия и създава своя модна линия ризи. Част от 
спечелените средства той дарява за обучението на децата в неравностойно положение. "От 
всяка риза, която правим, отделяме равностойността на една седмица образование на дете 
в неравностойно положение, която горе-долу се равнява на около 10% от печалбата на 
всеки един продукт, който имаме", обяснява филантропът. Това не е първата кауза, на която 
Мирослав се отдава. Преди години заедно със съпругата му стават приемни родители. Така 
се запознава отблизо с трудностите, пред които са изправени децата в институциите. Липсва 
мотивация за много деца да се учат. Родителите често са притиснати от ниските заплати и 
грубото отношение на част от родителите. Затова Мирослав решава да дарява за учители, 
част от печалбата му отива за фондация "Заедно в час". 
 
"Ac-Строй" дарява спортни и детски уреди на Хитрино 
в. Утро, Русе | 29.12.2016  
Русенският производител на градско и парково оборудване "Ac-Строй" ще дари уреди за 
фитнес и детски съоръжения на училището и детската градина в Хитрино, научи "Утро". От 
фирмата са установили връзка с кметството на селото и в момента очакват заявки на 
конкретните изделия, които ще бъдат доставени в следващите месеци. 
През последната година "Ac-Строй" подпомогна няколко русенски детски градини, 
осигурявайки им нови катерушки, пързалки, люлки и др. През следващато година фирмата 
ще продължи благотворителната си кампания с дарения за русенски домове за сираци и 
деца в неравностойно положение. 
 
 Христо Григоров, БЧК: Хората даряват, когато имат ясна кауза 
www.focus-news.net | 29.12.2016  
Председателят на Българският червен кръст Христо Григоров в интервю за предаването 
„Добър ден“ на Радио „Фокус“. Водещ: Общественият съвет за разпределение на средствата 
за населението на Хитрино проведе своето първо заседание. Каква е гаранцията за 
правилното и прозрачно разпределение на средствата? Христо Григоров: Гаранцията е 
именно този Обществен съвет. Днес Общественият съвет взе първото решение 160 хиляди 
лева да бъдат изпратени по сметката на общината в Хитрина, за да може в последващите 4 
месеца да се хранят хората безплатно. След 20 януари вече Общественият съвет на място от 
Хитрино, председател на който е кметът, а кметът е член на Националния обществен съвет, 
ще представи конкретни виждания и предложения за разпределение на останалите 
средства. Така че, фактът че всичко е прозрачно, фактът че всеки протокол от Обществения 
съвет е достъпен за всички, това е една гаранция, че не може да се осъществи никаква 
злоупотреба с доверието на българския народ, респективно с дадените дарения. Водещ: 
Ситуацията в Хитрино, огромните средства, които се събраха за изключително малко време 
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в помощ на засегнатото населено място, потвърждава ли доверието на обществото към 
БЧК? Христо Григоров: Това доверие многократно се е потвърждавало като се мине през 
Мизия, Бисер, през „Аспарухово“, през Перник, да не се връщаме назад в годините. Вижте, 
това са 138 години традиции. 138 години БЧК е градил своят авторитет и своето доверие. 
Така че това доверие е изградено на базата на труда, на базата на доброволчеството на 
хиляди, хиляди наши предци. Много важно е, че ние винаги сме давали една обратна 
информация. За да знае човек, когато дарява, за да дари той трябва да има ясна кауза, да 
знае за какво дарява. Това е правило номер едно. И правило номер две е когато той дари 
дори и един лев да има обратна информация и да е сигурен, че този 1 лв. ще отиде за това, 
за което го е дарил. Това нещо ние го правим. И това нещо допълнително изгражда нашия 
авторитет. Фактът, че само за два дена ние събрахме над 2 милиона говори, че доверие 
съществува. Така че ние ще продължаваме да защитаваме това доверие, защото в крайна 
сметка то се гради с десетилетия. Водещ: Господин Григоров, излизаме ли от 2016 г. по-
мъдри, по-обединени и по-силни като общество? Христо Григоров: Аз не зная. Този въпрос 
трябва да го отнесете към политиците, защото българският народ продължава да не живее 
особено комфортно, нашата икономика продължава да не е най-добрата, младите хора 
продължават да търсят пътища за излизане в чужбина. И всичко това са комплексни 
фактори, които действително създават една не особено комфортна ситуация в края на 
годината. А да не забравяме и пенсионерите, които живеят с едни мизерни пенсии. Така че 
аз вярвам, че когато всички тръгнем в една посока, аз вярвам че най-после българските 
политици ще си стиснат ръцете, за да можем всички заедно да изведем България от дъното, 
в което се намира, защото този народ заслужава една друга участ. Водещ: През изминалата 
година БЧК оказа подкрепа и на населението в Македония след наводненията там, както и 
на Италия след опустошителното земетресение. Колко важна е тази подкрепа и тази връзка, 
господин Григоров, между червенокръстките организации навсякъде по света? Христо 
Григоров: Винаги, когато сме имали нужда, винаги когато сме се обръщали към нашата 
централа в Женева, винаги ние сме имали подкрепата. И обратно – когато е имало бедствия 
в чужбина и когато са искали помощ от нас в рамките на нашите възможности, ние сме 
помагали. Помагали сме в Хаити, помогнахме в Япония, помогнахме в Македония, 
помогнахме в Гърция. Да не забравяме, че бяхме едни от първите, които помогнаха в Турция 
и нашите екипи на Планинската спасителна служба бяха там първите и спасиха доста хора. 
Така че това е идеята на Червения кръст, Червеният полумесец. Идея за доброта, идея за 
взаимопомощ, идея за готовност за подаване на ръка на хора в нужда. Това е една световна 
структура, която просто си е изградила своето доверие на базата на всичко това, което 
върши. Да, съществува тази взаимопомощ между отделните държави и отделните 
структури. И накрая, ако ми позволите, да пожелая весели празници на всички, които ни 
слушат, защото Радио „Фокус е национален ефир. Да благодаря на всички българи, които си 
отвориха сърцето и показаха най-доброто, което са наследили от нашите предци – да бъдем 
добри, да бъдем милосърдни, да бъдем готови да подадем ръка. Да не забравяме да 
благодарим и на корпоративния бизнес, без да споменавам имената на фирми, защото ако 
се видят постъпленията ще се види, че една голяма част от тях са на корпоративния бизнес. 
И най-накрая бих желал да благодаря на държавните институции за бързата реакция и на 
медиите, без които ние не бихме могли да бъдем такива, каквито сме. И ето затова казвам – 
когато всички са обединени, и когато всички вървим в една посока, бъдете убедени, драги 
приятели, че ефектите са много по-големи и помощта за хората е много по-ефективна.  
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Софтуерна компания подпомага хора в нужда 
www.news.bnt.bg | 29.12.2016  
Софтуерна компания подпомага хора в нужда, медицински центрове и болници, но е 
насочена и към образованието. Всички служители отварят сърцата си и с готовност 
предлагат благотворителни каузи, най-вече около Коледа и Великден. Само за 3 години те 
са дарили около 1 000 000 лева. Голямо постижение за фирмата е и съвместна програма с 
Великотърновския университет за обучаване и подбор на квалифицирани, добре подготвени 
кадри. 
Софтуерната компания със средна възраст на служителите 30 години още от създаването си 
участва в различни благотворителни програми. Те сами предлагат каузите, които да 
подкрепят, а след това ръководството на компанията удвоява събраната сума. Помогнали са 
и за лечението на своя колежка. Димитър Манчев, изпълнителен директор на софтуерна 
компания: "Ако ние започнем и извършваме определени дарителски каузи, разчитаме,че и 
други компании ще го правят. В крайна сметка ще допринесе за развитието на страната. Но 
няма ли отговорност на бизнеса към това, което се случва, няма как да има и растеж в 
страната."Първоначално компанията започва с екип от трима души, който днес се е 
разраснал до 300. И въпреки това ръководството набира още кадри. От компанията смятат, 
че студентите, които искат да се развиват в областта на информатиката, трябва да учат не 
толкова теория, колкото практика. Такава е и идеята на съвместната програма между тях и 
Великотърновския университет. Целта е още в края на първата година студентите да 
започнат работа като младши програмисти. Никола Вълчанов, технически директор на 
софтуерна компания: "Искат да могат, не искат да знаят в началото. Не виждат смисъла да 
знаят без да могат. Поради тази причина за мен модерното образование трябва да бъде 
първо образование на уменията, и после образование на знанията."Според директорите в 
компанията подготовката на програмистите в България е на много високо ниво. Кадрите 
обаче не достигат и фирмите сами трябва да подготвят такива, от които имат нужда. Затова 
от софтуерната компания призовават техният пример да ангажира повече компании да 
търсят такива партньорства, за да останат повече програмисти в България. 
 
Набират средства за кризисен център за бездомни животни край Бургас  
www.bnr.bg | 29.12.2016 | 06:56  
Благотворителната кампания „Избери, за да помогнеш” набира средства за изграждането на 
Спасителен център за животни в беда край Бургас. Проектът е на фондация "Приятели на 
животните", която спасява десетки бездомни кучета и котки и се грижи за тях. Почти 
ежедневно сигнали за блъснати от автомобили, изоставени или гладуващи животни идват от 
спешния номер 112. Месечно през регистрите на организацията преминават над 40 
четириноги, като през есенно-зимния период броят им се увеличава. Тези животни се 
нуждаят от бърза и адекватна помощ, но средствата не достигат. Фондацията инициира 
проект "Прегърни уличен герой", свързан с лечението, кастрацията, ваксинирането, 
чекирането, подготвянето на животното - от поемането му от улицата до осиновяването му 
от бъдещия собственик. Всеки, който желае да помогне може да изпрати SMS с текст DMS 
HELP на номер 17 777 за всички мобилни оператори. Цената на едно съобщение е 1 лев.  
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Болните от рак на простатата у нас преживяват по-малко от европейските пациенти, отиват 
на преглед твърде късно 
www.bnr.bg | 29.12.2016  
Ранна профилактика на рака на простата е една от основните мисии на онколозите в 
Специализираната болница за онкологични заболявания в София. Новите европейски 
тенденции, залегнали и у нас, са да се набляга не на нарочни скринингови програми по 
региони и групи, а на повече информация за заболяването сред мъжете, което да ги 
стимулира след 50-ата година да се изследват редовно. Това каза пред БНР проф. Красимир 
Нейков, началник на Урологичната клиника в Специализираната болница за онкологични 
заболявания. По-малката преживяемост на българските пациенти се дължи на това, че 
отиват на преглед твърде късно, обясни той и предупреди, че "хайфу"-то и криотерапията са 
палеативни експериментални методи, а не не са радикални методи за лечение на рака на 
простатата. Благотворителната кампания "Избери, за да помогнеш" има също за задача да е 
в полза на лекари и пациенти в борбата с болестта. Всеки, който иска да помогне, може да 
изпрати SMS с текст DMS – HELP на кратък номер 17 777 за всички мобилни оператори. 
Цената е 1 лв. 
 
Връчиха наградите на Клуба на неправителствените организации в Търговище  
www.topnovini.bg | Нина Николова | 30.12.2016  
Повече от 100 представители на гражданското общество събра традиционната церемония за 
връчване на годишни награди на Клуба на нестопанските организации в Търговище.  
Събитието беше открито от изпълнителния директор на Клуба Невена Маджарова. Тя 
подчерта, че годината е било трудна, но успешна за неправителствения сектор в Търговище 
и благодари на присъстващите, че и през 2016 г. са били активна част от гражданското 
общество в града.  
В категорията „НАЙ-АКТИВНА НПО” отличена беше организация „Светлина и за нас”, която 
повече от 10 години работи в полза на хората със зрителни увреждания. В началото на тази 
година сдружението приключи успешно свой проект, подкрепящ хора със специални нужди 
при търсене на работа, а през есента вече стартира голям партньорски проект с Община 
Дулово по Оперативна програма „Наука и интелигентен растеж“.  
Призът в категорията „НАЙ- УСПЕШЕН СТАРТ” отиде при младата фондация „Botanica Life“. 
Тя е учредена през 2015 година и стартира първия си голям проект в търговищкото село 
Надарево. Там нейният председател, докторът на науките Апостол Апостолов ще превърне 
дядовите си къща и ниви в академия за екологично и устойчиво земеделие. През 
следващите години над 100 младежи от страната, мотивирани да работят в селското 
стопанство, ще се обучават в академията.  
В категорията „ПАРТНЬОРСТВО С ИНСТИТУЦИЯ/ ОРГАНИЗАЦИЯ” бяха отличени Народно 
читалище „Светлина- 1927 г.“ в село Давидово, Детска градина „Пчелица“ и Областната 
болница.  
„ДОБРОВОЛЕЦ НА ГОДИНАТА” стана Санем Джелил, а наградата в категорията „ДАРИТЕЛ НА 
ГОДИНАТА” отиде при куриерска фирма, която дари бебешки памперси, козметика, дрехи, 
колички и играчки за бедните и многодетни семейства.  
В категорията «КАУЗА НА ГОДИНАТА» бяха отличени усилията и в Търговище да се прилагат 
възможностите, които Министерство на здравеопазването е разписало още през 2007 
година в своята Наредба № 26. Тя дава възможност всяка бременна жена в България, която 
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няма възможност да плати здравните си осигуровки, да получи 1 безплатен преглед от 
гинеколог плюс изследвания, и така да провери своето здравословно състояние и дали 
нейното бебе се развива нормално и здраво. Рамо до рамо в тази кауза са гражданските 
организации и специалисти от местната Здравна каса, болницата, много лекари и акушери, 
много бъдещи майки.  
За „ИНИЦИАТИВА НА ГОДИНАТА” наградата отиде при малчуганите от Помощното училище 
интернат „Д-р Петър Берон”- Търговище и специалистите, които работиха заедно с тях за 
създаване на спектакъла „Грозното патенце”. Той беше представен на сцената на Кукления 
театър. Постановката повдига някои важни за обществото въпроси като: „Как се отнасяме 
към този, който не прилича на нас?“, „През какви трудности преминават „грозните патенца” 
и допускаме ли да станат наши приятели преди да са се превърнали в красив лебед?“  
По време на церемонията специални сертификати за членство получиха четири нови 
организации, които през настоящата година станаха част от Клуба на нестопанските 
организации.  
 
Кметът на община Златоград отличи представители на местния бизнес 
www.smolyandnes.com | 30.12.2016  
За поредна година, на 27.12.2016г., по инициатива на Кмета на Община Златоград, се 
проведе среща-коктейл между местната власт и бизнеса в Община Златоград. На 
мероприятието се обсъдиха предизвикателствата и възможностите, пред които 
работодатели, предприемачи, жители на Община Златоград, и местна управа са изправени и 
трябва да преодоляват заедно. Кметът Мирослав Янчев изказа своята признателност и 
благодарност към всички, които са избрали да развиват бизнес и да осигуряват работни 
места в Златоград, въпреки трудностите, пред които са изправени малките, планински 
населени места. Приветствие към гостите отправи и Областният управител на област Смолян 
– г-н Недялко Славов. Местната власт, в знак на признателност към активността на местния 
бизнес, награди местните предприемачи, допринесли за развитието на важни дейности с 
обществено значение, които с реализираните си проекти и идеи се доказали като партньори 
на Община Златоград във водените от нея политики. Приз „Млад предприемач” за 2016 
година се връчи на Виктория Чомезова за къща за гости „Родопско кътче” с. Аламовци, която 
със своята предприемчивост и активност доказа, че и в малките населени места могат да се 
реализират смели идеи и инвестиции. Приз „Иноватор на годината” се връчи на „Екоефекти” 
ЕООД за прилагането на иновативна система за разделно събиране на отпадъците, която е 
основен приоритет в работата на местната власт. Разделното събиране на отпадъци е нова 
възможност да бъдем по-отговорни, както към природата, така и към самите нас, хората, 
като ползватели на нейните ресурси. Приз „Дарител на годината” в сферата на спортните 
дейности, се връчи на „Спийд маркетинг” ЕООД – „Бялата къща”, за указната важна 
подкрепа при провеждането на детския турнир по футбол през 2016г. „Шампион на 
шампионите”. Приз „Партньор на годината” бе даден на „Интернешънъл Асет Банк” АД, като 
единствената финансова институция, която повярва в Община Златоград, за реализацията на 
местните политики и приоритети. Приз „Инвеститор на годината” за 2016 година се връчи на 
„Текстар 2012” ООД, които са декларирали в Общината най-голяма сума за бизнес 
инвестиция през изминалата година, което е доказателство за смело предприемаческо 
мислене, с ясна визия и конкретни, работещи идеи. Приз „Туристически обект” на 2016 се 
присъдиха на стаи за гости „Еммар” град Златоград и стаи за гости „Антоанета 11” ЕООД град 
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Златоград, които впечатляват гостите си с уникалния стил и модерна визия и са декларирали 
в Общината най-голяма сума за инвестиции през годината, с което заслужено печелят 
наградата в тази категория. За настроението на всички гости на срещата се погрижи Танцов 
състав „Акрани” при ОНЧ „Просвета - 1908”, град Златоград. 
 
Ученици събират капачки, за да купят нов кувьоз 
Всяка една от тях носи в себе си частица любов, доброта и надежда, казва класният им 
ръководител 
Компас, Бургас | 31.12.2016 Ученици от Строителния техникум в Бургас подеха мащабна 
кампания за закупуването на кувьоз за новородени, в която всеки ден се включват нови 
дарители. 
Началникът на отделението по неонатология в УМБАЛ-Бургас д-р Стилияна Томова каза 
пред камерата на bTV, че кувьозът представлява една майчина утроба. Показано бе малко 
момиченце, което тежи едва 650 грама. "Лекарите следят всяка секунда борбата му за 
живот. 
То е вече на двадесет и няколко дни. Успяваме да овладеем ситуацията", обясни д-р Томова. 
Кувьозите постоянно се нуждаят от подмяна. На учениците от Строителния техникум им 
хрумва, че могат да превърнат ненужните капачки в животоспасяваща апаратура. Децата са 
намерили и фирма, която да изкупува пластмасата. 
"Не всеки има възможност да дари някаква сума пари, но може да събира капачки. Дори от 
улицата може да ги вземате", заяви десетокласникът Иордан Атанасов от ПГСАГ "Кольо 
Фичето". "Не се знае дали и вашето дете няма да се наложи да изпадне в подобна ситуация. 
Надяваме се да помогнем", добавя съученичката му Петя Илиева. Всяка капачка носи в себе 
си частица любов, доброта и надежда, каза пък класният им ръководител Елеонора 
Пионова. 
За нов кувьоз трябва да бъдат събрани 40 тона капачки. Новият календар на болницата с 
част от спасените и пораснали малки герои е още едно доказателство за смисъла да 
подадеш ръка. 
 
Операция "Плюшено мече" за 7000 деца от институции 
Всяка година ще осигуряват обучение на 10 таланта 
в. Монитор | 31.12.2016  
Над 7000 деца от 330 специализирани институции получиха коледен подарък от непознат. 
Над 18 500 доброволци се включиха тазгодишната в благотворителната инициатива 
Операция "Плюшено мече", осигурявайки мечтанията подарък за деца от сиропиталища и 
центрове за настаняване от семеен тип. Кукли с колички, детски гримове и комплекти за 
рисуване са сред най-желаните подаръци от момичетата. Момчетата пък са поискали 
колички с дистанционно, конструктори и спортни екипи. Младежите с увреждания пък са 
поискали образователни игри, плюшени играчки и дрехи. 
Момчетата от столичния център за работа с деца от улицата си пожелали футболни топки и 
спортни екипи на Барселона. 
Момичетата пък са поискали дънки, блузи и обувки. 
Доброволците сами избират детето, на което ще дарят подарък. За тази цел инициативата 
предоставя списък с имената и желанията на децата. Оказва се, че голяма част от 
дарителите решават да зарадват хлапетата и младежите освен с мечтания подарък и с дрехи 
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и лакомства. Повечето домове са дали и списък с неща, които са нужни на всички обитатели 
на институцията - чорапи, бельо, обувки, пижами, прах за пране. 
В звената "Майка и бебе" най-желани са памперсите и бебешки пюрета 
Благодарение на хилядите доброволци нито едно дете от 330-те специализирани 
институции не посрещна Коледа без подарък. 
Все още има домове, които не са получили всички неща от списъка си. Най-много "липси" 
има в институциите за деца и младежи в област Добрич. Два от центровете за настаняване 
от семеен тип не са получили желания брой пердета, маси и столове. Звено "Майка и бебе" 
в Стара Загора все още има нужда от адаптирано мляко. Център за настаняване от семеен 
тип в града на липите е получил само един от нужните 5 компютъра 
Тази година инициаторите на Операция "Плюшено мече", стартират проекта "Скритите 
таланти на България". Идеята му е всяка година доброволци да подкрепят 10 талантливи 
деца в неравностойно положение. С помощта на благодетелите хлапетата ще посещават 
частни уроци, семинари и състезания, чрез които да развиват таланта си. 
*** 
Изненади и за хлапетата от приемни семейства в Павликени 
Кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов раздаде новогодишни подаръци на 51 
деца от 30 приемни семейства. Лакомства и играчки получиха и четири деца със 
заболявания, които са със социални асистенти по проект .Достоен и независим живот". Инж. 
Манолов посети домове на семействата в градовете Павликени и Бяла черква и селата 
Върбовка, Михалци, Лесичери, Дъскот и Долна Липница. Най-малките сред децата са едва 
на няколко месеца, а най-голямото е на 15 години. Едно от семействата отглежда четири 
деца. 
 
Кампания на AVON с отличие 
сп. EVA | 03.01.2017  
Кампанията "От любов към живота - Avon срещу рака на гърдата" спечели приза "Най-добра 
дарителска програма" в конкурса "Най-голям корпоративен дарител" на Българския 
дарителски форум. Той е вторият в тази категория. С дарената сума програмата осигури през 
2016 г. безплатни психологически и юридически консултации и групи по взаимопомощ за 
жени с рак на гърдата и близките им; практическа и информационна подкрепа по време на 
лечението и във всеки етап, в който е необходима; безплатни прегледи за рак на гърдата. 
 
Личност на годината 2016: Ето го Пламен Делев – човекът, всеотдайно подкрепящ 
благотворителността в Бургас 
www.flagman.bg | Автор: Флагман.бг | 03.01.2017  
Той бе предложен от двама души, за които се е погрижил в труден момент Бургазлията 
Пламен Делев, който помага на много нуждаещи се, е поредният номиниран в класацията 
на Флагман.бг „Личност на годината”. Той бе предложен от двама души, за които се е 
погрижил в труден момент. „Приемете номинацията на 30-годишния Пламен от гледната 
точка на това, което е направил въпреки здравословното и финансовото си положение. 
Цялото си ежедневие и време посвети на благотворителност. Аз бях част от доброволците, 
които му помагаха през цялото време и бях свидетел на всичките добри дела. Като начало 
той успя със силния си дух да накара важни хора да се включат и да му помагат. 2016 година 
започнахме с акцията "Митко и Ани" след Ваша публикация и молба на Димитринка Колева 
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от ЦВН гр.Бургас. Той успя да събере всички необходими мебели за жилището, събра 
средства за закупуване на мебели и осигури юридическа помощ за приключване успешно на 
целия процес по връщането на детето им. Съвместно със Стефан Петров спасиха живота на 
бездомен човек, събраха средства за операции и т.н. Помогна и за църквата в село Прилеп, 
област.Бургас чрез дарения на суми и съдействието и на други хора, поканени от него. 
Пламен Делев на читалищата в селата Ведрово и Подвис. На първото с дарения от парични 
средства и компютри, а на второто оказа съдействие за набиране на огромна сума за 
ремонтни дейности. Пламен Делев помогна за спасяването на живота на Христо Христов – 
самотен баща от Бургас. Плати му всички здравни осигуровки, болнични престои, сърдечни 
операции, осигури на средства за издръжка на семейството му. Съвместно с вас осигури на 
сума за подпомагане дома в село Бата за лятна почивка. Пламен заема ръководни позиции 
в организациите Обществен съвет област Бургас и Дружество на инвалидите Бургас, като 
член на които поведе борба за порочните практики на ТЕЛК, помогна за подобряване 
материалната база на клуба на инвалида. Другата сериозна инициатива е изхранването на 
бездомните хора в местния приют и тези по улиците с храна, настаняване на хора за 
нощувки в частни квартири в най-студените дни... Това успя да свърши той през 2016 
година”, пише ни един от неговите съратници. Другият човек, който номинира Пламен 
Делев, е самотна майка със син на 8 години. „Имам увреждане и имах нужда от протеза. 
Пламен ми помогна с набирането на сумата, за което съм му много благодарна”, пише до 
редакцията ни жената. Класацията "Личност на 2016 година", организирана от Флагман.бг, 
продължава от днес до 6 януари. Ще ви представим всички кандидатури, след което ще се 
проведе гласуване за определяне на най-достойния сред тях.  
 
Holiday Heroes достави 5970 празнични пакета 
Над 100 компании, топмедиите, стотици доброволци и посланици се включиха в коледната 
www.tialoto.bg | 03.01.2017  
Кампания „Коледа 2016“ беше най-успешната кампания за всички празнични герои досега. 
Почти шест хиляди семейства от над 100 населени места в цялата страна, получиха пакет с 
хранителни продукти, за да посрещнат с пълна трапеза най-светлия християнски празник – 
Рождество Христово. Десетки компании и медии, стотици индивидуални дарители и 
доброволци, куп родни знаменитости превърнаха каузата на Holiday Heroes в празник за 
хиляди нуждаещи се семейства в цялата страна. Четири дни неуморни доброволци 
опаковаха празничните пакети в склада, който любезните домакини от K&M абсолютно 
безвъзмездно предоставиха на организацията. Безброй други пък доставяха с личните си 
автомобили готовите пакети, директно в домовете на семействата. За да достигнат 
продуктите до всички семейства из цялата страна, за доставката на пакетите помогнаха 
Unimasters и InTime. В първия ден от опаковането и разноса на празнични пакети на Holiday 
Heroes, Теди Кацарова донесе коледното чудо в дома на 42-годишната Михаела, с диагноза 
олигофрения, която живее с майка си и брат си. Оперната певица Гергана Николаева и 
близката к приятелка Тони, изпълнителка на хитовете „Всичко било е насън“ и „Както 
преди“, също станаха доброволци на каузата и доставяха коледни пакети на семейства. 
Водещите на предаването „Жива връзка“ по телевизия BiT, Кристина Владимирова и 
Димитър Димитров, също бяха празнични герои в третия ден от кампанията по опаковане и 
разнос. В последния ден на доставките, на Игнажден, герои за семейства в нужда станаха 
още Драго Симеонов и младата изпълнителка Диа, както и звездите от VIP Brother 2016 – 
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Роро и Надя Иванова. Както всяка кампания досега, така и през кампания „Коледа 2016“, във 
всеки от дните на подготвяне на празничните ни пакети се излъчваше на живо процесът на 
опаковане. Празничните пакети не са напълно унифицирани, но всеки от тях съдържа 
основните хранителни продукти – брашно, варива, олио, месен и/или млечен продукт, кори 
за баница, питка и играчка за малчуганите за семейства в нужда. Всички те бяха разпратени 
по домовете на нуждаещи се семейства в цялата страна. Foodpanda и Aladin Foods зарадваха 
екипа от доброволци на Holiday Heroes, които неуморно подготвяха пакети като им 
осигуриха вкусен обяд, с който да се подкрепят, докато опаковат празничните пакети. 
 
Дариха за Габи наградиия фонд от Коледния турнир по минифутбол 
в. Росица, Севлиево | 03.01.2017  
Благороден жест от всички участници в Коледния турнир по минифутбол за работници и 
служители, който се проведе в навечерието на празниците! Целият награден фонд от 500 
лв., отреден за отборите, класирали се на призови места, беше дарен за лечението на 3-
годишната къдрокоска Габи. Традиционната надпревара организираха от синдикалните 
организиции на "Идеал Стандарт - Видима" АД, бизнес сдружение "Севлиево 21 
' век", със съдействието на Община Севлиево. 
Футболни умения и страсти от 16 до 19 декември в спортна зала "Дан Колов" премериха 18 
отбора, разпределени по групи: четири тима от "Идеал Стандарт - Видима", три от "Хамбер 
гер", "Сиби", "Дисиком", "АББ - Шенкер", "ВиК -Енерго Про", "АББ Телнет", 
"2+2", "Паралел", "Ян Де Райк - Корнет", "ЕМКА", 
"Спортни имоти" и "МВР". За третото място в надпреварата спориха отборът на "Идеал 
Стандарт" - "ПфК Нафталин" и "МВР", а кой е бронзовият медалист, бе решено след 
изключително оспорван мач и дузпи. В крайна сметка по-добри бяха момчетата от "ПФК 
Нафталин", които победиха с 3:2. На финала сили мериха тимовете на "Спортни имоти" и 
"АББ -Шенкер". Мачът завърши при резултат 2:0 в полза на футболистите от "АББ - Шенкер", 
които заслужено вдигнаха Купата на победителя в турнира по минифутбол. Каузата да 
помогнем на Габи да проходи, зад която застанаха хиляди севлиевци обаче сплоти и 
отборите, класирали се за полуфинал и финал в турнира по минифутбол. В името на 
хуманността те доказаха, че подкрепяйки се взаимно, успехите са постижими. И още - освен 
че демонстрираха завидни умения в играта на боговете, играха спортсменски и се 
забавляваха. 
За голмайстор бе избран Павел Йорданов от отбора на "АББ - Шенкер", който вкара 11 гола. 
Милен Банков от "Спортни имоти" бе определен за най-добър играч в турнира, а Иван 
Стефанов от "МВР" получи индивидуална награда за феърплей. Наградите връчи 
националният състезател U19 Тонислав Йорданов от Севлиево. 
 
„Търси доброто“: Подкрепа за двойки с репродуктивни проблеми 
www.bnt.bg | 03.01.2017  
Светла Димитрова дълго мечтае за рожба. Ражда своя син преди 3 години след ин витро 
процедура благодарение на средства, събрани от „Ангелска чудотворителница“. Днес 
щастливата майка помага на други жени, за да прегърнат своите рожби. 
„Ангелските чудотворителници“ са инициативи на фондацията „Искам бебе“, които целят да 
събират средства за двойки с репродуктивни проблеми. Щастливи майки, както и творци, 
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съпричастни с каузата, даряват свои произведения, които се продават с благотворителна 
цел. 
Светла Димитрова, фондация „Искам бебе“: „Аз също бях от подпомогнатите двойки. 
Благодарение на тази помощ се роди и моят прекрасен син – Никола. Стартира тогава и 
група за емоционална подкрепа, с помощта на която се родиха общо 10 бебета. От 12 
момичета – 10 успяха да гушнат своите рожби.” 
Елена Червенкова е жена, която тепърва минава по пътя на Светла. 
Елена Червенкова: „Въпросът е да дойде момент, в който човек да каже: да, аз имам 
проблем и да потърси помощ.” 
От 2011 година във Велико Търново съществува общинският фонд „Ин витро“, а от началото 
на програмата за асистирана репродукция досега са родени 30 бебета като двойките 
близнаци са шест. 
 
Откриват компютърна зала за CAD/CAM/CAE обучение в ТУ-София 
www.machinebuilding-bulgaria.com | 03.01.2017  
На 12 януари т. г. в Техническия университет – София официално ще бъде открита 
компютърна зала за CAD/CAM/CAE обучение, съобщават от ръководството на 
Машиностроителния факултет. Залата e оборудвана със съдействието на фирмите дарители 
КАД Пойнт, БиЕмДжи и Autodesk. Тържественото събитие ще се състои в зала 4504 на 
Техническия университет – София, учебен блок 4 от 11:00 часа. 
 
Осиновители даряват около 30 000 лв. на зоопарка в София 
www.sofia.dir.bg | 03.01.2017  
Между 25 000 и 30 000 лева годишно е помощта за зоопарка от осиновителите. Това каза в 
интервю за „Фокус“ директорът на Столичния зоопарк д-р Манол Нейков във връзка с 
осиновителската програма на зоопарка. Нейков обясни, че програмата е създадена още от 
предишния директор и осиновителите са около 50 човека – частни лица и фирми. „С 
осиновителските пари се стремим да извършим подобряване на условията на живот за 
обитателите“, подчерта Нейков. Той обясни, че с дарителски средства и средства на 
зоопарка в „Слонарника“ се работи по изграждане на външното и вътрешното легло на 
слона. „Винаги в края на годината даваме отчет на осиновителите, какво е взето с техни 
средства“, увери директорът. „Направихме разпределение на средствата и ще вземем още 
една водоструйка за втората зала „Примати“. Ремонтирахме и други водоструйки в зала 
„Котки“ с цел по-добро почистване на помещенията“, добави той. 
 
Дядо Коледа предлага подаръци във Facebook 
Кулинарен журнал | 04.01.2017  
Феновете на Coca-Cola в България имат уникалната възможност да пишат на Дядо Коледа. 
До края на декември всеки може да изпрати лично съобщение с хаштаг #xmas на 
https://www. facebook.com/cocacolabulgaria/ и чрез автоматизираната функционалност "чат-
бот" веднага да получи лична "препоръка" за кой артикул от тазгодишния "Кът за коледни 
чудеса" на Coca-Cola ще получи код със специална отстъпка. Временните кътове могат да 
бъдат открити в централните търговски центрове на Бургас, Варна, Велико Търново, Плевен, 
Пловдив, Русе, София и Стара Загора. 
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Всички приходи от коледната инициатива на Coca-Cola ще бъдат дарени на 
благотворителната кампания на Българския червен кръст за осигуряване на "Топъл обяд" в 
училище. 
 
Младоженци дариха 500 лева от сватбените си букети 
в. Съперник, Перник | Светла ЙОРДАНОВА | 05.01.2017 | Стр. 4 
Младото семейство Диана и Христо Божидарови от Перник дариха 500 лв. на децата от " 
Дом и бъдеще за децата в риск от Община Перник". Сумата е събрана на сватбеното им 
тържество. Двамата са ландшафтни архитекти и преди най-щастливият им ден, предложили 
на гостите да не купуват букети, а да поставят предвидените за това пари в плик, за да ги 
дарят на деца в нужда. Благородната кауза била приета от всички сърдечно и чудесата по 
Коледа се сбъдват. 
Събраната сума беше дарена лично от тях на директора на дома Цецка Кованджийска с 
пожелания за здрава, благодатна и спокойна година. 
Диана и Христо Божидарови са семейни от три месеца, а са заедно от четири години. Бащата 
на Христо е известният майстор на маски Йордан Божидаров Димитров от село Долна 
Секирна. 
 
Набират 500 000 лв. за катедралата във Варна 
в. Монитор | Добромир РАДУШЕВ | 04.01.2017  
Половин милион лева са нужни за спешен ремонт на покрива на катедралния храм "Свето 
Успение Богородично" във Варна. Това съобщи Варненския и Великопреславски митрополит 
Йоан при Рождественския концерт, на който беше обявена и дарителска сметка за набиране 
на средствата. "Катедралата е в лошо състояние. Ремонтът трябва да започне преди 
началото на летния сезон. Не става въпрос за това, че покривът може да падне върху главите 
на миряните, но при дъждовете прониква вода, която се стича по стените и разяжда 
строежа. Цялостен ремонт не е правен от времето на покойния митрополит Йосиф. 
Митрополит Кирил е използвал възможността да укрепи ламарината на покрива, но са 
минали 20 години оттогава, тя е изгнила и водата намира своя път. Има нарушения и на 
олтарната стенопис", обясни митрополит Йоан, който е инициатор на дарителската 
кампания. 
Частични ремонтни дейности на покрива на катедралата имаше и през миналото лято с 
реставрация на купола на храма за 100 хил. лв. 150 хил. лв. са нужни, за да бъде подменена 
и цялата отоплителна система на катедралата. В момента сградата се отоплява от 
оригиналните австрийски котли, монтирани още по времето на митрополит Симеон, след 
нейното изграждане в годините след Освобождението. 
Дарителската сметка в лева е в Банка ДКС-ЕАДс титуляр 
Църковно настоятелство при Катедрален храм " Свето Успение Богородично" във Варна и 
IBAN: BG38STSA93000024091199. 
 
Бил Гейтс инвестира в ново лекарство против СПИН 
в. Утро, Русе | 04.01.2017  
Битката срещу СПИН може да навлезе в изцяло нова фаза, ако новият проект на Бил Гейтс се 
окаже успешен. Неговата благотворителна фондация ще инвестира 140 млн. долара в ново 
лекарство против опасната болест, съобщава "The Wall Street Jorunal". 
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Проектът е на "Intarcia Therapeutics" и ще приложи нов метод за превантивно лечение. Той 
включва даването на специално лекарство като част от обикновена профилактика. Ако то се 
взима достатъчно често, може значително да намали риска от заболяване със СПИН. 
Методът разчита на специален подкожен имплант, който да се постави в тялото. Той 
ежедневно ще осигурява необходимите профилактични дози от лекарството в продължение 
на 6 до 12 месеца. Това означава, че на практика човек ще трябва да приема медикамента 
веднъж или два пъти годишно вместо да помни, че трябва да пие хапче всеки ден. 
Компанията разработва и своеобразна помпа, която е вдъхновена от инсулинова помпа. За 
сега и двата метода са все още на фаза разработка, като преди да се приложат, трябва да се 
тестват, да се избере лекарство и да се получи разрешение от здравните институции. Всичко 
това ще отнеме поне няколко години работа, но има обещаваща полза за реално 
намаляване на разпространението на СПИН - особено в бедни региони като Африка. 
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