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Новини за членове на БДФ 
 

 
 

Заслужено отличие 
сп. Моето дете | 24.04.2017 Кампанията "От любов към живота - Avon срещу рака на гърдата" беше 
отличена с първа награда в категория "Маркетинг, свързан с кауза" в рамките на 14-тото издание на 
Наградите за отговорен бизнес на Българския форум на бизнес лидерите. Avon България печели тази 
награда за трета поредна година. Кампанията "От любов към живота" се съревноваваше с още 7 
проекта. С това отличията за "От любов към живота" са вече 4 в рамките на конкурса за отговорен 
бизнес и общо 20 в 16 годишната история на кампанията в България. Наградата беше връчена от 
кмета на София и председател на журито Йорданка Фандъкова. .Avon подкрепя активно каузите, 
които имат най-голямо значение за жените и битката срещу рака на гърдата е една от най-важните 
ни мисии. Кампанията "От любов към живота" подкрепя жените в България вече 16 години, като 
през това време се е утвърдила като една от най-успешните, прозрачни и емоционални социални 
кампании. Щастливи и горди сме, че усилията ни са високо оценени и се стремим да насочим този 
ентусиазъм и вдъхновение към разширяване обхвата на нашата кампания. Нашият успех без 
съмнение се базира на активната подкрепа, която получаваме от представителите и служителите на 
Avon, които са най-големите посланици на каузата. Благодарение на всички тях, успяхме да дарим 
повече от 1 500 000 лв. през годините, като по този начин подкрепихме множество програми за 
борбата с рака", каза Елизавета Коробченко, изпълнителен директор на Avon за България, Албания, 
Македония, Сърбия и Черна гора. 
За 16 години в рамките на кампанията "От любов към живота" са дарени близо 1 500 000 лв., 
осъществени са над 31 000 безплатни профилактични и диагностични прегледи на жени В цялата 
страна, закупена е апаратура за превенция на рака на гърдата, сред която мобилен мамограф и 
ехограф, както и ехографска апаратура за 7 болници В страната. Ранната диагностика е основен 
фокус на кампанията години наред, защото ракът на гърдата е 100 % лечим, ако бъде открит 
навреме. 
Броят на заболелите у нас е над 46 000, а Всяка година регистърът бива допълнен с близо 3800 нови 
случая. През 2015 г. Avon намира нов партньор в лицето на Фондация "Една от 8" и насочва помощта 
си към дамите с рак на гърдата в България. Благодарение на дарение от 100 000 лв., през 2016 г. те 
получиха психологическа, юридическа и практическа подкрепа. 
 

Дарителска кампания на Райфайзен „Избери, за да помогнеш“ 
Трета възраст | 26.04.2017  
В Белодробната болница в Бургас беше открит нов кабинет, който приема граждани 24 часа в 
денонощието. Специализираната апаратура за него беше купена с 11 000 лева, набрани от 
дарителската кампания на Райфайзенбанк "Избери, за да помогнеш". Болницата е единственото 
лечебно заведение в Бургаска област, което осъществява пълния обем дейност по диагностика и 
лечение на пациенти с остри хронични белодробни заболявания и туберкулоза, и разполага с 
технически и човешки потенциал за диагностициране на белодробния карцином. 
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Аграрен университет спечели турнир в подкрепа на "Искам бебе" 
www.plovdiv24.bg | 25.04.2017  
Студентски съвет при "Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство" организира 
БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ТУРНИР по мини футбол, в подкрепа на фондация "ИСКАМ БЕБЕ", с любезното 
съдействие на Градска Футболна Лига. Събитието се състоя на терените на "Младежки център" 
Пловдив, където се проведе надпреварата. Участие взеха пет студентски отбора, представители на 
академичната общност. Сърдечно благодарим на университетите, които се включиха в турнира - 
Аграрен университет (АУ-Пловдив), Медицински университет (МУ-Пловдив), Технически университет 
(ТУ-Пловдив) и Университет по хранителни технологии (УХТ-Пловдив) и техните Председатели на 
Студентските съвети, обявиха организаторите от ГФЛ. Благодарим и на представителя от страна на 
Фондация "ИСКАМ БЕБЕ" - Вера Вулджева за прекрасните думи и подкрепата, която ни оказа, на 
Илияна Живкова - представител от Младежки център, гр. Пловдив, на Димитрия Тодорова - 
управител на Младежкият център, Христо Христов - главен експерт "Спорт и младежки дейности" 
към Община Пловдив и на целият екип на Студентски съвет и Студентско представителство на 
АМТИИ и специално за Събина Бодурова - Председател на СС към АМТИИ, Димитър Станчев, Бояна 
Нанева - главни организатори от страна на Студентското представителство. Благодарим и на тези, 
които ни уважиха и посетиха нашето събитие. Събраните средства в помощ на Фондация "Искам 
бебе" са 323, 44 лв. Нека този турнир бъде една малка, но много успешна крачка към подпомагането 
на повече благотворителни каузи ! За едно добро и щастливо бъдеще! Турнирът бе спечелен от 
футболистите на Аграрен университет. Ето резултатите от финалните 3 двубоя: AМТИИ - МУ 2:1 
Аграрен Университет - ТУ 8:1 АМТИИ - Аграрен Университет 3:10 
 

Lidl ще финансира каузи на граждански организации с по 10 хил. лв. 
www.capital.bg | Деница Ватева | 28.04.2017  
3 стотинки от всеки касов бон между 1 май и 25 юни ще отделя веригата за инициативата 
Граждански и неправителствени организации ще могат да кандидатстват и избраните да получат 
финансиране до 10 хил. лв за изпълнение на социално значими проекти по инициатива, която 
започва веригата за бързооборотни стоки Lidl в партньорство с фондация "Работилница за 
граждански инициативи" и "Български дарителски форум". Проектите могат да бъдат в четири сфери 
- образование, околна среда, културно и историческо наследство и здравословен начин на живот. 
Каква е кампанията Средствата по инициативата ще бъдат отделяни от всяка покупка на клиент в 
магазини на веригата, а одобрените проекти ще бъдат обявени през октомври. По 3 стотинки ще се 
заделят от всяка касова бележка в периода от 1 май до 25 юни. Управителят на Lidl за България 
Милена Драгийска съобщи, че целта е инициативата да бъде дългосрочна. Как ще се кандидатства 
От 3 май до 25 юни свои проекти в инициативата ще могат да подават граждански и 
неправителствени организации от цялата страна, включително училищни настоятелства, читалища и 
др. Кандидатстването ще стана онлайн като трябва да бъдат попълнени три документа- описание на 
идеята, планиран бюджет и декларация за участие в кампанията. Сумата, която може да получи един 
проект е до 10 хил. лв., като не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите. По 
предварителни прогнози се очаква събраната сума да осигури грантове за поне 20 проекта при 
максимално допустимото финансиране. В инициативата не е заложено предварително съотношение 
на средствата между четирите възможни направления за кандидатстване. Очакванията са обаче най-
много предложения да бъдат получени за образование. "През последните години сферата на 
образованието е номер 1, там има най-много идеи, но и най-много дефицити в системата", 
коментира Красимира Величкова от "Български дарителски форум". Класирането на подадените 
предложения ще премине през няколко етапа. През лятото те ще бъдат оценявани от експертно 
жури, а през септември своите оценки за предложенията ще дадат и служителите на Lidl в цялата 
страна. По план победителите в инициативата трябва да бъдат обявени през октомври, след което 
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ще започне и изпълнение на проектите. Ще има и едногодишен мониторинг на изпълнението, след 
което ще бъдат обявени и постигнатите резултати. 
 

Благотворителен проект набира средства за розов кемпер за безплатни прегледи 
www.bnr.bg | 27.04.2017  
Фондация „Една от 8“ започва нов проект за закупуване на розов кемпер, с който да обикалят 
страната и да провеждат безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата. Проектът е на 
стойност близо 143 хил.лв, до момента остават да се съберат още 62 хил.лв., уточни Милена Велева 
от фондацията. С този кемпер ще се осъществяват редица дейности, свързани с подкрепа на жени с 
рак на гърдата, като индивидуални психологически и информационни консултации, допълни тя. 
Банковата сметка за набиране на средства: Райфайзенбанк (България) АД IBAN 
BG47RZBB91551006950018 И DMS с текст “кемпер” на кратък номер 17 777 
 

37 проекта ще се състезават за финансиране по програмата "Мтел еко грант" 
в. Монитор | 28.04.2017  
Общо 37 проекта ще се състезават за финансиране по програмата "Мтел еко грант"' тази година. 
Телекомът ще отпусне 25 000 лева на пет организации с малки, но стойностни идеи в областта на 
екологията и биоразнообразието. Те ще могат да получат до 8000 лева, за да реализират проектите 
си. Програмата "Мтел еко грант" се организира от телекома за десета поредна година и се 
осъществява в партньорство с Фондация BCause. 
Сред участниците тази година са училища, читалища, детски градини и неправителствени 
организации от цялата страна. За поредна година приоритет ще бъдат проектите за опазването на 
околната среда и биоразнообразието, в които участват деца и младежи. Основното нововъведение 
тази година е добавянето на изискване в проектите да се използват иновативни дигитални 
комуникационни технологии и похвати. Това може да става чрез създаване или адаптиране на вече 
съществуващи мобилни приложения, информационни източници, сайтове и други. 
След подаването на кандидатурите следват три етапа на оценяване в конкурса. Първо експертен 
екип на Фондация BCause ще определи доколко кандидатурите спазват основните изисквания на 
конкурса. След това те ще направят и първоначална оценка доколко проектите допринасят за 
опазването на околната среда. Във финалния етап жури, съставено от представители на 
неправителствени организации, медии и общественици, ще разгледа проектите и ще вземе 
окончателно решение кои от тях ще получат финансиране по програмата "Мтел еко грант". 
Тази година журито на "Мтел еко грант" е в състав: Боян Петров, алпинист, Иван Михалев, търговски 
директор в "Медийна група България" и дългогодишен журналист, Жюстин Томс, преподавател, 
писател и общественик, Сергей Петров, предприемач и съосновател на BeeSmart, Нели Колева, 
директор "Публични партньорства" в "Заедно в час", Елена Ганчева, ръководител на дарителската 
програма на WWF България и Илияна Захариева, директор "Корпоративни комуникации" в Мтел. 
 

Кой печели грантовете в БЛАГОБЕКТИВ 2017 
www.ngobg.info | 02.05.2017  
Историите за донорството, незнайните дарители и подкрепата за деца бежанци спечелиха 
грантовата програма за фотография „Благотворителността през обектива“ 2017. Конкурсът в 
грантовата програма приключи на 1-ви май. Журито обяви имената на тримата фотографи, които 
получават финансиране по 2000 лева за фотопроекти на тема благотворителност. Ето ги: Александър 
Николов –„Живот след живота“ – История за всички онези герои, които участват в безкрайно 
сложния и тежък процес на органното донорство. Това са семействата на загиналите, реципиентите 
на органите, лекарите и много други. Проектът цели да разгледа всички гледни точки – лична, 
научна, религиозна, политическа, логистическа, семейна, обществена. „Живот след живота“ е 
история, която не иска да поучава, а има една единствена цел – да информира и да провокира 
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диалог. Красимира Василева –„Незнайният благодетел“ – Целта на проекта е да покаже лицето на 
незнайния благодетел. Онзи, който оставя едно левче или пък цяло състояние, от цялото си сърце и 
по много лични подбуди. Какво е лицето на благотворителността на обикновените хора, които 
успяват за дни заедно да съберат огромни суми и да променят нечий живот. Каква е движещата 
сила, която обединява хората около каузи, които ги вълнуват. Николай Дойчинов –„Личното 
отношение“ или как директното общуване и личният контакт могат да победят страха и 
предразсъдъците спрямо децата емигранти. Общуването като път за формиране на отношения, 
настрана от лозунгите, страха и псевдо-патриотизма. Проектът насочва светлината към хората, които 
въпреки общественото мнение и страха, налаган от политици и институции, приемат с разбиране 
бежанците и емигрантите, дават им шанс, като ги допускат в общностите си, подават им ръка. 
Отличените фотографските проекти ще бъдат подредени в изложба, която ще бъде открита през 
септември 2017 във Vivacom Art Hall в София, а след това ще пътува в различни градове на страната. 
Жури на „Благотворителността през обектива“ са Борис Мисирков, Елица Баракова, Красимира 
Величкова, Надежда Павлова, Надежда Чипева, Темелко Темелков. „Благотворителността през 
обектива“ е единствената в България програма, която дава грантове на фотографи, за да заснемат 
идеите си, свързани с дарителството и промяната, която то носи, в сферата на документалната 
фотография. Победители през 2016 г. бяха Денис Бучел, Мирослава Мирчева и Денислав Стойчев. До 
20 август 2017 г. продължава традиционният конкурс за фотография на тема благотворителност. Ще 
бъдат отличени четири фотографии – три ще бъдат определни от журито, четвъртата се избира от 
публиката. Наградите са: 1-во място – 300 лева, 2-ро място – 200 лева, 3-то място – 100 лева, Награда 
на публиката – 200 лева. Конкурсът е отворен и за любители, и за професионалисти. Подробности 
вижте на сайта: www.blagobektiv.org „Благотворителността през обектива“ 2017 се осъществява от 
Български дарителски форум и Фондация BCause с подкрепата на фондация „Америка за България“, 
Аурубис България, Райфазенбанк България. Партньори са Българска фотографска академия „Янка 
Кюркчиева”, Българско фотографско сдружение, Фото Форум, Фотосинтезис. Медийни партньори с а: 
Vesti.bg, Информационен портал за НПО в България. 
 
 
 

Общи новини 
 

Българска лекарка оперира без пари във Виена окото на второкласника Мишо 
Д-р Анелия Хохвартер сега събира пари в България да има робот локомат за раздвижване на болни. 
Децата от училище "Николай Лилиев" дадоха 1476 лв. за дарителската й кампания 
 
в. 24 часа | Ваньо СТОИЛОВ | 23.04.2017  
"Бъдете все така единни, добри и упорити!" Това пожела д-р Анелия Хохвартер на учениците от II "б" 
клас в училище "Николай Лилиев" в Стара Загора. През есента тя оперира без пари във Виена окото 
на техния съученик Михаил Иванов. Българската лекарка, която от 25 г. работи в австрийската 
столица, не скри вълнението си от първата си среща с децата. 
"Клас стани, клас мирно. Нали така се казваше", припомни си тя на влизане. Преди това на школската 
врата второкласници я посрещат с хляб и сол. 
"24 часа" вече разказа историята на Мишо Иванов от Стара Загора. 
Неговата класна Димитринка Костова е сред достойните българи на "24 часа" за тази година. Тя 
помоли учениците си и техните родители на първия учебен ден, вместо да й подаряват цветя, да 
направят дарения за операция на окото на нейния ученик. Детето пострадало през лятото при игра с 
пръчка, докато било на гости при баба си в Мъглиж. 
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"Зрението на Мишо вече е в нормални параметри. Предстои му само една малка безкръвна 
манипулация в Пловдив, а щом извадим конците, той ще започне да вижда още по-добре. И ще 
може да стане шофьор, когато порасне", каза д-р Хохвартер на неговите съученици. 
Те я поздравиха с народна песен, а тя почерпи всяко дете с по два бонбона - по един за всяко око. 
Д-р Хохвартер разказа, че научила за акцията в помощ на Мишо от интернет и веднага написала 
мейл до училището му в Стара Загора с предложение да го прегледа лично, за да види дали може да 
помогне. Преди това имало идея детето да замине за скъпа операция в Израел, дори ходило там на 
преглед. 
"Винаги откликвам, когато прочета в интернет за дарителска кампания в България и нужда от 
операция на очите не само на деца, макар повечето сигнали да се оказват фалшиви. Но когато имам 
възможност, преглеждам болните и ги насочвам там, където лечението ще стане с по-малко 
средства. Обикновено кампаниите са за космически суми. Например близките на момче от Монтана 
платиха само 4000 лева за специални лещи, макар в началото да събираха 10000долара", дава 
пример д-р Хохвартер. 
В случая с Мишо тя се заела лично с операцията, и то във Виена, защото в клиниката й имало и добре 
обучен персонал и необходимите уреди и инструменти за операцията. Дори приела детето и майка 
му в дома си в Австрия. 
"Обещах, че когато отида за Великден при родителите си в Горна Митрополия, ще дойда в Стара 
Загора при класа на Мишо. Добрите постъпки трябва да се поощряват. Понякога дори едно 
потупване по рамото струва повече от хиляда лева", обяснява д-р Анелия Хохвартер. 
И добавя, че всеки сам избира дали да бъде добър или лош, макар че няма само добри или само 
лоши хора по принцип. "Когато обичаме някого, ние го обичаме и с неговите недостатъци", казва тя. 
Оказва се, че второкласниците на Димитринка Костова има още с какво да изненадат своята гостенка 
- чрез Мишо те й връчиха вчера плик с 1476 лева. Това е дарение от името на учениците, учителите и 
родителите за инициативата на д-р Хохвартер да купят за България робот локомат - уред за 
раздвижване на деца с церебрална парализа и възрастни след инсулт. 
"Ако на една магистрала падне тунел, хората търсят обходни пътища, за да преминат. Когато някой 
се разболее, чрез този уред се търсят обходни пътища в неговия мозък, за да накарат мускулите му 
да заработят. И без това човек използва едва 3 процента от възможностите на мозъка си", обяснява 
лекарката. По нейни изчисления в момента у нас над 20 000 души се нуждаят от лечение с локомат, а 
има само роботи за раздвижване на деца до 6 г. На година около 1000-1500 души биха могли да 
ползват един такъв робот. И докато в Австрия имат 26 подобни уреда, ние тепърва трябва да 
купуваме. Един такъв апарат заедно с модулите за деца и възрастни струва около 370 хиляди евро. 
Сума, която няма да откаже д-р Хохвартер, макар засега по сметките на кампанията да имало едва 
50 хиляди лева. 
"За покупката на такъв робот аз давам всички приходи от книгата си "Пътуване", в която разказвам 
как в продължение на 5 месеца през 2015 г. работих по създаването на очна клиника в Етиопия. Тя 
излезе на немски и на български, сега предстои да излезе на руски, подготвям издание и на 
английски. За да напиша тази книга, работих една година. Може би и други ще положат труд за 
идеята и Б ългария да се сдобие с подобни уреди", надява се д-р Хохвартер. 
Дали ще напише и други книги? Зависи от свободното й време. "Ако отворите интернет, там пише, че 
правя по 3000 операции на година 
Е, това е преувеличено. Когато подготвях документите си, за да получа работна виза за Етиопия от 
тяхното здравно министерство, официална справка показа, че за тази година съм имала точно 1068 
операции, но отдавна не ги броя", споделя д-р Хохвартер. 
Дарителската й кампания ще продължи в дните около 10 юни, когато в родното й село Горна 
Митрополия, Плевенско, организират събор. "Там имат много добър клуб на пенсионера и от 20 г. аз 
съм негов почетен член", смее се гостенката. 
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По думите й имало и по-евтини роботи, но консумативите за тях после излизали много скъпи. "Често 
се случва у нас при покупка на медицинска апаратура да се ръководим само от по-ниската цена, а 
после техниката да стои неизползваема по мазета и складове, защото не можем да осигурим 
консумативите за работата й", ядосва се тя. 
После идва време за подаръци. Михаил дарява гостенката с календар, на който е коледната му 
снимка с класната Димитринка Костова. Гостенката получава буркан с балкански мед, снежен човек, 
който никога не се топи, цветен пейзаж в рамка, нарисуван специално за нея от съученичката на 
Мишо Александра Костадинова. 
Момиченцето единствено се престрашава да попита: "Трудно ли мина операцията на Мишо?" 
"Фифти-фифти", отговаря лекарката. "В началото човек не знае какво да очаква. Затова по време на 
операцията ведин момент лекарят трябва да експериментира, другата част пък минава като по 
учебник", обяснява тя. Обещава да закачи картината на Александра в стаята за почивка на персонала 
във виенската клиника. 
Домакините канят д-р Хохвартер да посадят заедно борче за спомен от срещата. "Я, ще трябва и да 
поработим", шегува се тя. 
Ден преди това тя бе на великденски концерт в Стара Загора по покана на братята Александър и 
Константин Владигерови. Преди време д-р Анелия Хохвартер лекувала майка им - актрисата Вили 
Чобанова-Владигерова, и с този жест те искали да й благодарят. 
Дарителска сметка за закупуване на локомат за България: 
Анелия Петрова Хохвартер 
IBAN: BG60 UNCR 7000 1522 7289 49 (в евро) 
IBAN: BG65 UNCR 7000 1522 7289 56 (в лева) 
BIC (SWIFT): UNCRBGSF 
 

Откриха модерен денонощен кабинет в Белодробната болница 
www.faragency.bg | 23.04.2017  
Модерно оборудван денонощен кабинет за пациенти с проблеми в дишането бе открит в 
Белодробната болница в Бургас. Новата апаратура в него позволява да се извършва пълна 
диагностика и бързо овладяване на спешни състояния. Болните ще могат да се диагностицират на 
апарат за функционално изследване на дишането, кардиомонитор, електрокардиограф, 
аспирационна помпа и инхалатори. Предимствата на новия кабинет коментира управителят на 
Белодробната болница д-р Евелина Трошанова. „Пациентите могат да получат адекватна помощ на 
едно място, където да им се направят всички необходими изследвания“, заяви тя. На откриването бе 
и един от водещите пулмолози у нас, проф. д-р Огнян Георгиев, който поясни, че модерната 
апаратура дава големи възможности за спешна реакция не само при белодробно болни, но и при 
пациенти, страдащи от вътрешни болести. Той подчерта, че сега всичко необходимо като апаратура е 
на една ръка разстояние. „Мина времето на лечението само със слушалки в джоба“, подчерта 
специалистът. След овладяване на спешното състояние, пациентът може да остане за лечение в 
болницата или, при необходимост, да се транспортира в друго лечебно заведение. Кабинетът е факт 
благодарение на проект „Дишай свободно – профилактика на белодробните заболявания в Бургас“. 
Оборудването в него е на стойност 11 000 лева и е закупено с дарения на служители на 
„Райфайзенбанк“ и добавена от банката сума към всяко дарение по проекта. 
 

Благотворителна кампания „Колело за смет, за дете велосипед" 
www.e-novinar.com | 23.04.2017  
Благотворителна кампания „Колело за смет, за дете велосипед" 
БНТКак от едно вече неизползваемо колело може да зарадвате дете и да участвате в 
благотворителност. Кампания "Колело за смет, за дете велосипед" подарява велосипеди на деца, 
които са лишени от родителска грижа и са настанени при приемни семейства. За трета поредна 
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година веломайсторите ще поправят стари велосипеди, а после ще направят лятото на десетки деца 
по-щастливо. Столична велоработилница в партньорство с Националната асоциация за приемна 
грижа, която е и единствената родителска организация, защитаваща правата на децата в приемна 
грижа. Вижте още. 
 

Дарителска кампания за книги се организира в София 
www.novini.dir.bg | 23.04.2017  
Дарителска кампания за книги се организира в София 
В Деня на книгата и авторското право, 23 април, клубът на “Читалище.то“ организира дарителска 
кампания на книги... В Деня на книгата и авторското право, 23 април, клубът на “Читалище.то“ 
организира дарителска кампания на книги. Те ще бъдат изпратени до различни читалища в страната. 
Книгите ще се събират от 11 до 15 часа, в офиса на “Читалище.то“ на улица “Лом“ в София. Ето какво 
добави Валентина Стоева от Фондация “Детски книги“: Всеки, който дойде, може да си хареса книга 
и да я закупи на съвсем символична цена. Организаторите казват, че книгите не а чисто нови, но са в 
изключително добро състояние. Това, между другото, е нещо, което за България е новост, но пък в 
много страни по света се практикува много редовно, като на такива базари събраната сума отива за 
подкрепа и дарение за различни каузи. В случая колегите са решили да подкрепят именно 
“Пътуващите сандъчета“, защото знаят, че ние имаме огромна нужда от тези книги и от направата на 
тези сандъчета, тъй като имаме два пъти повече заявки от функциониращите и пътуващи 65 
сандъчета в момента. 
БНР 
 

Деца, застраховки и дарения пестят от данъка 
Общата сума на благотворителността може да е до 65% от дохода 
в. 24 часа | Румяна ДЕНЧЕВА | 24.04.2017  
Още шест работни дни остават на всеки, който има доходи за облагане, да ги декларира и плати 
дължимите суми без глоби и наказателни лихви. 
Тази година срокът изтича на 2 май, тъй като 30 април е неделя, а 1 май е неработен ден, припомнят 
от НАП. 
Данъчни декларации подава всеки, който е получавал доходи от заплата, хонорари, наеми, друга 
стопанска дейност, авторски и лицензионни възнаграждения. Декларации подават и тези, които са 
дали или са получили заем до 10 000 лева 
Сроковете за ползване на 5% намаление, ако декларациите се подадат до 31 март по електронен 
път, вече изтекоха. 
Всеки обаче легално може да спести от дължимия данък, ако гледа деца, ако си е правил 
застраховки, дарявал е или е с намалена работоспособност. 
Как се ползват тези облекчения? 
Намаление при инвалидност. Това данъчно облекчение могат да ползват хората с 50 и над 50% 
инвалидност. Те имат право да намалят годишния си доход за облагане със 7920 лв. Задължително е 
обаче към декларацията да се приложи копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК. 
Облекчение с личните вноски за доброволно осигуряване и застраховане. 
Условието е вноските да не са правени от работодателя, а от данъкоплатеца. При това намаление 
обаче има и максимален размер на икономията от данък до 10% от дохода за осигуровки и също до_ 
10% от данъчната основа за внесени през годината лични вноски за доброволно здравно 
осигуряване и вноски за застраховки "Живот". 
За да се ползва то, от общата сума на облагаемия доход се приспадат сборът на направените вноски. 
Всеки превод трябва да се докаже с приложено към декларацията копие от документа за банков 
превод на парите. 
Бонус за лични вноски за осигурителен стаж. 
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В този случай сумата на общия доход за годината се намалява с внесените за лична сметка вноски за 
закупуване на осигурителен стаж при пенсиониране по реда. Задължително е да се приложи копие 
за банков превод на парите. 
Облекчение за дарения. С направените дарения-също се намалява данъчната основа. Размерът, 
който се признава обаче, е различен в зависимост от това кой е получателят на сумата. Данъчните 
признават до 5% намаляване на облагаемата сума, ако дареното е за здравни или лечебни 
заведения, детски и социални домове, за детски ясли, детски градини, училища, висши училища или 
академии, УНИЦЕФ, БЧК и други. 
Дарения на фонда за лечение на деца, за инвитро или за културни институции свалят 15% от 
облагаемия доход 
Важно е да се знае, че общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 
65% от сумата от годишните данъчни основи. Към годишната данъчна декларация се прилагат копия 
на документи, удостоверяващи статута на лицето и че предметът на дарението е получен. 
Данъчна отстъпка за млади семейства е ипотека. Единият от двамата съпрузи може да приспадне от 
дохода си сумата на лихвените плащания по ипотечен кредит. Има обаче няколко задължителни 
условия, на които трябва да отговаря. Двойката трябва да има граждански брак, договорът за 
ипотека да е сключен преди и двамата да навършат 35-годишна възраст, а ипотекираното жилище 
да е единствено за тях. Таванът за признаване на това намаление е с размера на вноските само за 
първите 100 000 лв. от ипотеката. Към декларацията се прилага писмена декларация от съпруга или 
съпругата, че той/тя няма да ползва същото намаление. 
Намаления за семейства с деца. Размерът на отстъпката зависи от броя на ненавършилите 
пълнолетие деца. За едно дете се полагат 200 лв., за две-400лв., и608лв. за три и повече 
непълнолетни деца. Намалението се ползва до размера на заработения облагаем доход. Има и 
няколко условия- към 31 декември т.г. детето да живее в България или в държава от ЕС, към същата 
дата да не е навършило пълнолетие, както и да не е настанено за отглеждане на пълна държавна 
издръжка в детско заведение. 
Има и втора група условия, които се отнасят до статута на родителя - той да не е лишен от 
родителски права, детето да се отглежда в семейството, да не е учредено настойничество или 
попечителство. От две години, право да ползват бонуса имат и членове на семейството- роднини или 
близки, ако детето е настанено при тях за отглеждане за срок, не по-малък от 6 месеца, както и ако 
са приемни родители. 
Данъчно намаление за деца с увреждания. Законът е позволил облагаемия доход на единия от 
двамата родители да се намали с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 и с над 50% увреждания. 
Според правилата детето също трябва да живее в България, или държава от ЕС, да не е навършило 
пълнолетие и да не е оставено в специализирано заведение за отглеждане. Родителите пък имат 
право на отстъпката, ако не са с отнети родителски права, ако няма настойничество или 
попечителство. Това данъчно облекчение също може да се ползва от настойници, попечители или 
близки роднини, които се грижат за детето над 6 месеца от годината. 
 

Общо 6705 лева бяха събрани от Благотворителния базар на Движението на българските 
майки в Пазарджик 
www.focus-radio.net | 23.04.2017  
Общо 6705 лева бяха събрани от Благотворителния базар на Движението на българските майки в 
Пазарджик 
Общо 6705 лева бяха събрани от Благотворителния базар на Движението на българските майки – 
звено Пазарджик, съобщи за Радио „Фокус“ – Пазарджик Лидия Кондева, от организацията. От тази 
сума 3505 лева са събрани от двата дни на базара, а останалите 3200 лв са дарение от фирми от 
областта и частни лица. „1000 лева ще бъдат насочени към Проекта „Кислород за здраве“ за 
рехабилитация чрез кислородотерапия на деца с увреждания, деца със състояния от аутистичния 
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спектър и деца детска церебрална парализа, приемни деца, осиновени деца и деца в наровностойно 
положение. 2200 лева бяха получени като дарение от български майки от Чикаго и Сан Франциско, 
които за трети път ни подкрепят и досега са били основен дарител за Проекта ни „Стъпка Напред“. 
Събраните средства от 14-ия благотворителен базар ще бъдат насочени и разпределени и към най-
новият ни проект „Дари обяд“ насочен към ученици на целодневна форма на обучение, в 
неравностойно положение от училища: НУ Васил Левски, НУ Васил Друмев, ОУ Св.Св. Кирил и 
Методий и СОУ Д-р Петър Берон, както и за възобновяване на проекта ни „Работилница за усмивки“, 
насочен в полза на деца настанени за отглеждане в Центровете за настаняване от семеен тип в 
Пазарджик, Звъничево, Лесичово“, уточни Кондева. Тя допълни, че особена благодарност майките 
изказват и на техните партньори ЦДГ „Пролет“, ЦДГ „Дъга“, НУ „Васил Левски“, НУ „Васил Друмев“, 
Гимназия „Иван С.Аксаков“, ПГХХТ в Пазарджик, ОУ Св.Св. Кирил и Методий в с.Ивайло и ХГ 
„Ст.Доспевски“, ДМК „Макарон“, Хоби клуб „Усмивка“, сдружение „ЕГИДА“, театъра в Пазарджик и 
ДТК „Пластелин“. „Вярваме, че всеки от вас разбира какво голямо значение има всяка детска 
усмивка, всяка прегръдка и всеки споделен миг щастие“, каза също Кондева. 
Албена ЖИЛЕКОВА 
 

СМС с надежда чака Камелия от Димитровград 
www.dariknews.bg | 24.04.2017  
Камелия Ставрева спешно се нуждае от 15 000 евро за операция в Германия. Тя е на 37 години, от 
Димитровград, където завършва ПМГ „Иван Вазов“. От 2005 г. живее сама под наем в Бургас, където 
я отвежда работата й. Ходенето по мъките за младата жена започва през 2014 г. В края на годината й 
е направена операция на лявото коляно по повод двукратна луксация на капачето. След нея обаче, 
въпреки интензивната рехабилитация, не успява да раздвижи крака си, губи баланс и не може да 
пази равновесие. Половин година по-късно състоянието й се влошава драстично. От направената 
електромиография на долни крайници и ядрено магнитния резонанс на гръбначния стълб се вижда, 
че има неврологични увреждания и дискова херния. Българските невролози и неврохирурзи не 
стигат до единно мнение и комплексен план за лечение. Затова през септември 2016 г. със собствени 
средства и помощ от приятели Камелия отива на консултация в клиника „Атос” в Хайделберг, 
Германия. Специалистът препоръчва операции на двете коленни стави. Клиниката обаче, не работи с 
формуляр S2 и по тази причина НЗОК не може да заплати лечението. След проведените консултации 
с германски лекари става ясно, че необходимата сума е 15 000 евро и е непосилна за близките й. 
Камелия губи завинаги майка си едва 20-годишна, като студентка. Баща й живее в Димитровград и е 
пенсионер. По-големият й брат също живее под наем във Варна, където е със семейството си. Така 
на практика с тежката ситуация младата жена се справя съвсем сама, с помощ единствено от 
приятели. Камелия продължава да работи, макар и да се придвижва трудно, сама- на кратки 
разстояния. До работното си място стига с колегите, които я вземат и връщат с кола. 
Всеки, който иска да помогне на Камелия, може да го направи чрез дарителски SMS на номер 17 777 
с текст на латиница DMS KAMELIA на цена 1 лев. Събраните до момента средства са по-малко от 10 
000 лв. Средства могат да бъдат преведени и на банкова сметка: Райфайзенбанк 
BG08RZBB91551007583257 BIC RZBBGSF Камелия Атанасова Ставрева 
 

Бербатов потвърди участието на Робер Пирес в All Stars 2017 
"Той е от Непобедимите на "Арсенал", написа футболистът във Facebook 
www.nova.bg | 24.04.2017  
Бившият френски национал и звезда на „Арсенал” Робер Пирес също ще вземе участие в 
благотворителния мач All Stars 2017 между звездните отбори на Димитър Бербатов и Луиш Фиго. По 
темата Спорт Луиш Фиго обяви още 7 големи имена за благотворителния мач на Бербатов (ВИДЕО) 
Новината бе съобщена от португалската легенда при визитата му в София на официална 
пресконференция, но днес бе официално потвърдена от Бербатов в социалните мрежи. "Той е от 
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Непобедимите на „Арсенал“, които през сезон 2003-2004 не губят нито една среща и заслужено 
получават това прозвище. Той и Тиери Анри са основното оръжие на „артилеристите“ в паметния 
сезон, отбелязвайки общо 57 гола във всички турнири и превръщайки „Арсенал“ в първия елитен 
отбор в Англия от 115 г., успял да спечели шампионата без поражение! Печели две титли на Англия. 
Има и три триумфа във ФА Къп, два пъти печели и „Къмюнити Шийлд“. Избран е от феновете на 
лондончани за 6-ия най-велик играч в клубната история. Той е световен и европейски шампион с 
Франция! И той ще е в отбора на Фиго за 14 юни The Invincible Робер Пирес! Очакваме го в София!", 
написа Бербатов във Facebook. Досега е потвърдено и участието на Роберто Карлос в отбора на Фиго. 
При посещението си в София той обяви още няколко звездни имена, които ще участват в 
благотворителния мач - Франческо Толдо, Йенс Леман, Мичел Салгадо, Деко, Максуел. За още 
новини харесайте страницата ни във Facebook ТУК. Там очакваме и вашите коментари. 
 
 

Дават стипендии на студенти за обучение в чужбина, ако се върнат в България 
в. Утро, Русе | 25.04.2017  
Сдружение "Тук-Там" със своя фонд за стипендии подкрепя мотивирани българи, които искат да 
продължат образованието си в чужд университет и след това да се върнат да работят за България. 
През 2017 проектът, наречен "Иди, учи и се върни", за втори път ще даде стипендии, като тази 
година те ше бъдат 3 на обща стойност от 30 000 лв. за образователна степен магистър. Крайният 
срок за кандидатстване е 24 май. 
Организаторите вярват, че положителната промяна тук в България зависи от пас и можем да я 
постигнем, черпейки опит и оттам. Изключително ценни за цялото пи общество могат да бъдат 
знанията, които студентите придобиват в университети на световно равнище; уменията, с които се 
сдобиват при стажовете си в чуждите компании, както и разширеният мироглед, който развиват при 
общуването си с хора от иял свят. 
Освен финансовата подкрепа и възможността да получат образование в чуждестранен университет, 
одобрените кандидати ще бъдат подкрепяни от "Тук-Там" за бъдешото им професионално развитие, 
ще бъдат популяризирани сред контактите на организацията и ще станат част от общност на млади 
професионалисти с опит или образование в чужбина. 
Средствата за стипендиите са събрани чрез индивидуални и корпоративни дарения, част от 
crowdfunding кампанията "Сговорна дружина носи опит от чужбина". В нея се включиха 116 човека и 
две компании, като доказаха, че българските традиции за дарителство от миналото могат да бъдат 
възродени и днес. Посолството на САЩ в София за втора година подкрепя финансово 
комуникационната кампания па фонда. Миналата година проектът подкрепи трима души с общо 11 
000 лв. за магистратурите им в Харварл. Кеймбридж и Марбург. На тях скоро им предстои завръщане 
в България. 
За да вземете участие в конкурса, трябва да отговаряте па следните условия: 
Имате само българско гражданство. 
Притежавате бакалавърска степен, придобита между 1 януари 2012 и 31 юли 2017. 
Можете да предоставите потвърждение за прием в университет към 31 юли 2017 с начална дата на 
курса на обучение през 2017. 
Можете да докажете достатъчно ниво на владеене (В2 или по-високо) на езика, на който ще се 
провежда обучението. 
Предимство ще бъде дадено на тези, които до момента не са учили в чужбина и за които 
стипендията е от решаващо значение. 
Крайният срок за кандидатстване по документи е 23.59 ч на 24 май 2017 г. Одобрените след този 
етап кандидати ще трябва до 8 юни да запишат видео с дължина до 2 минути и да разкажат как 
виждат бъдещето си в България. Останалите след втория кръг ще получат покана за интервю. 
Тримата стипендианти ще бъдат избрани от комисия, съставена от вътрешни и външни оценители, и 
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ще бъдат обявени на 29 юни. Пълните условия за кандидатстване могат да бъдат намерени на 
страницата: http://fund.tuk-tam.bg/ 
По време на програмата си в чуждестранния университет стипендиантите ще информират "Тук-Там" 
за хола на следването си. След завършването си ше могат да останат до 6 месеца в чужбина за стаж 
или работа по проект. След изтичането им ще трябва да се завърнат и да бъдат наети на работа в 
България за период от поне една година. 
*** 
Сдружение "Тук-Там" 
"Тук-Там" е сдружение на българите с опит и образование в чужбина, които вярват в България. От 
2008 г. организацията създава и поддържа общност от инициативни, вдъхновяващи и можещи 
българи с опит от цял свят, като организира проекти и събития със социална, образователна и 
професионална насоченост в България и чужбина. Дейността е ориентирана в три направления: 
Насърчава млади студенти и ученици в България да придобият опит в чужбина и да го използват за 
България, като им предоставя информация и възможности за обучение зад граница. 
Развива общности от студенти и професионалисти зад граница, които са ангажирани с България, като 
промотират нашата култура и традиции, инвестират в България или се информират за 
възможностите за реализация и прилагане на знанията от чужбина обратно в родината. 
Създава социална среда за студенти и професионалисти, които са се завърнали в България, като им 
помага да се адаптират и изградят социална и професионална среда, помага им да открият своята 
кариера в България и ги мотивира да останат. 
Ако имате въпроси, коментари и препоръки или искате да се свържете с нас, можете да ни пишете 
на fund@tuk-tam.bg или да ни се обадите на 0876 916 615. 
 

Люси Дяковска дари втората си награда от "Като две капки вода" на талантливо момче 
Плевенчанката ще подпомогне с 1000 лева развитието му като музикант 
www.pleven.utre.bg | 25.04.2017  
Със седмица закъснение стана ясно къде отива втората награда на Люси Дяковска от шоуто "Като две 
капки вода". Както вече писахме, тя получи 1000 лева парична награда за спечеленото първо място с 
образа на Лучано Павароти, като средствата се даряват за благотворителна кауза по собствен избор. 
"Дарявам парите на Цоньо. Това е едно младо, много талантливо момче. Той е перкусионист и е 
получил стипендия за университета в Бъркли. Това е университет за арт, за изкуства. Много искам 
той да получи по някакъв начин малка подкрепа от мен и нас, за да осъществи своите мечти, щото 
наистина е много талантлив и смятам, че заслужава", сподели Люси. Припомняме, че първата си 
парична награда тя дари на фондация "Иван Рилски" - Плевен. 
 

Младежека организация дари медицинска апаратура на дом за деца във Варна 
www.dir.bg | БНР | 25.04.2017  
Домът за медико-социални грижи за деца във Варна получи дарение от медицинска апаратура и 
оборудване от младежката организац... Домът за медико-социални грижи за деца във Варна получи 
дарение от медицинска апаратура и оборудване от младежката организация „Делфините“. 
Средствата са събрани от продажбата на ръчно изработени от младежите коледни картички, обясни 
Ивана Николаева от младежката организация: Имахме много сериозна подкрепа от не само членове 
на организацията, от наши семейства.Имахме подкрепата на онлайн платформата за доброволчество 
“Танхерус“, благодарение на която получавахме картички от над 100 различни населени места в 
цяла България. Бивши доброволци на фондация “Деца на Балканите“ изпращаха картички от над 5 
държави из цяла Европа. Ключов момент е това, че тази Коледна кампания се провежда за девета 
поредна година. Варненци ни познават и знаят, че 100 процента от това, което съберем, постфактум 
се дарява и наистина се дарява за добра кауза.В дома са настанени 50 деца с увреждания. Още 180 
деца с проблеми получават нужната им рехабилитация с помощта на новата апаратура. Миналата 
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година девет деца са били осиновени от семейства в САЩ, но български семейства не осиновяват 
деца с увреждания.  
 

Тръгнаха първите трамваи, дарени от Швейцария 
www.bnr.bg | 25.04.2017  
Кметът на София Йорданка Фандъкова, посланикът на Швейцария у нас Денис Кнобел и Малина 
Крумова - вицепремиер по европейските фондове пуснаха официалното в движение първите 
трамваи, дарени по линия на Българско-швейцарската програма за сътрудничество. 
"Модернизирани трамваи за град София“ е проект, който има за цел да подобри качеството и 
достъпността на услугите в обществения транспорт на столицата чрез дарение на 28 швейцарски 
трамвая модел БЕ 4/6 Ес. Общата стойност на проекта възлиза близо на 5 млн. и 500 хил. лева, като 
швейцарската страна покрива 85 % от общите разходи. 
Столичният кмет посочи, че се използва всяка възможност чрез системата за различни финансирания 
за подобряване на обществения транспорт в София. Йорданка Фандъкова добави, че още осем 
трамвая след първите четири вече са пристигнали в столицата и се очаква до края на годината по-
голямата част от очакваните швейцарски трамваи ще пристигнат до края на годината. Столичната 
трамвайна мрежа е общо 135 километра, като голяма част от нея се нуждае от реновиране. Къде са 
текущите ремонти и кой трамвайни линии ще бъдат подновени, обясни Евгени Крусев, заместник-
кмет на София по „Транспорт и транспортни комуникации“. 
 

В Плевен Младежкият общински парламент събра близо 3500 лева на благотворителен бал 
www.bta.bg | 25.04.2017  
В Плевен Младежкият общински парламент събра близо 3500 лева на благотворителен бал 
Плевен, 25 април /Малин Решовски, БТА/ 
Младежкият общински парламент на Плевен събра близо 3500 лв. от благотворителен пролетен бал, 
съобщиха от Общинския съвет. 
Средствата ще бъдат използвани в помощ на абитуриенти, които са в неравностойно социално 
положение. 
Инициативата получи подкрепа от председателя на Общинския съвет Мартин Митев и на част от 
общинските съветници. Митев заяви, че доброто в този случай е, че инициатори са деца и те помагат 
на деца. Това, че младите хора на Плевен са готови според възможностите си да помогнат на свои 
връстници, е радостен факт, коментира той. Председателят на Общинския съвет е убеден, че тази 
първа по рода си младежка инициатива, насочена към абитуриенти в тежко социално положение, 
ще има продължение и в бъдеще. 
 

Нанси Шилър и Десислава Тальокова: Децата и образованието винаги са били основен 
приоритет на фондация „Америка за България“  
сп. Градът, Сгради | 26.04.2017  
Г-жо Шилър, може ли да припомним работата на Фондация "Америка за България" и мястото 8 нея 
на различните проекти за образование, култура и здравеопазване? 
"Америка за Бълзария" е частна фондация, чиито корени ни водят близо 30 години назад. Тогава с 
помощта на американския Конгрес се създават тези фондове, които да помогнат на бившите 
комунистически държави да тръгнат по-уВерено по пътя на демокрацията, като се обръща внимание 
специално на развитието на предприемачеството, малкия и средния бизнес. Българският фонд се 
оказва най-успешен. Чрез добре управляваните активи през 2008 г. той достига до 450 млн. долара. 
Тогава се взима решението, че тези средства трябва да продължат да работят за просперитета на 
България. Така се създава Фондация "Америка за България" през 2009 година. До днес фондацията е 
дарила над 200 млн. долара в подкрепа на близо 750 инициативи, което ни прави най-големия 
дарител в държавата. Много сме щастливи от това, че устойчиво залагаме на българския потенциал, 
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като дефинираме мисията на фондацията в шест основни области: образование, изкуства и култура, 
културно наследство и туризъм, гражданско общество и демократични институции, развитие на 
частния сектор, социална сфера. Ние подкрепяме множество проекти и инициативи от всякакъв 
мащаб в цялата страна - от училищния оркестър "Маршируващи звезди" в Златица, за който ни 
разказва снимката от водещата страница на новия ни сайт, до "Заедно В час", чиято мисия е 
предоставяне на качествено образование за всяко дете. Първият детски интерактивен научен музей 
"Музейко" също е създаден от фондацията. Като цяло темите, свързани с децата и образованието, 
винаги са били един от основните приоритети на Фондация "Америка за България". По естествен път 
дойде време да се обърнем към друга специфична нужда на децата -а именно да помогнем за 
трансформирането на традиционната болнична среда, която често е твърде стресова за малките 
пациенти, в място, което ще съответства повече на тяхното възприятие за света. 
Каква е историята на идеята за инициативата За "Малки герои" за реновация на детското отделение 
на "Пирогов"? Всичко започна един понеделник, когато попитах колега в офиса: "Как бяха почивните 
дни" и той отговори, че за съжаление са прекарали тежки часове в "Пирогов" с едно от децата му. И 
въпреки изключителната медицинска грижа, която детето е получило и, слава Богу, е оздравяло, 
атмосферата там е била твърде потискаща. Особено като за дете. Това ме накара да се замисля, че 
независимо че здравеопазването не е сред шестте области, в които работим, тук има мисия, която 
съвпада с нашата и си струва да се включим, за да помогнем. Така се роди "Малките герои на 
Пирогов", като идеята е тази инициатива да послужи за пример В много отношения. На първо място 
за това как неправителствените организации, отговорният бизнес, медиите и гражданите могат да 
работят Заедно в името на социално значими каузи за цялото общество. И не на последно място 
адресираме възраждането на добрите традиции в дарителството, които България е имала във 
времената преди комунизма. 
Как беше направен изборът на УМБАЛ "Пирогов" за участие в програмата? "Пирогов" е не само една 
от водещите болници в страната, но и най-големият спешен център. Поради това 8 "Пирогов" се 
лекуват деца от всички възрасти от цялата страна. Има и нещо друго много важно. Когато ние 
решихме да започнем инициативата "Малките герои на Пирогов", болницата вече беше започнала 
основен ремонт на цялото детско отделение, което се финансира от Министерството на 
здравеопазването. Това е похвално. Това ни мотивира още повече да надградим това усилие, като 
помогнем България да има първата подобна, на практика "детска болница" именно в "Пирогов". 
Цялата кампания е структурирана така, че да бъде успешен пример, който може да бъде пренесен и 
реализиран и на други места. Надяваме се примерът да бъде заразителен. 
Архитект Лий Сколник има както опит 6 болничния сектор, така и успешни проекти в България като 
"Музейко"? "Музейко" е типичен и вдъхновяващ пример за това, че подходът към специфичното 
детско светоусещане е от изключително значение за децата, В този контекст поканата ни към 
архитекта на "Музейко" Лий Сколник беше напълно естествен избор. Фактът, че той В момента 
участва в реализацията на голяма детска болница 8 Ню Йорк, е допълнителен бонус. Трябва да 
отбележим също, че Лий и неговото архитектурно бюро са реално един от партньорите на проекта, 
Защото участват pro bono в разработването на концепцията за проекта. 
Какви са вашите очаквания за сътрудничество с Академия "Градът" и конкурса на академията За 
концепции и идеи за реновация на детското отделение на "Пирогов"? Всички във Фондация 
"Америка за България" се вълнуваме изключително много от факта, че този конкурс дава още една 
форма, под която "Малките герои на Пирогов" е пример за полезно сътрудничество. Младите 
архитекти, дизайнери, художници, които са прегърнали идеята и участват в този конкурс, ще получат 
уникална възможност. Някои от идеите им могат да бъдат осъществени. Други могат да бъдат умело 
вплетени в цялостната концепция. Трети могат да получат шанса да участват в реализацията на 
проекта. Така или иначе това е възможност за младите специалисти в тези области да бъдат част от 
нещо много истинско и смислено на всички нива. 
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Госпожо Тальокова, "Америка за България" има два други вдъхновяващи проекта - "Училища на 
бъдещето" и "Епископската базилика" в Пловдив. На какъв етап са те в момента и каква е 
перспективата за развитие? Само преди месеци Фондация "Америка за България" Започна 
реализацията на нови 23 проекта за преобразяване на училищната среда. Преди това 45 други 
училища в страната бяха модернизирани с лаборатории за практическо обучение по природни 
науки, езикови и компютърни кабинети, библиотеки и зали за представления. За всеки от тях 
фондацията дарява между 50 000 и 200 000 лв., което представлява 75% от общата стойност на 
проектите. Местните общности ще осигурят останалата част чрез благотворителни събития и 
дарения. 
С националния конкурс "Училища на бъдещето" избрахме училища от градове и села в цялата 
страна, където да изградим тези съвременни образователни центрове с фокус върху природните 
науки, езиците, дигиталните технологии и интерактивната среда. Целта на тези инвестирани над 8 
милиона лева от 2010 година досега е да поощрят учителите да използват нови методи на 
преподаване, с които учениците да развият реални, практически умения За живота. Когато 
училището влезе в XXI век по отношение на физическата си среда, технологии и методи на учене, 
резултатите ще последват веднага. 
Ето например преди седмици бе открита лабораторията по природни науки в математическа 
гимназия "Баба Тонка" в Русе. В нея учениците могат да събират и обработват данни в реално време, 
както и да ги споделят със свои Връстници в други училища посредством дигиталните технологии. 
Други 22 проекта са в различни фази на изпълнение и ще бъдат открити в началото на новата учебна 
година, през септември и октомври 2017 г. 
Фондация "Америка за България" и община Пловдив си партнират успешно в разработването на 
проекта за Епископската базилика в града. По Време на археологическите разкопки миналата година 
бяха открити множество артефакти, които правят обекта още по-ценен и интересен. Тази пролет 
проучванията на археолози, реставратори и проектанти продължават, но вече с почти двойно 
разширен обхват. Разкрита е цялата базилика и двора към нея, за да може бъдещата защитна сграда 
да покаже археологията в нейната цялост и автентичност на оригиналното й място. Епископската 
базилика има потенциал да бъде кандидат за листата на UNESCO 3а обект на Световното културно 
наследство. За нас е от първостепенно значение опазването и експонирането на археологическите 
ценности, но и превръщането на обекта в жив организъм и привлекателен център 3а хората от 
Пловдив и за туристите в града. Чрез този проект работим и 3а развиване на филантропията, и на 
корпоративната социална отговорност в България, чрез привличане на партньори, които да 
допринесат 3а успеха на общата ни инициатива. 
Година и половина по-късно каква е вашата оценка на проекта "Музейко"? "Музейко" е създаден и 
работи по най-високите стандарти на подобни интерактивни детски научни центрове в Европа и 
САЩ. "Музейко" е пространство, създадено с цел да вдъхнови и ориентира децата към техния живот, 
интереси и потребности. Всяко кътче от него е разработено така, че да стимулира любопитството, 
интереса към науките и творческото начало у децата. Интерактивните експозиции обаче съвсем не са 
всичко. Истинско постижение и гордост За нас е допълнителната програма с над 200 научни 
работилници и ателиета, която дава познания в различни области на науката. Тя е разработена от 
образователния екип на "Музейко" - млади български учени, педагози и хора на изкуството, които 
обединяват усилия и с изключително желание представят темите по забавен, вдъхновяващ и 
незабравим за деца и възрастни начин. През изминалата година до всичко това се докоснаха над 120 
000 души (което надмина прогнозите ни). А през образователните програми, съобразени с 
материала, който децата изучават в училище, преминаха около 17 000 деца. В същото време 
подобно на детските музеи 6 Европа и САЩ приходите от билетите покриват до 60% от разходите на 
музея. 
Предизвикателството, което стои пред "Музейко" в момента, е, от една страна, как да даде достъп 
на още повече деца да се докоснат до него, да открият и развият своите таланти и интереси, а, от 

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”  

17 

 

друга, и как да привлече съмишленици и други дарители, за да развива нови програми за деца и 
ученици. Още от самото откриване Детският научен център "Музейко" има социална политика, 
благодарение на която безвъзмездно е посещаван от хора с трайни увреждания и деца, лишени от 
родителска грижа.. Дори по този начин обаче той не може да достигне до всички, които желаят да го 
посетят, но нямат тази възможност. В момента сме регистрирали проект в платформата Global Giving, 
през която се надяваме да наберем средства и да подпомогнем точно тези групи. До останалите се 
надяваме да достигнем чрез инициативи като "Lidl Неделя", когато билетът за вход в "Музейко" е 2 
лв. за всички посетители. 
В заключение бихте ли казали повече за конкретните планове на Фондация "Америка За България" в 
областта на образование, култура и здравеопазване? Нанси Шилър: Фондация "Америка за 
България" ще продължи да изпълнява мисията, която следва от създаването й - да подпомага 
укрепването на динамична пазарна икономика и на институциите на демократичното общество в 
България и да подкрепя страната в постигане на пълния й потенциал на успешна и модерна 
европейска нация. Тук е важно да се отбележи, че от самото й създаване фондацията се управлява от 
борд на директорите, които са частни лица, и тя е напълно независима филантропска организация. В 
изпълнение на решението на ръководството й "Америка за България" ще продължи да дарява по 
около 20 млн. долара годишно за устойчивото развитие на страната в шестте приоритетни области - 
образование, гражданско общество и демократични институции, развитие на частния сектор, 
изкуство и култура, културно наследство и туризъм и социална сфера. 
 

Доброволци набират средства за приют за бездомни животни  
Нова Добруджанска трибуна, Добрич | 26.04.2017  
Общински приют за безстопанствени животни в Добрич. Целта на благородната кауза на младежите 
е набиране на средства за частичен ремонт на някои помещения, закупуване на лекарства и ваксини 
за животните, съобщиха от фондацията. 
Младежите организираха концерт, на който бяха набирани средства за каузата. На него присъства и 
кметът на Добрич Йордан Йорданов. 
На сцената на Общински младежки център се обединиха талантът и благородството на десетки 
млади хора, готови да подкрепят кампанията. В залата нямаше нито едно празно място. Всички 
присъстващи се насладиха на талантите от студио за поп-рок певци "Сарандев,, Klimento Brass Band,, 
от СУ "Св. Климент Охридски,, представителна фолклорна танцова студия "Добруджа,, клуб "Театър,, 
към ЕГ "Гео Милев", хип-хоп формация NNS CREW. 
Сумата, събрана на благотворителния концерт възлиза на 1111,30 лева. Средствата ще се използват 
за частичен ремонт на помещения, ваксини и лекарства за животните. Набирането на средства за 
Приюта продължава до края на месеца. Поставени са кутии за дарения в различни училища в града. 
През месец май е планирано младежите да връчат сумата на кмета Йордан Йорданов. 
Доброволците вече са се устремили към следващата благородна кауза, за която са обединили 
усилия и са готови да вложат сърца, посочиха от фондацията. 
 

Стилиян Петров ще участва в благотворителния мач на Бербатов 
www.dir.bg | Dnevnik.bg | 26.04.2017  
Бившият капитан на българския национален отбор, “Селтик“ и “Астън вила“ Стилиян Петров ще 
участва в благотворителния мач, организиран от фондациите на Димитър Бербатов и Луиш 
Фиго.Футболното шоу ще се състои на 14 юни на националния стадион “Васил Левски“, а Петров е 
второто обявено българско име в списъка с участници след Христо Стоичков.“Той ни показваше 
какво е да се бориш на терена. Той ги бореше, аз вкарвах.... Бившият капитан на българския 
национален отбор, “Селтик“ и “Астън вила“ Стилиян Петров ще участва в благотворителния мач, 
организиран от фондациите на Димитър Бербатов и Луиш Фиго. 
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Футболното шоу ще се състои на 14 юни на националния стадион “Васил Левски“, а Петров е второто 
обявено българско име в списъка с участници след Христо Стоичков. 
 

Личният пример - част от корпоративната социална отговорност 
www.mypr.bg | 26.04.2017 До колко реалистично е големите компании да бъдат социално-отговорни 
и да помагат на обкръжаващото ги общество? Можем ли да се поучим от тях ние самите, като хора и 
да вземем пример от дейността им? Всички тези въпроси са достигнали и до екипа на компанията 
The Blueprint, чиито екип искрено вярва, че понякога дори по-малките могат да дадат пример на по-
големите. Отдаден на тази идея, изпълнителният директор на The Blueprint за България Андрю 
Морис за втори пореден път се включи в благотворителната кампания Holiday Heroes, за която у нас 
се разбира повече в навечерието на големи християнски празници. Той и екипът му с удоволствие 
взеха участие в инициативата, която осигурява продукти от първа необходимост на нуждаещи се, 
защото вярват, че всяка една протегната ръка може да бъде чудото, от което някой се нуждае. 
Професионалистите на фирмата са убедени, че с доброта в сърцето и с искрено желание всеки човек 
може да бъде полезен на останалите, а за частните компании това трябва да бъде една искрено 
поета отговорност, за която те да се грижат с удоволствие непрестанно, не само през празничните 
дни. „Връщам се отново тук, за да помогна. Работата продължава, а тя е вълнуваща – вълнуващо е да 
помагаш на хора, особено по Коледа и Великден. Работата ми като доброволец ме кара да се 
чувствам добре, а това е нормално за всеки човек. Разбира се, не съм само аз – тук има още толкова 
много хора, отдадени на каузата да помогнат на другите. Именно затова работата ми допада и 
смятам, че е много важна“, споделя самият Андрю Морис. Той допълва, че оценява изключително 
много това, което хората от инициативата на Holiday Heroes правят, както и начинът, по който се 
случва – предлаганата от тях помощ, която съвсем реално достига до хората. Поставен на линията по 
организация като човек, пълнещ кашоните за нуждаещите се с хранителни продукти, г-н Морис каза, 
че това, което прави, не е тежко, но се чувства отговорен за това, което върши, тъй като знае, че то 
ще бъде от полза на някого в нужда. За него е радващо, че в инициативата се включват все повече 
хора, които наистина се раздават с удоволствие за каузата и атмосферата по време на работа е 
повече от приятна. Запитан какво би отговорил на свой приятел, поискал да знае какво е правил през 
деня, той отговори: „Помощ. Помагам на хората, поне така искрено се надявам. Затова го правя“. 
Затова може би е редно да се замислим – всички ние. Не само директорите на големи компании, не 
само хората, които са избрали ежедневно да помагат, но и всички останали, които всъщност не се 
усещаме податливи на толкова много социални каузи. Да помислим колко много може да означава 
една подадена ръка и как всъщност това е начинът, по който бизнесът да се почувства искрено 
полезен за хората - да бъде сигурен, че доброто начало е реално и постижимо.  
 

Младежи дариха оборудване за 28 000 лв. на дом за деца 
www.kmeta.bg | 26.04.2017  
Жизненоважна апаратура и оборудване на стойност 28 000 лева дариха доброволците от 
младежката организация „Делфините“ на Дома за медико-социални грижи за деца във варненския 
квартал „Виница“. Дарението включва термолегло за Отделението за недоносени бебета, 
реанимационно легло, масажно легло, ЕЕГ – биофийдбек, и четири инфузионни помпи. 
Средствата за него бяха събрани по време на традиционната коледна благотворителна кампания на 
младежите. В продължение на два месеца те изработваха собственоръчно картички, които след това 
продаваха в седмицата преди Коледните празници. Към инициативата се присъединиха стотици 
доброволци благодарение на платформата „TimeHereoes” и им изпратиха картички от различни 
краища на страната. Освен тях се включиха и чужденци от Фондация „Деца на Балканите“. От 
продажбите бяха събрани 28 460 лева – рекордна сума за всички кампании на „Делфините“, 
провеждани досега. 
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„Благодаря сърдечно на „Делфините“ и се надявам тази добра новина да стигне до повече хора. От 
една страна, защото добрите дела трябва да бъдат поощрявани, и от друга, защото родителите на 
децата със специални потребности трябва да са информирани какви нови услуги ще могат да 
ползват. Както знаете, съвременната и модерна апаратура е от първостепенно значение, когато ние, 
лекарите, се борим за живота и здравето на нашите пациенти. Ето защо дарението, което получихме, 
е толкова ценно за нас“, каза директорът на дома д-р Стефка Джанкова. 
Настанените в дома деца са с вродени или придобити увреждания, хронично болни, а недоносени са 
50. Центърът за ранна интервенция и рехабилитация към комплекса обслужва около 300 деца 
годишно. Приемат се пациенти от цялата страна, като престоят, прегледите, консултациите, всички 
рехабилитационни услуги са напълно безплатни. 
Само преди месец младежите от „Делфините“ откриха и Център за физиотерапия по метода на 
Бобат за деца с неврологични увреждания в Специализираната болница за рехабилитация „Термал“, 
средствата за който бяха събрани по време на тяхната миналогодишна коледна кампания. 
 

Анонимен дарител вдигна параклис в древна крепост 
www.kmeta.bg | 26.04.2017  
Малък параклис беше издигнат сред останките на средновековния храм „Възкресение Христово“ в 
крепостта „Чуката” над петричкото село Коларово. Конструкцията е метална и представлява макет на 
православен храм, предназначен за индивидуално поклонение. Параклисът е боядисан в бло, 
декориран е с месингови орнаменти, изобразяващи палмети. Те са типичната украса за българските 
православни храмове. 
Редом с традиционните персонажи от общохристиянската иконография в иконостаса е и образът на 
свети цар Борис Първи покръстител. Предстои поставяне на патронната икона „Възкресение 
Христово“. Отделно е монтиран закрит метален свещник. Параклисът е дело на човек, свързан със 
село Коларово, чиято воля е да остане анонимен. По негов почин публичност отказват и участвалите 
в транспортирането и монтажа местни хора, които също са работили безвъзмездно. Името на 
благодетеля обаче е известно на жителите на селото и те го благославят за делото му. 
Параклисът е в район, където през 1 в. пр. н. е. заедно със светилището траките изградили и 
крепостта. Тя охранявала и обслужвала минаващия по речното течение планински път от Подгорието 
през прехода Демир Капия на юг към Беломорието. Възникналото около крепостния комплекс 
селище било наречено Коларово заради волските и конски коли, които обслужвали пътния трафик. 
Защитата на Чуката е част от трагичната Ключка епопея от 1014 година. Петвековна легенда пък 
разказва, че служещият в крепостния храм дякон Драгослав е бил последният защитник на 
твърдината от османските нашественици. Те наричали крепостта Ада кале заради функциите й на 
молитвено място и крепост едновременно. А българите увековечили паметта на смелия черноризец 
в наименованието „Драгослав поп“ на махалата в подножието на крепостта. 
 

Проектът „3Т“ набира все по-голяма скорост и съмишленици 
www.dir.bg | Novsport | 26.04.2017 
Светило в тениса ще обучава деца до 14 г. и треньори в София Българската федерация по тенис и 
един от дарителите й БНП Париба дадоха съвместна пресконференция днес за новостите по проекта 
„3Т – Тенис, Тийм, Талант“. Програмата се осъществява за втора поредна година като през 2016-а 
осемте състезатели до 12 г., селектирани в два отбора, спечелиха 20 купи от големи международни 
турнири, както и Купата на Европа за момичета. През настоящата година проектът обхвана и 14-
годишните, като осъществява цялостната подготовка и поема участието на най-добрите ни 16 
таланти в двете възрасти на общо 23 турнира от най-висок ранг. Първият голям успех за сезона е 
спечелената купа от Дария Радулова (ТК „Августа Траяна“, гр. Стара Загора) на силната 
международна надпревара до 14 г. в Мая, Португалия от календара на Европейската тенис 
федерация. От днес и двата ни национални отбора до 12 г. започват участие на международния 
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турнир в Добрич. „Това, което отличава проекта „3Т“ е, че децата имат разработена цялостна 
програма за годината, която включва тренировъчни лагери и участия в най-силните турнири за 
техните възрасти. С отборите работят подбрани треньори, психолози и кондиционни специалисти, 
като програмата на всеки е съгласувана с личния му треньор, клуба и е в комуникация с родителите, 
заяви генералният секретар на БФТ Катерина Генова. - Осъществяването на подобен вид амбициозни 
проекти не би бил възможен без подкрепата на нашите партньори и дарители като БНП Париба. 
Финансирането на проекта се състои от бюджет, съставен 50% от средства на федерацията, набирани 
от спонсори и партньори, и 50% от дарители в лицето на БНП Париба, Адвент груп, Атаро Клима и 
др., за което сме им благодарни“ допълни Генова. Тя разкри още, че БФТ е една от трите федерации 
в света, които съвместно с ITF ще организират лагери за развитието на голям брой от най-добрите 
състезатели до 14 г. Семинарите ще бъдат насочени по равно към състезателите и към техните лични 
треньори. 
 

Ден на отворените врати ще се проведе в Центъра за социална рехабилитация и интеграция 
за деца в Казанлък 
www.focus-radio.net | 26.04.2017  
Казанлък. Ден на отворените врати ще се проведе днес в Центъра за социална рехабилитация и 
интеграция за деца в Казанлък, каза за Радио „Фокус“ Мария Гинева, изпълнителен директор. Тя 
поясни, че в рамките на един ден Центърът ще бъде отворен за родители, дарители, съмишленици и 
приятели, като посетителите ще имат възможността да разгледат кабинетите, да се срещнат със 
специалистите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца, да зададат въпроси и 
да получат отговори. 
Гинева поясни още, че в края на месец октомври 2016 година Сдружение „Бъдеще за децата“ 
стартира дарителска кампания „Стъпка напред“ с цел да изгради пространство в Центъра за 
социална рехабилитация и интеграция за деца, в което чрез двигателна активност и рехабилитация 
да бъде помагано на деца с увреждания. Шест месеца по-късно, благодарение на дарители и 
приятели на организацията рехабилитационната е факт. 
Инициативата Ден на отворените врати в Центъра за социална рехабилитация и интеграция ще се 
проведе за времето от 11:00 до 17:00 часа. 
Славяна ГАЙДАРОВА 
 

Благотворителна кампания за онкоболни деца 
www.plovdiv24.bg | 26.04.2017  
Източник: Plovdiv24.bg Благотворителна кампания "Заедно в живота" в полза на Отделението по 
детска онкохематология на УМБАЛ "Свети Георги" - Пловдив организират Община Първомай и 
Киноложкото дружество "Първомай". Инициативата ще се проведе на 29 и 30 април пред Читалище 
"Св. Св. Кирил и Методий" в Първомай по време на ежегодната Киноложка изложба, обясни 
председателят на дружеството Пеньо Запрянов.Кампанията се подкрепя и от Велислава Костадинова 
- собственичката на терапевтичното куче, порода бобтейл, Мадам Фльор де Мон Шмитфлийлд Беар, 
познато на малките пациенти в Отделението по детска онкохематология като Мон или Мони. Преди 
една година, по време на минагодишните празнични дни на град Първомай, Мон и собственичката й 
се включват в киноложката изложба там, като Мон дори става победител. Сред присъстващите на 
изложбата е и малък пациент на Отделението по детска онкохематология. Тогава кметът на Община 
Първомай Ангел Папазов, Пеньо Запрянов, родителите на онкоболното дете и Велислава 
Костадинова се обединяват около идеята да се набират средства и да се помага с всички сили на 
Отделението по детска онкохелатология към Клиниката по педиатрия и генетични заболявания на 
УМБАЛ "Свети Георги". "Нарекохме нашата кампания "Заедно в живота", защото животът е нещото, с 
което сме дарени и което трябва да ценим и пазим. Ние хората, с милостта си сме тези, които малко 
по малко променяме света към по-добро. Децата са тези, заради които се борим цял живот. Нашите 
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любимци пък са тези, които правят живота ни по-добър, по-весел и по-смислен. И така решихме: ние 
сме заедно в живота - нашите деца, нашите домашни любимци и нашата любов в живота" разказа 
Пеньо Запрянов. Киноложката изложба е част от програмата на Майските културни празници на 
Първомай, които по традиция стартират на 1 май. В рамките на изложението на специален щанд ще 
се продават аксесоари за домашни любимци, средствата от техните продажби, заедно с дарения, за 
които на щанда ще има специална кутия - урна, ще бъдат предназначени за Детската 
онкохематология. Наред със състезанията за кучета Киноложката изложба включва в програмата си и 
изложението на български храни, гозби и занаяти, на което ученици от училищата в Първомай ще 
представят изработени от тях и техните близки лакомства и сувенири. Приходите от продажбите на 
тази традиционна българска "продукция" ще бъдат в полза на благотворителната кауза. Ще се 
проведе и фолклорен фестивал, а ученици от училища в Община Първомай ще изнесат музикална 
програма. Гости на Киноложката изложба ще бъдат някои от пациентите на Детската 
онкохематология, както и деца от социални домове. Официалното откриване на киноложката 
изложба е на 29 април от 10:45 ч. пред читалище "Св. Св. Кирил и Методий". Организационният екип 
на кампанията и на киноложкото изложение наброява повече от 100 души. Служителите на 
Читалище "Св. Св. Кирил и Методий" също безвъзмедно се включват в активностите в продължение 
на три дни: 28, 29 и 30 април. Първият човек, включил се благотворително в базара на изложението, 
е Екатерина Лазарова Филипова - Вапирова. Тя е изработила фибички и панделки за домашни 
любимци. Също с изработени собственоръчно продукти за домашни любимци в базара ще участва и 
Веси Илиева. И Дружеството на първомайските художници се присъдинява към благотворителното 
мероприятие. Като начало изложбата, планирана за откриване на 8 май, ще бъде показана още на 28 
април, петък. Част от картините в нея ще бъдат дарени на кампанията "Заедно в живота" и ще бъдат 
продадени на търг на 29 април вечерта в ресторант "Стремон". Първият художник, предоставил своя 
картина, е Петър Кацаров. Тъй като желащите да помогнат са много, вече има предварително 
събрана сума от 1200 лева, допълни Пеньо Запрянов. Дарения могат да се правят по банковата 
сметка на дружеството с текст - "За благотворителната кампания "Заедно в живота": ЕИК 176944754 
Банкова сметка: IBAN BG77STSA93000023245918 BIC STSABGSF Банка ДСК гр. Първомай Парите ще 
бъдат дарени за деца в нужда, лекуващи се в Отделението по детска онкохематология, или за 
закупуване на необходими материали за лечение в същото отделение. За впечатленията си от 
работата на завеждащата отделението доц. д-р Мария Спасова и нейния екип Пеньо Запрянов 
споделя: "Видях с очите си какво означава да си лекар и то не зависи от никакви клетви или 
професионален дълг. Пред себе си видях едно голямо сърце, което бие, за да помага на децата 
пациенти. Убедих се, че в тази държава все още живеят и работят прекрасни хора! Благодарим Ви!" 
Според Запрянов кампанията ще покаже и съпричастност към труда и саможертвата на тези хора. 
"Защото със всяко неспасено дете, въпреки всичките усилия, видях че умира по една клетка от 
техните сърца! Но видях и духа на тези хора, видях усмивки, видях надежда - надежда която тези 
хора дават на нашите деца", допълва председателят на киноложкотото дружество в Първомай. През 
Отделението по детска онкохематология на УМБАЛ "Свети Георги" ежегодно минават около 200 
деца. То е единственото за цяла Южна България. Екипът e начело с доц. д-р Мария Спасова, а 
началникът на Клиниката по педиатрия и генетични заболявания проф. д-р Иван Иванов подкрепя 
всяка потребност на малките пациенти. Кучето, вдъхновило кампанията "Заедно в живота" - Мон, 
ежемесечно вече повече от година посещава Детската онкохематология на УМБАЛ " Свети Георги", 
за да забавлява онкоболните деца. Мон и собственичката й посещават и Дома за хора с физически 
увреждания, центрове за временно настаняване на деца, комплекси за социални услуги и училища в 
Пловдив. Навсякъде терапевтът - бобтейл е посрещан добре. Има научни данни, че терапията с 
кучета подобрява психосоматичния статус и намалява усещането за болка, споделят лекарите. 
 

От 2 милиона дарения за Хитрино, до хората са стигнали само 146 хиляди лева 
www.dunavmost.bg | 27.04.2017 |  
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Едва 146 хиляди лева са получили хората в Хитрино от събраните над 2 милиона дарения. Причината 
- по-голямата част от помощта пострадалите ще получат, след като домовете им бъдат възстановени 
и срещу фактури за закупеното обзавеждане. След като камерите си тръгнаха от Хитрино и 
дарителската кампания приключи, сега хората в селото се притесняват дали ще получат обещаната 
помощ, съобщава БНТ. В Националната дарителска кампания за Хитрино събрахме общо 2 милиона 
76 хиляди 495 лева. От тази сума още в края на миналата година общината получи 160 хиляди лева 
за храна на хората от селото през зимата. Tези пари вече са отчетени пред Националния обществен 
съвет, който контролира как се харчат събраните средства. Основната част от даренията - 1 804 500 
лева - е заделена за текущи ремонти, електроуреди и мебели. Помощта е разпределена между 3 
групи. В първата са 30-те домакинства, които трябва да бъдат изградени от основи. За тях има по 2 
900 лева за елeктроуреди и по 12 хиляди лева за обзавеждане. Тези пари ще бъдат преведени след 
като домовете им бъдат построени. За частично разрушените 70 къщи сумите за уреди и мебели са 
по-малки. От тези пари към момента са преведени само 25%, защото хората все още не са готови със 
строителните работи по домовете си, но и защото мобилните оператори все още не са превели 
всички пари от пратените смс-и. По договорите, подписани между БЧК и телекомите, това става в 
срок от 3 месеца и е така при всяка дарителска кампания. Най-много са къщите в третата група - 
общо 200 домове с по-малки щети. Цялата сума от 450 хиляди лева за тях вече е преведена. Отделно 
за текущи ремонти, врати и остъкление са предоставени и 225 хиляди лева. Кампанията за Хитрино 
приключи преди почти 3 месеца, а за мнозина от селото помощта все още е в бъдеще време. И 
дарителите питат какво става с парите. Васил Рабухтчиев, дарител: Всичко в България, добро или 
лошо, се случва и отминава за няколко дни и ние забравяме за това нещо. Смело мога да заявя, че 
част от парите според мен ще бъдат откраднати или заделени за някакви други нужди. В селото вече 
има слух, че парите от даренията щели да свършат до месец май. Фатме Ахмед е купила нови 
електроуреди, които ще сложи в дома си, след като той бъде ремонтиран. Сега техникатa стои 
покрита на двора. Казва, че е взела част от сумата и очаква до десетина дни да получи и парите за 
мебелите. Фатме Ахмед :Слухове се пускат от хората, че вече няма да помагат, свършили били 
парите, ей такива едни глупости. Изплащането на парите става след представен документ и проверка 
от тричленна комисия. Тя проверява на място дали закупените вещи отговарят на документите. Чак 
тогава се пуска фактурата за плащане. Иначе няма как да се гарантира, че парите се ползват за 
каквото са дарени, казват от местния обществен съвет, който следи къде отиват даренията. Анета 
Петрова, представител на Обществения съвет в Хитрино :Гаранция ли е, че като се дадат тези пари, 
те ще си купят уреди. Всеки разход с някакъв документ трябва да се оправдае. От БЧК има решение 
кой уред до колко лева да се закупи и няма как парите на ръка. В началото на следващия месец ще 
започне изграждането на 11-те напълно разрушени къщи. Извършен е оглед на домовете, които ще 
бъдат ремонтирани с държавна помощ от 5 милиона лева. Ахмед Ахмед, заместник-кмет на община 
Хитрино: По тази програма ще бъдат възстановени домовете на хората, ще бъдат направени текущи 
ремонти, основни ремонти, оттам-нататък възстановяване на компрометираната дограма също ще 
бъде платена от там. Общината е подготвила инфраструктурни проекти за близо 10 милиона евро, 
които ще бъдат финансирани от Европейския съюз. С тези пари ще се ремонтират улиците, 
осветлението и обществените сгради. 
 

Младоженци дариха книжки и играчки на деца в нужда от Бургас 
www.e-burgas.com | 27.04.2017  
Николета и Даниел Господинови се отказали от подаръците на собствената си сватба Николета и 
Даниел Господинови са младо семейство, което направи мил жест към деца от Центъра за 
обществена подкрепа в Бургас. Младоженците са родом от Сливен, но живеят във Варна. В деня на 
своята сватба те пожелали да получат не подаръци, а детски книжки и играчки. Николета и Даниел са 
събрали доста неща и след проучване в различни градове, решават да направят дарение на Центъра 
за обществена подкрепа в Бургас. Ето какво послание отправиха двамата младоженци, с което се 
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надяват да вдъхновят и други хора да правят добро за хората в нужда: "Като едно младо семейство 
имаме свещен дълг към този свят, за да е по-добър той за нас и за нашите деца. Призоваваме всички 
да имат куража да не отместват поглед от чуждото страдание и да обичат ближния! Благодарим на 
всички, че в нашия сватбен ден ни помогнаха в нашата кауза! Вместо цветя ни донесохте играчки и 
книжки и създадохте вихър от детски усмивки. И една от тях е по-скъпа от всички лъскави букети! С 
част от парите, които ни дарихте ние изпълнихме всичко, което искахме - помогнахме за реставрация 
на изгоряла църква, на организация в помощ на животните и млади хора, разпространяващи 
историята на България. Вярвайте в промяната, мили приятели. Тя зависи на първо място от нас...". 
Община Бургас изказва благодарност към Николета и Даниел Господинови и им пожелава здраве и 
много семейно щастие. 
 

Кюстендилската болница получи дарение от 27 местни фирми 
в. Наблюдател, Кюстендил | 28.04.2017  
Кюстендилската болница получи дарение от 27 местни фирми, чрез Търговско-промишлената 
палата. Това съобщи директорът на здравното заведение д-р Александър Величков. Дарението е в 
размер на 14 450 лв. и е предоставено чрез споразумение между палатата и болницата за 
осигуряване на дарения за подобряване на материално-техническата база на здравното заведение. 
Съгласно волята на дарителите, дарените средства са били разходени за отделението по 
кардиология в болницата. С тях е закупен ЕХГ холтер, на стойност 1870 лв., за диагностициране и 
лекуване на ритъмни и проводни нарушения на сърцето. С другите средства и собствени пари на 
болницата е купен и ехокардиограф, чиято обща стойност е 35988 лв. Досегашните такива апарати са 
физически и морално остарели, така че не вършат никаква работа. Съвсем навременна беше 
помощта на Търговско-промишлената палата, каза Величков. Величков добави, че болницата 
изпитва финансови затруднения от години, както и повечето болници в страната, които се дължат на 
заплащането за извършена дейност от НЗОК, под лимита. "Ние не можем да връщаме пациенти, 
въпреки че касата не заплаща за тях, въпреки че са здравно-осигурени", каза Величков. По думите му 
от 2015 г. досега болницата в Кюстендил има 500 хиляди лева, които са над лимита и са 
неразплатени. 
 

ГЕРБ хвали "Америка за България" пред посланик Рубин 
www.standartnews.com | 28.04.2017  
Зам.-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов проведе среща с Н.Пр. Ерик Рубин, посланик на САЩ, 
Брайан Стимлер, съветник по връзки с обществеността в посолството на САЩ и ръководството на 
фондация „Америка за България" - Лин Дафт, председател, и Нанси Шилер, президент на 
фондацията. Участниците в срещата се обединиха около високата оценка за дейността на 
фондацията, която за периода 2009-2016 г. е инвестирала около 184 милиона щатски долара в 
редица сектори като образование, културно наследство и изкуство, социалната сфера, земеделие и 
гражданско общество. Впечатляваща е ангажираността на фондацията в сферата на образованието, 
където са вложени над 105 милиона щатски долара за същия период. „Ние възприемаме високата 
активност на Америка за България в сферата на образованието като един изключително позитивен 
сигнал за готовността на неправителствения сектор да бъде ангажиран партньор по повишаване на 
качеството на образованието в България, а това за нас е много важно, тъй като образованието е един 
от основните приоритети в управленската програма на ГЕРБ," подчерта Цветанов. Дейността на 
фондацията се възприема изключително добре и от страна на Националното сдружение на 
общините в България, като проекти на Америка за България са реализирани в над 30 общини в 
цялата страна. Сред най-впечатляващите проекти на фондацията е възстановяването на Базиликата в 
Пловдив, където Америка за България прави дарение от близо 8 милиона лева. „Решението на 
фондацията да реализира такъв мащабен проект в Пловдив е важен знак на подкрепа в контекста на 
предстоящото домакинство на града като Европейска столица за 2019 г.," заяви Цветанов. Други 
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мащабни проекти на фондацията включват изграждането на „Музейко", който се превърна в 
източник на голямо удоволствие за малчуганите в столицата, както и облагородяване на интериора 
на детското отделение в "Пирогов" с образователни елементи по модел на детски музей. Предвид 
позитивните резултати от проектите на фондация „Америка за България" в редица сектори, Цветанов 
сподели, че в институционално качество биха могли да бъдат реализирани съвместни проекти, в 
диалог и с други представители на НПО сектора. 
 

Бизнесмен дари детска площадка на хлапетата в Града на липите 
www.kmeta.bg | 28.04.2017  
Бизнесмен дари детска площадка на Стара Загора. Тя е с площ 150 кв.м. и е изградена на 
територията на парк „Александър Стамболийски“. Кътът за забавление на хлапета е дарение от 
бизнесмена Димо Бухчев, наследник на един от старите старозагорски индустриални родове и 
Почетен гражданин на Стара Загора. 
Тя е комбинирана, осигурява съоръжения за игра за двете възрастови групи: до 3 години и от 3 до 12 
години. Поставени са двойна люлка за деца от 0 до 12г., две люлки тип клатушка – за деца от 0 до 3 г. 
и от 3 до 12г., както и две комбинирани детски съоръжения за деца – от 1 до 6 г., и до 12 г. Зоните 
около съоръженията са обезопасени с ударопоглъщаща каучукова настилка. 
Детската площадка е изпълнена съгласно проект „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване 
на физическата среда на градина „Александър Стамболийски“, изготвен с финансиране по 
Оперативна програма Регионално развитие „В подкрепа за следващия програмен период“. 
Кметът на Стара Загора Живко Тодоров подписа Грамота за дарителство, която ще бъде връчена на 
Димо Бухчев. 
 

Таланти събират с концерт средства за Музикалното училище 
Събитието се посвещава на "80 години Ротари в Русе" 
в. Бряг, Русе | 29.04.2017  
Благотворителен концерт "заЕДНО" в подкрепа на НУИ "Проф. Веселин Стоянов" организира днес 
"Ротаракт клуб" в зала "Русе". Събитието е част от инициативата "Талант без граници", съобщиха 
организаторите. 
Изпълнители от различни възрастови групи и различни стилове ще помогнат чрез участието си да 
продължи ремонтът и обновлението на музикалните инструменти в училището. 
Сред участниците в концерта са ФТС "Зора", ФА "Русчуклийче", Представителен самодеен ансамбъл 
"Гоце Делчев", Балет "Импулс", Мажоретен състав към Младежки дом Русе, Александър Пламенов 
(студент във ВТУ "Св.св. Кирил и Методий" и възпитаник на НУИ), Мирела и Пресияна Димитрови, 
Lindy Hop Русе, както и ученици от НУИ "Проф. В. Стоянов". 
Съорганизатори на проявата са Фондация "Русе - град на свободния дух", Национално училище по 
изкуствата "Професор Веселин Стоянов", "Ротари клуб Русе", "Ротари клуб Русе - Дунав". Събитието е 
под наслов "80 години Ротари в Русе". 
Билетите с цена от 5 лева ще се продават във фоайето на зала "Русе", а събраните средства ще бъдат 
предоставени по сметката на инициативата "Талант без граници". 
Подкрепа към организаторите решиха да изразят и млади творци-художници, които ще подредят 
благотворителна изложба във фоайето на залата. Сред творците са Ема Деанова, Александър 
Веселинов, Живко Лазаров и Михаела Димитрова. 
Всички изложени картини ще могат да бъдат закупени, като средствата също ще се предоставят за 
"Талант без граници". 
Началото на изложбата е от 18.30 часа, а на концерта - 19.00 часа. 
 

Реанимация „диша” по-леко след дарение на ротарианци 
www.kmeta.bg | 29.04.2017  
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Реанимация „диша” по-леко след дарение на ротарианци 
С по-добро оборудване и апаратура разполага вече Отделението по анестезиология, реанимация и 
интензивно лечение в благоевградската болница след дарение от Ротари клуб Благоевград-Център. 
„Това за нас е страхотна помощ, защото касае не просто нашата работа, но живота на пациентите ни. 
Взехме някои неща, които бяха необходими – ехограф, монитори, антидекубитални подложки, 
инфузионни помпи, маски, стойки за инфузия. Всичко това облекчава много дейността ни, помощта 
се чувства всеки един ден. Разчитаме на такава помощ, защото не всичко може да се купи от 
болницата”, заяви началникът на реанимация д-р Любомир Димитров. 
Той уточни, че МБАЛ-Благоевград като почти всички болници е зле финансово, има дългове, а тези 
дългове пречат на нормалното функциониране на здравното заведение. Доста голяма сума се 
отделя ежемесечно за тези дългове, клиничните пътеки не са финансирани. Понякога не могат да се 
купят неща, които са нужни за болницата. Затова, ако дойдат дарители, са добре дошли. Един апарат 
струва 30 000 – 40 000 лева, сериозен дарител трябва. Имаме 6 стари апарата, които обдишват 
болните, ако са по-качествени – струва повече. Те спасяват човешки живот, ние ги имаме от 15-20 
години и повече”, каза още медикът. 
Общата стойност на направеното дарение от Ротари клуб Благоевград-Център е в размер на 11 865 
лева. Президентът Благой Грозданов разкри, че има и личен мотив да вземат решение да помогнат 
на отделението по реанимация. „На наш много добър приятел – Андон Данаилов, тук бяха 
последните му дни, светла му памет. Тогава видях обстановката в отделението и разбрах за 
сериозните проблеми с оборудване и апаратура, които са необходими да функционира отделението 
на ниво. Буквално тук нещата се крепят на професионализма на докторите. С това оборудване правят 
чудеса”, каза Благой Грозданов. 
Той подчерта, че Ротари е хуманитарна организация, а в обществото малко се знае, че това са 
ентусиасти, които искат да подобрят обществото, в което живеят. Затова мобилизирахме над 150 
граждани – всеки да дари колкото може. Това е добрият пример в обществото. Да показваме 
разликата, да даваме добрия пример, че нещата зависят и от нас. С общи усилия можем да си 
променим общността, в която живеем, да се чувстваме по-добре. Аз утре мога да имам проблем, да 
съм в интензивното. Ще чакам държавата да реагира и да закупи оборудване ли? При условие, че 
можем да помогнем днес и сега. Ние като общество можем да си помогнем много. Без да 
парадираме, без да се изтъкваме”, допълни президентът на ротарианците в Благоевград. 
 

Патриархът ще освети катедрала в Ловеч 
www.glasove.com | 30.04.2017  
Патриархът ще освети катедрала в Ловеч 
Новата катедрала "Св. св. Кирил и Методий" в Ловеч ще бъде осветена днес. На събитието ще 
присъства Негово светейшество Българския патриарх Неофит, членовете на Св. Синод в пълен състав, 
Нижегородския митрополит Георги, епископ Амвросий от Румънската православна църква и много 
други архиереи и йереи на БПЦ и братските поместни православни църкви. Сред официалните гости 
ще са голяма част от дарителите, сред които Бойко Борисов и Негово величество Симеон 
Сакскобургготски, съобщава epiecnter.bg. 
Идея за построяването на катедрала в Ловеч има от началото на миналия век. Тогава 
христолюбивото гражданство и духовенство са се опитали да започнат такъв процес за подготовка и 
строителство. Има протокол от епархийски съвет, според който се отпускат 50 000 лв. за начало на 
това дело. Но по неизвестни причини общината не е предоставила място в центъра на града. След 9 
септември 1944 г. не е било възможно някъде в България да се прави катедрален храм, казва 
митрополит Гавраил пред "Стандарт". Около деветдесетте години на миналия век идеята за 
катедралния храм в Ловеч се събужда отново у гражданите. Когато митрополитът става глава на 
Ловчанска епархия, въпросът е решен окончателно и се закупува 3.5 декара в центъра на града. 
Тогава започва и подготовка за самото строителство. Закупуването на мястото е през 2001 г., а 
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полагането на основния камък - през 2005 г. Строи се единадесет години и половина. "Архитектът на 
храма е схийеромонах Роман, който е от манастира "Св. Дух" в Гърция, където игумен е един 
съвременен духовен старец - схиархимандрит Тимотей. Архитектурата на храма е по идея на 
архимандрит Роман – талантлив иконописец, който рисува икони и стенописи във византийски стил", 
казва още Гавраил. - Проектирал е и други църкви по света, не само в Гърция и стилът му е 
традиционен за православното храмово строителство. Новата църква има 850 кв. м застроена площ, 
височинато й е 25 м и с красивата си архитектура е истинско украшение за центъра на града. Храмът 
впечатлява и със своето вътрешно благолепие - изящни полиелеи, изработени по поръчка в Украйна 
и Русия, удивителни стенописи, дело на известния български зограф Владимир Авраамов, 
дърворезбован иконостас - истинско произведение на изкуството, излязло изпод ръката на 
смолянски майстори, красива мраморна настилка. Църквата е оборудвана и с помещения, където ще 
бъдат разположени храмова библиотека, стая за неделно училище, което предстои да бъде открито 
през настъпващата есен, пише Новини.бг. Дарители: Най-големи дарители са фирмите на 
„Геотехмин“, вкл. „Елаците Мед“ – 917 000 лева; ПП ГЕРБ – 600 000 лева; дирекция 
„Вероизповедания“ – 480 000 лева; Община Ловеч – 150 000 лева; Първа инвестиционна банка – 120 
000 лева; Гриша Ганчев /“Литекс“/ – 107 000 лева; Валентин Златев /“Лукойл“/ – 104 000 лева; 
„Златна Панега Цимент“ – дарителство на цимент; Ловчански митрополит Гавриил 58 410 лева. Други 
юридически и физически лица -под 50 000 лева. Банченският епископ Лонгин, викарий на 
Черновицката епархия в Украйна, посети Ловеч в края на месец февруари 2016, за да направи щедро 
дарение за новия катедрален храм - три прекрасни полилея и други принадлежности за 
освещаването на църквата. За това информират от Ловчанската епархия. От там припомнят, че в края 
на миналата година са се обърнали към завода за църковна утвар в град Виница, Украйна, за да 
поръчат изработването на трите полилея. По своето изящество те трябвало да са в унисон с 
централния полилей на новата църква, подарен от Нижегородския и Арзамаски митрополит Георги. 
Затова срокът за изработката, обявен от завода, бил твърде дълъг - далеч след плануваната дата за 
освещаването на новия катедрален храм – 30 април 2017. И Черновицкият епископ Лонгин, след като 
научил за неизбежното забавяне, оказал своето незаменимо съдействие да бъде ускорено 
изработването на църковната утвар. 
 

Седмица на благотворителността ще се проведе във Варна 
www.bnr.bg | 02.05.2017  
За втора поредна година Фондация „Оренда“ организира Седмица на благотворителността, която ще 
се проведе в периода 5-11 юни 2017 г. И този път част от средствата, събрани по време на 
кампанията под мотото „Време за добро!“, ще бъдат дарени на Дома за медико-социални грижи за 
деца – Варна (ДМСГД). Те ще бъдат предназначени за изграждането на детска площадка в двора на 
здравното заведение, която да отговаря на най-новите стандарти за безопасност и да е подходяща 
за деца с увреждания.Предходното дарение за ДМСГД, събрано по време на Седмицата на 
благодарността през 2016 г., бе в размер на 3 700 лв. Средствата бяха вложени за ремонт в 
Отделението за недоносени бебета в Дома за медико-социални грижи за деца – Варна. 
Благотворителната инициатива на Фондация „Оренда“ има и друга кауза, а именно – подкрепа за 
децата с аутизъм и техните родители.Партньори са Мисия „Промяна“, Клуб за народни танци 
„Моряците“, Фондация „Живот в спектъра“, PTPI The Dolphins. По време на Седмицата на 
благотворителността ще се проведат поредица от инициативи. Част от тях са надиграване по 
народни танци, спортно състезание, лов на улики, изложба, благотворително бягане и коктейл. 
Организаторите отправят и предизвикателство към варненските фирми и компании – да си изберат 
конкретен ден от Седмицата, в който да набират средства благотворително или да споделят за 
каузата част от изработеното през конкретния ден (дни). На всеки участник ще бъде даден 
отличителен знак, който да го прави разпознаваем. Повече подробности за Седмицата на 
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благотворителността можете да получите на нейния Сайт: http://sedmica-na-
blagotvoritelnostta.weebly.com/ или на Фейсбук страницата на Фондация „Оренда“. 
 

Над 2800 лв. събрани от базара за Ива, кампанията продължава  
www.dariknews.bg | 02.05.2017  
Слушай Базар за Ива се проведе в Русе 93480 Your browser does not support the audio element. Базар 
за Ива се проведе в Русе Базар за Ива се проведе в Русе Малко над 2880 лв. са събрани на 
благотворителния базар, който се проведе през почивните дни в Русе. Той бе организиран, за да 
помогне в събирането на средства за лечението на 28-годишната Ивелина Димитрова. За младата 
жена сме разказвали вече, но ще припомним, че сега тя е в инвалидна количка, след претърпяна 
катастрофа и неадекватно лечение в България. Шанс за прохождането й дават в Кипър, но сумата за 
операция е доста голяма. Ива, семейството й и приятели организираха този базар, като част от 
усилията за набирането на парите. Кампанията продължава, необходими са още около 80 000 лв. 
Банковата сметка на Ивелина е публикувана в групата "Заедно за Ива" във Фейсбук, има и DMS 
номер- DMS Ivelina на 17 7777.  
 

Мъж дари 26 000 лв. за лечението на Иоанка от Велико Търново 
в. Янтра Днес, Велико Търново | Вася ТЕРЗИЕВА | 03.05.2017  
Йордан Йорданов от Генерал Тошево, който наскоро загуби 33-годишната си съпруга в тежката битка 
с рака, е дарил 26 000 лв. за лечението на 7-годишната Йоанна Христова от Велико Търново. 
Момиченцето е диагностицирано с тумор в мозъка и се лекува в Турция. За лечението са 
необходими 100 000 евро и семейството започна благотворителни кампании, в които се включиха с 
дарителски инициативи хора от страната и чужбина. 
Терапията на момиченцето започва успешно с продължителна химиотерапия, но на 17 април 2017 г. 
се установява, че лекарствата са спрели да действат и две останали туморни частици са се 
активизирали. За целта е необходимо ново лечение, за което трябват 25 000 евро, с които 
семейството не разполага, пише на страницата на Йоанка в социалната мрежа. Според родителите 
на момиченцето, те са подали документи за помощ във фонда за лечение на деца, но вече четири 
месеца решение няма. 
Заболяването на детето е открито преди две години, като първите признаци били болки в стомаха и 
повръщане. Редят се какви ли не диагнози, докато в софийска клиника става ясно, че Йоанка има 
тумор в мозъка. Семейството решава да лекува детето в Турция и избира клиника, където дават шанс 
над 90 процента излекуване. Така започва тежката борба с рака, която продължава и днес. 
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