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Новини за членове на БДФ 
 

ОББ и ДЗИ се включват в „поход“ до Луната 

www.cross.bg | 25.09.2018  
/КРОСС/ Компаниите от банково-застрахователната група KBC в Европа ще изминат заедно 
384 000 км в името на десетки благородни каузи.   Тази есен белгийската финансова група 
KBC отправя предизвикателство към своите служители, клиенти и партньори – да изминат 
заедно разстоянието от Земята до Луната  или точно 384 000 км. Десетки хиляди хора от 6 
държави, в които оперира КВС Груп, ще допринесат за изпълнението на амбициозната цел с 
бягане, плуване, колоездене, спортно ориентиране, гребане и други. Чрез специално 
разработена за целта платформа TEAM BLUE CONNECTS те се включват в спортни събития 
и символично „даряват“ изминатите от тях километри. В замяна КВС Груп ще монетаризира 
всеки изминат километър и ще дари средствата за местни каузи. В България набраните суми 
ще бъдат дарени за каузите „История с бъдеще: висше образование за повече български 
деца“ на ДЗИ, ОББ Старт-ъп, Българската Коледа, уроци по финансова грамотност на 
Фондация because и Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“. В допълнение 
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всеки желаещ може да закупи специално създадената за предизвикателството тениска I AM 
TEAM BLUE, а средствата за закупуването ѝ да насочи сам към пожеланата от него кауза.                            
България в лицето на ОББ, ДЗИ, ОББ Интерлийз и дъщерните дружества на ОББ допринася 
с близо 20 собствени и партньорски събития, в които участие взимат десетки хиляди души. 
Освен това, в подкрепа на голяма цел, КВС Груп в България дава възможността на всеки 
желаещ да регистрира свое спортно събитие, на което да покани своите близки, приятели, 
семейство и колеги. Единственото изискване е в събитието да се включат повече от двама 
души и да бъде регистрирано в платформата TEAM BLUE CONNECTS. Единственото условие 
е спортовете да не включват изминаване на километри чрез моторно превозно средство. 
Програмата със собствени събития ще открие ДЗИ със серия от три веломаратона ДЗИ Вело 
в Бургас, Пловдив и Стара Загора, съответно на 29 септември, 6 и 13 октомври. В тях ще 
могат да се включат както професионални колоездачи, така и любители. Компанията 
покрива и дневните застраховки на всички участници от свободния старт. Обединена 
българска банка организира своя първи ОББ тенис турнир на 13 и 14 октомври, в който 
служители и партньори на банката ще могат да премерят сили на кортовете на Национален 
ОББ тенис център. Пътуването до Луната ще завърши с вертикално бягане на 25 октомври, 
когато емблематичната сграда ОББ Милениум център, с височина 95 метра, ще се превърне 
в домакин на нетрадиционния ОББ Вертикален маратон/ ОББ Въртикал рън. Всички 
посетители на централата в този ден ще имат възможността изпитат куража си – 24-те 
етажа на сградата ще ги очакват, заредени със сили и мотивация, защото след 16:00 ч. 
единственият начин да се придвижат ще бъде да използват стълбите. 

Фондация „Една от 8“ дари тюрбани и подкрепи търновки с рак на гърдата 

www.borbabg.com | 26.09.2018 |  
Екип от специалисти извърши безплатни профилактични прегледи 
ПРОФЕСИОНАЛЕН ГРИМ, КРАСИВИ ТЮРБАНИ ЗА ГЛАВА И АКСЕСОАРИ ПОЛУЧИХА 
БЛИЗО 100 ЖЕНИ, борещи се с рак на гърдата в старата столица. Подаръците бяха 
раздадени от доброволките на фондация „Една от 8“ при посещението на емблематичния за 
организацията розов кемпер във Велико Търново. Той бе паркиран вчера сутринта пред 
сградата на общината, където се провеждаха и безплатните профилактични прегледи, 
осигурени от кампанията на телевизионната водеща Нана Гладуиш. 
Екипът на фондацията, дошъл в областния град, включваше медицински персонал, 
психолог, диетолог, арттерапевт и гримьор. Всички тези специалисти бяха на разположение 
на жените с коварна диагноза и остават на място в града и в сряда. 
„Тук сме, за да помогнем на всички жени, които са засегнати от заболяването рак на 
гърдата, имат близки с тази диагноза или те самите в момента преминават лечението. Това е 
проблем не само за пациентката, но безспорно се отразява на цялото семейство. Децата 
също преживяват болката на майката и затова водим и детски психолог. С нас са и жени 
преминали през заболяването, които дават практически съвети“, заяви Жечка Илиева – 
представител на фондацията. По нейни думи дамите, които наскоро са били оперирани, ще 
получат безплатни първични протези и разработени от организацията брошури, които 
запознават със състоянията на възстановителния период. 
Тези, които сега започват битката, следва да знаят, че имат право на 100 лв. от социалното 
министерство, които се полагат за перука. Такава задължително ще им е необходима, тъй 
като две седмици след първата химиотерапия, започва стресиращият косопад. По време на 
лечението следва да настъпят промени в храненето, но в никакъв случай да не се изключват 
цели групи храни, тъй като това ще доведе до допълнителен стрес за организма. 
Жечка Илиева обясни, че желаещите да се възползват от обявените 130 безплатни 
профилактични прегледи във Велико Търново били много повече от свободните места. 
„Още в първия ден на записване бяха заети всички часовете. Радваме се, че има такъв 
интерес, защото ролята на профилактичните прегледи е огромна. Хванато навреме, 
заболяването е лечимо“, увери тя. 
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Представителката на фондацията уточни, че апаратурата, с която се преглежда на терен, е 
нова, модерна и дарена на организацията. В каузата е привлечен и специалистът от Първа 
АГ болница в София д-р Младен Младенов, който извършва консултациите. 
От фондацията споделиха статистика данните от която сочат, че годишно 3200 българки се 
разболяват от рак на гърдата, а 1200 от тях не успяват да преборят болестта. Възрастовата 
граница рязко пада, като най-младата пациентка за миналата година била едва на 21 
години. 
В сряда доброволците ще посетят Комплексния онкологичен център. На следващия ден 
розовият кемпер се отправя към Габрово. След края на кампанията от фондацията да 
раздадат безплатно специализирани сутиени, чиято цена е много висока, но чрез проект са 
закупени за онкологично болните жени и чрез записване в централата на организацията ще 
бъдат доставени до адрес с куриер. Те ще са напълно безплатни за бъдещите им 
притежателки. 
Галина ГЕОРГИЕВА, Сн. Светослав СТЕФАНОВ 

„Майко мила“ с национална кампания за профилактика на здравето на майки на деца с 
увреждания 

www.dariknews.bg | 26.09.2018 |  
Тази година фондация „Майко мила“, която спечели с каузата си Оле Мале! най-големият 
социално-предприемачески проект в България ПРОМЯНАТА – плод на съвместните усилия 
на Нова Броудкастинг Груп и Фондация Reach for Change, отчита още една завършена 
инициатива в полза на майките на деца с увреждания. За да може едно дете с увреждане да 
развие максимално своя потенциал, родителите му трябва да са достатъчно здрави и 
уверени в силите си, така че да могат да му предоставят всички възможности, които стоят 
пред него и да му дадат шанс да стане пълноценен човек. Уви, много от децата с увреждания 
остават в една или друга степен зависими от родителите си и често майката е тази, която се 
грижи всекидневно за него. Проектът “Оле Мале!” променя живота на майките на деца с 
увреждания Затова и фондация „Майко мила“ съвместно с Българската асоциация на 
застрахователните брокери (БАЗБ) организира и проведе национална кампания за 
профилактика на здравето на майки на деца с увреждания.  Организацията включи шестте 
най-големи застрахователни дружества в България, които предоставиха организационна и 
логистична подкрепа, администрациите на медицински заведения от цялата страна, 
контакти с повече от над сто майки от цяла България по имейл, телефон и лично, обмен на 
документация, изследвания, обратна връзка. 
Кампанията даде възможност на майки от Пловдив, София, Бургас, Враца, Севлиево, 
Добрич, Панагюрище и Стара Загора да се прегледат и да обърнат внимание на здравето си. 
 
Увеличават се училищата, участващи в програмата Научи се да даряваш“, ... 

www.novini247.com | 24.09.2018 | 10:05  

Хермина Емирян: Увеличават се училищата, включени в програмата Научи се да даряваш. 
Увеличават се училищата, участващи в програмата „Научи се да даряваш“, заяви в 
предаването „Преди всички“ Хермина Емирян от Българския дарителски форум, който 
стартира за трета поредна година програмата „Научи се да даряваш“. „Искаме да излезем от 
това, че дарителството е свързано само и единствено с даряване на пари и правене на 
кампании за лечението на един или друг човек. Децата учат неща, които в чисто житейски 
план биха им били полезни. Има страхотен интерес, защото те се занимават не само с това 
да изучат даден въпрос, а просто да се занимават и практически с него“, обясни тя. В 
програмата са включени големи и малки градове, като тази учебна година за първи път са 
включени и три села. Според Емирян програмата работи добре навсякъде: „С учениците 
говорим за това колко е важно да има правила, какви отговорности имаме като граждани, 
говорим за агресия, говорим за мигранти и бежанци, говорим за храната, темата за 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s6745%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d20424128%22


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”  

7 

 

гласуването, за правата на децата, за опазване на околната среда, доброволчеството, 
мобилизиране на ресурси в общността, събиране на средства, книги, дрехи, храна, какво е 
неправителствена организация, как управляваме личните си пари, как се формира бюджета 
на една държава и т.н. Това си е гражданско образование. Опитваме се да покажем, че и в 
настоящето има много какво да се покаже и че те могат да бъдат част от решаването на 
някакви проблеми и също са дарители. До края на учебната година те стават дарители, 
защото ние искаме от тях да се ангажират с поне един проект, свързан с подобряване на 
средата в общността, в която се намират извън училище“. Цялото интервю чуйте в звуковия 
файл.   
Източник: bnr.bg  

Благотворителен концерт-спектакъл в театъра на фондация „Искам бебе“  

www.novjivot.info | 26.09.2018 |  
Събитието в петък е под наслов „За повече деца в Родопите“ и е под патронажа на областния 
управител Никола Чанев  
Благотворителен концерт-спектакъл под патронажа на областния управител Никола Чанев 
организира в Кърджали Фондация „Искам бебе“. Събитието е под надслов „За повече деца в 
Родопите“ и е със специалното участие на Трио „Сопрано“ и популярния фолк-изпълнител 
от Кърджали Здравко Мандаджиев. Ще се проведе на 28 септември, петък, от 19 часа в 
салона на театъра. Входът е свободен.  
В концерта ще се включат солистите Биляна Арсова, Мария Белева и Микаела Чаушева, 
вокална и танцова трупа при Обединения детски комплекс /ОДК/, инструментален състав 
от Езиковата гимназия „Христо Ботев“, школата по модерен балет с ръководител Огнян 
Камишев, Трио New Stage band и школата по народни танци към Дома на културата.  
Във фоайето на театъра ще се състои благотворителен базар, приходите от който ще бъдат 
дарени за асистирана репродукция. Областният управител Никола Чанев призовава всички 
кърджалийци да подкрепят каузата на фондация „Искам бебе“ като присъстват на 
спектакъла и закупят артикул от базара. 

Понякога най-важният урок е за доброто. Програмите на фондация "Благотворител" 
преподават теми извън учебната програма - честност, търпение, прошка 

в. Сега | Искра ЦЕНКОВА | 27.09.2018 |  
Часовете по добродетели за децата, лишени от родителски грижи в старозагорския дом 
"Мария Терезия", започват горе-долу така: Какво е доброто, само отвлечено философско 
понятие? Не, то съществува във всеки от нас, но трябва да знаем как да го подкрепим и 
развием и да го настаним в ежедневието си... Повечето от учениците, преминали 
обучението, наричат тези часове "различните", защото в тях се говори по теми, които не се 
повдигат другаде. А Въвеждането им в образователната мрежа става за пръв път преди 
десетина години със съдействието на неправителствения сектор. 
Децата, отглеждани от държавната институция в Стара Загора, в момента са 20, израснали 
са заедно, а кварталът добре ги познава. Имат добри сърца, а повод да се уверят в това са 
имали не само възрастните самотници, които разчитат на тях за помощ - разбрахме го 
всички покрай Наска и Стефан, които намериха 380 лв. и ги върнаха на собственичката, и 
покрай Мария Звездева, която спаси шофьор на тролейбус от задушаване - спонтанно, без 
да се замисля, пред очите на останалите пътници. 
Мария тогава беше на 15 години и знаеше, че иска да стане масажист. Днес вече е в 
последната си година в училище и изборът не изглежда толкова прост, а и матурите не 
звучат никак лесни. Може би ще учи за фризьорка или за маникюристка. Умува дали да не 
кандидатства в университет, но се чувства леко неуверена. 
Един от особено важните въпроси за децата, отглеждани в държавните институции, е какво 
ще се случи с тях след 18-годишната им възраст. След като навършат пълнолетие, те трябва 
да напуснат дома. Миналата година едно от момичета в старозагорския дом, завършило 
курс по сладкарство, сега е студентка, ще се издържа като работи по придобитата професия. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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Много от децата искат да продължат обучението си във висше училище - от една страна, за 
да се реализират по-добре, а от друга - заради 
сигурния покрив на студентското общежитие 
Какво се случва с децата, които са обикаляли кофите за боклук с родителите си, преди да 
влязат в институцията? Колко от тях успяват? Колко се провалят? Какво въобще се случва с 
младите хора след края на държавната грижа? Тези въпроси си задават през 2005 г. и 
служителите на току-що създадената фондация "Благотворител". Неправителствената 
организация тръгва напред с каузата да подпомага промяната на живота на децата от 
маргиналните слоеве на обществото и сформирането им като нравствени личности, със 
съхранени ценности. 
"Решихме да започнем работа в най-големия дом за изоставени деца - софийския "Пенчо 
Славейков". Оказа се, че въпросът за съдбата на порасналите институционални деца няма 
отговор, тъй като такава информация липсва или пък е много оскъдна. Щом станат 
пълнолетни, децата напускат дома и се пръскат в различни посоки. В дирекцията на дома 
има един телефонен апарат, но персоналът рядко го вдига. Дори когато младите хора искат 
да споделят нещо с бившите си възпитатели, няма кой да ги чуе отсреща", разказва Пенка 
Лазарова от фондация "Благотворител". Стартират с проект "Социална и професионална 
адаптация" и с идеята чрез обучението по професия да дадат посока на живота на младите 
хора. Предлагат им още докато са в институцията и имат храна и покрив, да вземат в ръце 
хляба си като изкарат курс - за готвачи, шофьори, мозайкаджии, бармани, сервитьори... 
Тринадесет години по-късно вече имат отговор на въпроса за случващото се с младежите, 
отгледани в институционалната сграда. С част от тях връзката им не е прекъсвала и за миг - 
по телефона, лице в лице 
на чаша бира. Отпиват горчивите глътки и с часове си говорят. Тези, които са им повярвали 
като Васил, Диян и Янко и са поели подадената ръка, решително са пристъпили напред. 
Завършили са професионалното си обучение, а през това време фондацията ги е подкрепяла 
и със стипендии. Повечето водят нормален живот и сами се справят, а макар и единици, 
сред тях има и топспециалисти. 
Диян записал колежа по телекомуникации, но решил междувременно, че зъботехниката му 
е по на сърце. Спрял на финала и се прехвърлил в зъботехника. След като я завършил, се 
върнал да си довърши и телекомуникациите. Сега работи в една от най-реномираните 
зъботехнически лаборатории в страната. Преди две години Васко пък заминал за Лондон, за 
да си търси късмета там. "Изключително е буден, но малко мързелив. С голям зор го 
накарахме да запише вечерна гимназия, но я напусна, започна работа. Един ден ми се 
обади: Госпожо, приеха ме. Ама как, шегуваш ли се? Ти дори не си завършил гимназията? 
Видяхме се. Завършил, кандидатствал, приели го здравен мениджмънт в Медицинския 
университет. Завърши го с отличен семестриален успех. Но реши да опита в Лондон, казва, 
че някой ден може да се пробва и по специалността си", разказва Пенка Лазарова. Янко пък 
вече е регионален мениджър на високо ниво в германска фирма. Още в дома натрупал 
много знания и умения, минал през различни обучения, а междувременно получавал от 
фондацията и стипендия... Изкарал и магистратура в Техническия университет и сега се 
грижи за братята и родителите си. Не е тайна, че сираците, израснали в домовете за деца, са 
много малка част. Повечето от изоставените имат семейства, тръгнали са от маргиналните 
слоеве на обществото, а в дома попаднали с идеята за тяхно добро. 
Думата "добродетел" днес у нас не се използва често, въпреки че качества като смелост, 
търпение, честност и толерантност не са изключение в темите, които възрастните поставят 
на вниманието на подрастващите. Програмата "Добродетели" е канадска, но екипът на 
фондация "Благотворител“ толкова се вдъхновява от заложените в нея идеи, че започва да я 
прилага у нас. Обучението преминава под формата на дискусии, най-често намира място в 
часа на класния или в извънкласните занимания и използва нестандартни методи - с 
интерактивни игри, през лични преживявания, с различни житейски примери. А В много от 
случаите ментори в разгорещените спорове пред черната дъска са обучените вече ученици 
от по-горен клас. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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"Решихме, че най-важното за едно дете е първо да стане добър човек, но в тази посока не се 
работи достатъчно. Моделът на представянето на добродетелите е много семпъл: Какво 
например е честност? Защо трябва да сме честни, това качество каква полза ще донесе на 
мен и другите? Напоследък хората все по-често послъгват, при това с лекота. Решихме, че 
училището е мястото, в което могат да попият тези добродетели, но не като отвлечени 
философски понятия, а да се научат да ги прилагат в ежедневни ситуации", разказва Пенка 
Лазарова. До момента в такива часове по добродетели са участвали над 16 хил. деца, а 
темите им допадат, защото им помагат да решават морални казуси, в които те самите 
понякога изпадат. Учителите, обучени от фондацията за работата с децата, вече са над 300. 
Програмата предвижда и седемдневно обучение за младежи. Едно от основните правила в 
часовете по добродетел е това, че всички отговори не са нито грешни, нито верни. 
Решението изскача само в споровете, като всички мнения са равнопоставени. 
Един от основните въпроси, които интересува децата от дома в Стара Загора, е 
как да живеят достойно занапред 
Много от децата имат тежко минало. Много от биологичните им родители първо са им 
преподавали уроци по сръчност в кражбите, в ровенето из контейнерите. Дискусиите по 
всички теми са толкова бурни, че често ги чуват и съседите. Едно момче намерило десет 
лева в класната стая и ги предало на класната. Другите обаче скочили: Защо ги даде! 
Можехме да изядем в междучасието по една пица с тях. Който ги е загубил, явно е паралия. 
Ама той ще страда, мен така не са ме учили, отговорило момчето. Дискусията на тема 
"Чуждото не е мое" съвсем назряла, след като момиче от дома загубило очилата си. За 
щастие, попаднали в ръцете на добри хора и се върнали при нея. "Преди да ми върнат 
очилата, аз също направих едно добро - помогнах на двама възрастни да пренесат детска 
количка по стълбите на един магазин. Явно доброто, което направиш, се връща", замислило 
се момичето. 
За да помогне на учителите, екипът на фондацията в момента работи върху два наръчника - 
за предучилищна възраст и за децата до четвърти клас. Обучението е под наслов: "Уроци за 
сърцето". Подготвят и сайта www.dobrodeteli.bg. отново с идеята да облекчат учителите, 
които искат да провеждат уроци по тези теми. 
А какво все пак е доброто? Факторите, които влияят върху сформирането на човешките 
ценности, са много, подчертава Пенка Лазарова. Въпреки това в резултат от нравственото и 
духовното обучение, при част от децата промените са видими - те стават по-толерантни, по-
спокойни, с позитивни нагласи, говорят по темите искрено и открито. Търпението всъщност 
е най-търсената тема от самите деца. А за собствената си скала на търпимост в рамките на 
деня изготвят карта. Обсъждат я и търсят отговор на въпроса как да вплетат това качество в 
ежедневието си? Колко е важно да го проявяваме и къде е разумната граница? 
Себеотстояването също е сред най-желаните теми. Как го правим, можем ли да поемем 
отговорност за поведението си, за изборите си, за чувствата си? Можем ли да казваме "не" и 
да отстояваме интересите си? "Когато не знаем как да го правим, търсим уважение с 
крясъци, с юмруци и викове, ставаме агресивни, по-склонни към насилие", подчертава 
Лазарова. Най-сложната за представяне тема пък е прошката. Децата да се замислят колко е 
важно да простиш първо на себе си. А 
в света на безразборните лъжи, 
темата за честността вълнува всички, особено подрастващите. Покрай т.н. благородни лъжи 
текат най-бурните спорове. В часовете по целеустременост пък всяко дете си поставя цел - 
като стрелка с начертани стъпчици. Какво да направя, ако искам да стана добър спортист, 
вместо да седя и да мечтая. Една от изключително трудните добродетели както за малки, 
така и за големи, пък е постоянството. Защото ключът към всеки голям успех е в големи 
усилия и упоритост. 
Тъй като часовете създават една друга среда - на приемане, на толерантност, на мъдрост и 
замисляне 
самите учители също се променят 
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Учениците пък, които след това влизат в час, за да обучават други ученици, стават по-
отговорни. "При мен идват ученици с намалено поведение и такива, които са отпаднали от 
образователната система. А клубът по добродетели е точно за тях, как да не ги приема", 
вдига рамене учителка от Горна Малина, след като пред очите й едно от отпадналите от 
образователната система момчета не само се върнало в клас, но и повишило успеха си и 
влязло в ученическия съвет... Така вместо с 10 души, клубът им по добродетели се разраснал 
почти два пъти. 

Фондация „Искам бебе” стъпи и в Кърджали 

www.dariknews.bg | 28.09.2018 |  
Форум по проблемите на репродуктивното здраве под надслов „ Обединени за повече деца в 
Родопите“  организира в Кърджали Фондация „Искам бебе“, съобщиха от пресцентъра на 
областната администрация. Събитието бе под патронажа на областния управител Никола 
Чанев и с участието на представители на общините, психолози, родители и др. „Целта е да 
стартираме поредица от срещи в подкрепа на двойките с репродуктивни проблеми в този 
край, да им окажем психологическа помощ и да споделим опита на местните власти при 
финансиране на инвитро процедури“, обясни Радина Велчева, създател на организацията. В 
45 български общини вече функционират фондове ин витро, които годишно заделят 1 млн 
за репродуктивно здраве. Средната успеваемост в клиниките е 25 процента, стремим се да е 
по-висока. Затова насърчаваме двойките да са активни и да се обръщат за помощ навреме, 
каза Радина Велчева. „Проблемът не е само медицински, той е хуманен и в условията на 
демографска криза институциите трябва да откликват и да бъдат в услуга на нуждаещите 
се“, изтъкна областният управител Никола Чанев. Той припомни, че средствата, събрани от 
продажбата на баниците на Фестивала „Бъдеще с традиции“, в размер на 4 200 лева, ще 
бъдат дарени на Фондация „Искам бебе“. В рамките на събитието са предвидени 
консултации на двойки със специалисти на организацията в Бизнес-инкубатора и 
благотворителен концерт с базар в театъра от 19 часа. 

Областният управител на Перник съвместно с големи компании в социално значима 
инициатива  

www.mirogled.com | 28.09.2018  
По инициатива на областния управител Ирена Соколова в Перник ще се осъществи идеята 
за събиране и оползотворяване на вече употребявани дрехи и текстилни продукти. В 
партньорство със социално отговорните компании "Хюманита" АД  и "Лидл България", 
каузата ще подпомогне дейността на Българския Червен кръст, по подобие на отдавна 
съществуващ модел в Западна Европа. В специално произведени от "Хюманита" АД 
контейнери за текстил ще може да се предават излезлите от употреба дрехи, като 
изискването към изделията - дрехи, домашен текстил, чанти и други аксесоари, е да бъдат в 
годно за употреба състояние и да са прилежно опаковани в торбичка.     "Жителите на област 
Перник очакват възможността за екологичен, икономически целесъобразен и грижлив 
подход при отделянето на непотребните вече дрехи и други изделия от плат. Много се 
радвам, че големите и социално отговорни компании "Лидл България" и "Хюманита" АД 
стават близки наши партньори в добрата инициатива. Прекрасно е, че с всеки събран 
килограм текстил се генерират и парични средства за подпомагане на социални проекти на 
БЧК. Освен това благодарение на професионалния начин на селекция и сортиране на 
събраните продукти, ще бъде поддържан кризисен резерв към БЧК в случай на бедствия. 
Част от текстилните изделия, които са годни за използване отново като дрехи, се изнасят 
предимно за трети страни", сподели Соколова.    Мащабната национална кампания за 
популяризиране на система за ефективно събиране и оползотворяване на дрехи и текстилни 
продукти на "Хюманита" АД стартира през 2016 г. в Пловдив, след което мрежата от 
контейнери постепенно се разширява и в София. За първи път в Перник, по покана на 
областния управител, "Лидл България" е партньор на инициативата.  С общата кауза 
Областна администрация - Перник има за цел да приобщи хора от всички възрасти да бъдат 
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екологично и социално отговорни и чрез своето участие да помогнат за стимулиране на 
дарителството, опазването на природните ресурси и запазването на ценни суровини за 
обществото и икономиката.    Кампанията по поставянето на контейнери е продължение на 
поредицата инициативи на институцията, сред които ограничаването на хартията в 
организацията на работа, разделно събиране на отпадъци и предаването на пластмасови 
капачки за рециклиране. 

Историите на успeха не са точно приказки - Telus International & BBDO Sofia 

www.bgnews.host | 01.10.2018 |  
Макар в Effie® Awards основен критерий за успешна комуникация да бъде нейната 
ефективност, безспорно впечатление на журито и представителите на маркетинг средите 
прави и значението на една рекламна кампания "Мога там, искам тук" на Telus International 
Europe е именно такава. През 2017 година завоюва бронза по време на Effie Awards и донесе 
признание не само за Telus, но и за BBDO Group. Кампанията предизвика широк обществен 
дебат, накара стотици българи от чужбина да пожелаят да се върнат отново в България и 
ангажира хиляди хора да станат нейни посланици. И ако днес всичко това изглежда като 
една приказка с красив финал, то зад нея стои неуморната работа на един цял екип 
професионалисти. Ето какво ни разказаха Емилия Шикова, Senior Communications Manager 
в BBDO Group и Захарина Вецева – Senior Corporate Communications и CSR Manager в Telus 
International Europe. Всички знаем какво символизират наградите Effie. Но какво е Effie за 
теб? Е.Ш.От първото издание на Effie България досега BBDO Group е носител на 23 награди 
Effie. За екипа ни Effie е начин на мислене и култура на работа, ориентирана към 
резултатите. За мен Effie е признание, че добрата работа винаги има значение. Кампанията 
"Мога там, искам тук", която спечели бронз на Effie Awards през 2017 година, има 
изключително силен обществен отзвук. Такава ли беше целта в самото начало? 
Е.Ш.Добрият бриф с ясно поставени цели са в основата на всеки успешен проект. Също така, 
за да има резултат една кампания, тя трябва да бъде разпознаваема за хората, така че 
съзнателно търсехме силен отзвук. Много често в обществото се зараждат нагласи, водят се 
дебати и нашата задача като екип е да ги чуем. Така беше и с "Мога там, искам тук" – всички 
имаме близки, които са получили образование в чужбина и са изправени пред решението 
дали да търсят реализация там или в България, което в контекста на трудностите, които 
бизнесът изпитва при намиране на квалифицирани кадри, доведе до комуникационната 
стратегия, която избрахме. И бяхме прави – само за 2 месеца получихме над 500 CV-та на 
българи, желаещи да се върнат в България. До края на 2017 постигнахме 29% увеличение на 
кандидатурите в компанията и ROI от 400%. Кои са трудностите, пред които се изправи по 
пътя към наградата Effie в тази кампания? Е.Ш.Имахме поставени не една, а две 
равностойни цели. Едната беше изцяло бизнес –150 работни позиции, за които трябваше да 
бъдат назначени служители с различен профил. Втората – увеличаване на познаваемостта 
на компанията като добър работодател. За постигането им трябваше да се съобразим със 
сравнително ограничен бюджет и кратък срок за подготовка и изпълнение. Но това не са 
трудности, а само решения, които трябва да бъдат взети. Какъв е твоят съвет към колегите, 
на които предстои да премерят сили в конкурса Effie Awards 2018? Е.Ш.Да търсят смисъл, а 
не само форма/формат, защото добрите идеи могат да водят до промяна. TELUS е компания 
с изключително позитивен имидж. Какво е да си част от такъв голям и амбициозен екип? 
ЗВ:TELUS International е лидер в BPO сектора и това не е случайно, а плод на много 
последователност и усилена работа. Доброто възприятие за компанията се дължи и 
поддържа от редица проекти, насочени от една страна към служителите, които са нашият 
основен капитал, от друга страна към обществото – инвестицията в едно по-добро бъдеще за 
всички е част от нашата култура и ценности. Нищо от това не би било възможно без екипа, 
от който и аз съм част. Благодарение на добро планиране, диалог и мотивация успяваме да 
се справим с всички предизвикателства. А коя беше основната трудност в работата по 
кампанията "Мога там, искам тук"? ЗВ:За нас кампанията "Мога там, искам тук" е кауза, 
която ни зареди с много хъс и желание – лично и професионално. Освен кратките срокове, 
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които имахме, основното ни предизвикателство беше как да съобразим кампанията така, че 
да достигне едновременно до хората в чужбина, както и до приятелите и семействата им тук. 
Темата е много популярна за обществото ни и беше важно да отправим правилното 
послание. Смяташ ли, че работата ви даде своя принос в насока положителна промяна на 
работната среда в България? ЗВ:Определено отзвукът, който получи кампанията, помогна 
да се засили диалогът за работната среда в България. Инициативата "Мога Там. Искам Тук" 
помогна да покажем, че в България има много възможности за развитие. Вярваме, че 
бизнесът трябва да променя и задава стандарти. Целта на TELUS International е да 
инвестираме в нашите служители като им предлагаме възможност за подобряване на 
квалификацията и кариерно израстване в една мотивираща международна среда. Какво се 
промени за теб след Effie? ЗВ:Наградата Effie носи голямо признание, но и задължението да 
поставяме още по-високи цели и стандарти на работа. Източник: capital.bg 

1 октомври - Европейски ден на Фондациите и дарителите  

www.cross.bg | 01.10.2018 |  
/КРОСС/ 144 000 фондации в Европа даряват над 60 милиарда евро годишно В България 
отбелязваме този ден за трета поредна година. Стартът на Седмицата на фондациите и 
дарителите (1-7 октомври) у нас е с улична инсталация на столичния площад „Св. Неделя“. 
50 от колчетата за паркиране на площада са  „трансформирани“ в кибритени клечки като 
символ на основното послание на кампанията „Запали нататък“ с убедеността, че огънят на 
дарителството има смисъл да бъде разпалван и предаван.   Над 144 000 фондации работят 
на територията на Европа, като годишните им дарения за 2017 г. са за над 60 милиарда 
евро. Каузите, в които те инвестират, са изключително разнообразни – от наука и опазване 
на природата, през социални услуги, образование и здравеопазване, човешки права и 
демокрация до младежки дейности и развиване на изкуството и културата на Стария 
континент. България е на 12 място от 30 европейски страни с индекс на средата за 
дарителството от 3,75 при максимален 5,0 съгласно Глобалния индекс на средата за 
дарителство 2018 г. на Lilly Family School of Philanthropy, Indiana University. Индексът се 
определя от възможностите за опериране в страната, данъчните облекчения, потенциала за 
трансгранично сътрудничество, политическата и социо-културната характеристики на 
средата. Според индекса в страни като Полша, България, Турция и Унгария средата се 
влошава – част от фондациите прекратяват дейност, други спират проекти, по които са 
работили, или срещат затруднения с реализирането на даренията, които предоставят. 
Някои фондации дори са принудени да напуснат страните, където оперират. Над 30 
инициативи на различни компании и фондации с активна дарителска политика са 
включени в Календара на тазгодишната кампания на Български дарителски форум по 
случай Европейския ден на фондациите и дарителите. Той съдържа широк спектър 
инициативи и кампании - за подкрепа на възрастни хора, деца в неравностойно положение 
и студенти, за повишаване на доброволческата култура сред служителите на компаниите, за 
реализиране на екологични и образователни каузи и т.н. Сред тях са: стартиране на 
конкурса „Млад благотворител“ на фондация „Благотворител“, „Закуска за доброволци“ на 
УниКредит Булбанк и TimeHeroes, BUSINESS RUN на спортен клуб „Бегач“ с подкрепата на 
Пощенска банка, както и изпращане на лични писма с благодарности към дарители и 
служители доброволци. На 5 октомври Българският дарителски форум ще обяви Годишния 
анализ за дарителството в България – кой, колко и за какво дарява у нас. Тази година към 
кампанията се присъединяват още общините Казанлък и Русе и Обществен дарителски 
фонд „Участвам - дарявам - променям - Бяла Слатина", които ще изкажат признателност на 
своите дарители за оказаната подкрепа на значими местни каузи. През цялата седмица по 
повод Европейският ден на фондациите и дарителите в социалните мрежи ще бъдат 
разказвани истории на дарителството с #ZAPALI. Така страната ни става една от 24-те 
европейски държави, в които в първата седмица на октомври чрез десетки кампании, 
събития и инициативи ще бъде отразен приносът на фондациите и дарителите в цяла 
Европа. 
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TELUS International Europe засади 12 хил. дръвчета 

www.economy.bg | 02.10.2018 |  
За шеста поредна година в България се проведе благотворителната инициатива „TELUS Ден 
на подкрепа“. Проектът е част от ежегодната международна доброволческа кампания на 
TELUS International -  глобален доставчик на BPO и ITO услуги с повече от 25 000 
служители, обслужващи клиенти на над 35 езика в Северна Америка, Централна Америка, 
Европа и Азия. Тази година компанията реши да си партнира с Gorata.bg и да участва в 
засаждането на 12 хил. дръвчета. Защо тази кауза е значима и защо доброволчеството е 
важно за успеха на компанията? Вижте какво сподели нейният президент Джефри Пюрит: 
Г-н Пюрит, какво представлява инициативата „Ден на Подкрепа“ (TELUS Days of Giving) и 
каква е нейната цел? TELUS Ден на Подкрепа е ежегодна доброволческа инициатива, която 
се провежда във всяка локация по света, в която TELUS оперира. В рамките на един ден 
стотици, а понякога и хиляди членове на екипите ни се събират заедно със своите семейства, 
приятели и клиенти, за да допринесат за подобряване на средата около нас. През 
последните 12 години сме ремонтирали училища и медицински съоръжения тук, в Източна 
Европа, изградихме училища от основи в Централна Америка, построихме цели села във 
Филипините и обзаведохме учебни заведения за деца в неравностойно положение в САЩ с 
компютри, книги и оборудване на местата за игри. Каква е каузата, която TELUS 
International Europe избра да подкрепи тази година? Защо тази кауза? Тази година си 
партнирахме с Gorata.bg, които ни помогнаха да засадим повече от 12 000 зимни дъбови 
дървета и така да създадем Гората на TELUS International в Долна Диканя. Избрахме да 
помогнем за повторното залесяване на България, защото първо, членовете на нашите екипи 
тук и по целия свят са страстни привърженици на устойчивия начин на живот, а като 
организация за нас е важно да изберем кауза, която е важна за членовете на нашите екипи. 
Второ, необходимостта тук - цялата иглолистна растителност е била унищожена от корояди. 
Дърветата предоставят толкова много на нашите общности - кислорода, който дишаме, 
местообитанието за хиляди животни и в крайна сметка помагат за борбата с изменението на 
климата.  Колко доброволци участваха в тазгодишните TELUS Days of Giving и какво 
направиха? Повече от 800 членове на екипите на TELUS International Europe от София и 
Пловдив, техните семейства, приятели и клиенти, както и членове на нашия лидерски екип 
от цял свят се събраха, за да засадят дървета на площ от 16 дка. Разбира се, поехме 
дългосрочен ангажимент да продължим да отглеждаме и опазваме тези дървета, като още 
следващия месец ще започнем с подготовката им за предстоящата зима. Как компанията 
популяризира доброволчеството сред своите членове? Членовете на нашите екипи поемат 
ангажимента да „дават там, където живеят“ и са готови да участват в доброволчески 
събития, където те могат да видят истинските резултати от приноса си към собствените си 
общности. Произходът на TELUS Ден на Подкрепа идва от нашата компания майка - TELUS, 
в Канада. Едно от многото неща, които отличават TELUS, е именно нашата философия. В 
нейните основи е твърдото ни убеждение, че за да развиваме бизнеса си, трябва да вършим 
добро в общността, където нашите членове на екипи работят и живеят. Това е признание за 
съществуването на симбиотична връзка между компанията и общността. Ако общностите, в 
които живеят членовете на нашите екипи, са нездравословни, талантът в тази общност ще 
напусне и това ще компрометира способността на нашата компания да има достъп до 
точния такъв, с помощта на който предоставяме на нашите клиенти желаните услуги. Като 
признание за тази симбиозна връзка смятаме, че е важно да „даваме“ на същите тези 
общности. Как доброволческите инициативи влияят върху ангажираността на екипа ви? По-
голямата част от членовете на нашите екипи са „милениали“. Те искат да бъдат част от нещо 
голямо, така че им предоставяме множество възможности да допринесат за видимото 
подобрение на собствените си общности чрез редовни доброволчески инициативи. От своя 
страна те ни възнаграждават с нива на ангажираност, водещи за индустрията, които в 
момента са 83%, според проучване на Aon Hewitt. Каква е вашата лична мотивация да 
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участвате в тази инициатива? Участието в многобройните събития TELUS Ден на Подкрепа, 
които провеждаме, във всички региони, всяка година, вероятно е любимата част от моята 
роля, защото имам възможността да прекарам време, да работя заедно с членовете на 
екипите, и така да ги опозная по-добре. В  същото време чувствам удовлетворение от това, 
че помагам за подобряването на средата в общностите, в които те живеят, работят и 
отглеждат семействата си. Как смятате, че инициативата TELUS Days of Giving ще се развие 
в бъдеще? Всяка година размерът и обхватът на избраните от нас проекти продължава да се 
развива. На първия Ден на Подкрепа преди 12 години 200 членове на екипи построиха 
домове за 30 семейства във Филипините. Сега често имаме почти хиляда доброволци - или 
дори повече - във Филипините и Централна Америка. Подобно на инициативата ни в Долна 
Диканя, стартирахме  Eкo TELUS Ден на Подкрепа в различни региони, като част от 
глобалните ни усилия в подкрепа на проекти за устойчиво развитие, които знаем, че са 
важни за нашите членове на екипите. Наскоро посадихме дървета в Индия и Централна 
Америка, изградихме еко-печки и инсталирахме водни филтри за стотици семейства в 
Гватемала, намалихме потреблението на хартия и пластмаси по света и направихме всичко 
възможно да гарантираме, че всички наши съоръжения са чувствителни по отношение на 
околната среда. Какви са очакванията Ви за развитието на сектора на БПП през следващите 
няколко години? TELUS International Europe се утвърди като новатор в отличното клиентско 
изживяване с почти 3 000 членове на екипи тук в България - значима част от нашите над 30 
000 членове от целия свят, които обслужват клиентите ни на повече от 35 езика. И 
планираме да поддържаме и подобряваме това признание – както в България, така и в 
Европа и в световен мащаб. Вярвам, че България има всички необходими елементи за 
устойчив растеж и успех и лесно ще достигне и изпревари много от своите колеги от ЕС, при 
условие че чуждестранните инвестиции продължават да виждат необходимата подкрепа от 
правителството и бизнес общността за стабилна, прозрачна среда, в която да се прави 
бизнес. 

Награждаване на студенти Huawei Seeds for the Future 

www.prinbulgaria.com | LOS CONSULTING Ltd | 02.10.2018  
Huawei отличи със стипендии български ученици и студенти по програмата Seeds for the 
Future Програмите Huawei Smart Education и Seeds for the Future демонстрират 
ангажираността на Huawei чрез наука, технологии и образование значително да насърчава 
развитието на обществото и да допринася за развитието на България. На 27 септември, 
четвъртък, в зала 42 на Националния дворец на културата, Huawei Technologies Bulgaria и 
фондация „Еврика“ отличиха със стипендии български студенти, част от програмата Seeds 
for the Future. Стартирала в България през 2008 г., Seeds for the Future е водеща световна 
програма за корпоративна социална отговорност на Huawei, която предоставя на студентите 
възможността да натрупат ценен опит в сферата на световния бизнес. Стипендиантите 
посещават различни градове на Китай. Там те имат възможност да обогатят културата си и 
да натрупат нови знания, които в бъдеще да приложат в България. Глобално Seeds for the 
Future вече е подпомогнала над 20 000 ученици и студенти от 102 държави, 40 от които – от 
България. Гости на събитието бяха г-н Ли Дзин, генерален мениджър на Huawei 
Technologies България, и г-н Петър Николов-Зиков, зам.-министър на образованието. Те 
пожелаха успех на младите участници в програмата Seeds for the Future, като в речта си г-н 
Ли Дзин подчерта ангажимента на Huawei към инвестициите в образованието. „Като 
световен доставчик на информационни и телекомуникационни решения, Huawei винаги е 
вярвала във важността на образованието и не е спирала да инвестира в различни начини за 
развитие на младите хора. Започвайки от 2014 година, всяка година даряваме 10 стипендии 
на изявени български ученици и студенти, за които организираме двуседмичен обучителен 
стаж в Китай. Стипендиантите прекарват една седмица в столицата Пекин, където се 
запознават отблизо с китайската култура, а след това една седмица в Централата на Huawei 
в Шънджън. През втората седмица от своето обучение те посещават курсове по 
информационни технологии, включващи 5G, интернет и cloud пространството.“ Отличените 
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студенти в програмата Seeds of the Future тази година са Алекс Муса Мекльов, Велина 
Тодорова Иванова, Весела Василева Георгиева, Даниел Росенов Денев, Денис Кемал 
Зекирия, Димитър Илиев Илиев, Иван Антонов Тонев, Мария Бориславова Пеева, Мартин 
Йорданов Минчев и Николай Стелиянов Николов. Техните стипендии бяха връчени от г-н 
Ли Дзин и председателя на фондация „Еврика“ академик Кирил Боянов. Huawei използва 
събитието за демонстрация на системата Huawei Smart Education. Връзката между успешния 
бизнес и образованието е недвусмислена. Устойчивият икономически растеж все повече се 
дължи на развитието на високотехнологичния бизнес. Huawei се стреми да помага на 
предприемчивите млади хора, които имат стремеж за развитие на собствения си потенциал. 
В тази връзка Huawei отчита нуждата от развитие на образованието, за да бъдат учащите се 
в България конкурентни на своите връстници в останалата част от Европа, Азия и Америка, 
като предлага цялостни системи за обучение и подпомагане на образователните и 
обучителни процеси. Чрез интерактивно обучение и дигитален мениджмънт, както и 
облачната платформа на Huawei, компанията повишава интереса на учениците и 
ефективността на обучението. Huawei Smart Education променя формата на обучение от 
традиционната „учител-ученик“ към такава, в която ученикът сам разпределя задълженията 
си. През март 2018 г. с подкрепата на Министерството на образованието на България, 
Huawei започна да си сътрудничи с 20 ОУ „Тодор Минков“, като предостави оборудване за 
интерактивна класна стая. Учителите и учениците са изключително доволни от новия начин 
на обучение с помощта на Huawei Technologies България и се радват на един модерен начин 
на образование. На събитието бе направена демонстрация и директна връзка с училището, 
като преподавателите сами споделиха положителните резултати от сътрудничеството пред 
събралите се в НДК медии, учители, преподаватели, представители на Министерства и 
студенти. Ключовата мисия на Huawei е да обогати човешкия живот чрез комуникация. За 
да осигури взаимосвързаност, компанията твърдо вярва, че науката, технологиите и 
образованието могат значително да насърчат развитието на обществото и да допринесат за 
развитието на България. По време на събитието стана ясно, че за новото издание на 
инициативата Seeds of the Future вече е започнало набирането на кандидати. Беше 
демонстрирана и традиционна китайска калиграфия, с което присъстващите се запознаха с 
културното и духовно богатство на Китай. 

Бяла Слатина благодари на активни дарители  

www.vratzadnes.com | 02.10.2018 |  
Кметът на Община Бяла Слатина инж. Иво Цветков пусна благодарствени писма до над 30 
дарители по случай Европейския ден на фондациите и дарителите.  „Позволете ми да 
изкажа своята искрена благодарност за Вашата подкрепа за развитието на първия в 
историята на Бяла Слатина Обществен дарителски фонд. Той беше създаден през 2015 г. със 
съдействие от мен в качеството ми на кмет на Община Бяла Слатина. Солидарността, 
споделянето на човешки ценности, активната гражданска позиция, са едни от ключовите 
фактори за подобряване на качеството на живот в страната ни“, казва в писмата ди 
градоначалникът. Той констатира, че Община Бяла Слатина подкрепя редица разностранни 
инициативи за насърчаване на филантропията и обединяване на усилията на местните 
институции, бизнеса и неправителствения сектор в подкрепа на значими за местната 
общност каузи. „Искрено Ви благодаря за споделената отговорност и приноса Ви за 
благополучието и развитието на местната общност”, казва още Иво Цветков. Европейският 
ден на фондациите и дарителите (1 октомври) се отбелязва в България за трета поредна 
година по идея на Българския дарителски форум.  

Изложба „Изкуството подкрепя науката” 

www.ngobg.info | 02.10.2018  
Изложба „Изкуството подкрепя науката”   на АМЕРИКАНСКА ФОНДАЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ   
02 - 12 октомври 2018 г.   Галерия на Национална гимназия за приложни изкуства „Св. 
Лука" - София   От 14 години насам Американска Фондация за България подкрепя едни от 
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най-талантливите деца на България със своята най-голяма програма - за стипендии в 
средното образование. Конкурсът награждава отличилите се ученици в различни сфери, в 
това число и приложни изкуства. „Моята представа за Америка” и „Моята представа за 
България” са темите на творбите, с които кандидатстват за стипендия учениците от 
училищата по изкуства в цялата страна.   С избрани произведения на стипендианти на 
Фондацията откриваме изложбата „Изкуството подкрепя науката” на 2 октомври (вторник), 
от 14 ч., в Галерията на НГПИ „Св. Лука“. Благотворителният елемент е в полза на други 
талантливи ученици - тези по природни науки. Ежегодно над 60 ученици от цялата страна 
представят България на над 15 , най-големите международни и балкански олимпиади по 
математика, информатика, биология, физика, химия, лингвистика, астрономия, 
астрофизика, а спечелените медали растат с всяка година. За участието и подготовката за 
престижните състезания стоят целогодишен труд на ученици, учители, професори и 
академици. Закупуването на картина от “Изкуството подкрепя науката”, която ще бъде 
изложена между 2 и 12 октомври 2018 г., ще подпомогне младите научни изследователи. 

Средата за дарителство у нас се влошава 

в. Сега | Искра ЦЕНКОВА | 02.10.2018 |  
В Европа работят 144 хил. фондации, а даренията им за 2017 г. са над 60 млрд. евро 
България е на 18-о място от 30 европейски страни по среда за дарителство според глобалния 
индекс на Центъра по филантропия към Университета в Индиана, САЩ. Страната ни е 
оценена с индекс 3.75 при максимална оценка 5.0. Показателят отразява възможностите за 
опериране в страната, данъчните облекчения, потенциала за трансгранично 
сътрудничество, политическата и социокултурната характеристика на средата. Данните бяха 
изнесени вчера от Българския дарителски форум във връзка със старта на Седмицата на 
фондациите и дарителите (1-7 октомври). 
Според последното издание на индекса дарителската среда в страни като Полша, България, 
Турция и Унгария се влошава - част от фондациите прекратяват дейността си, други спират 
проекти, по които са работили, или срещат затруднения с реализирането на даренията, 
които предоставят. Някои фондации дори са принудени да напуснат страните, където 
оперират. В Европа работят 144 000 фондации, като даренията за 2017 г. са за над 60 
милиарда евро. Те инвестират в изключително разнообразни каузи - от наука и опазване на 
природата, през социални услуги, образование и здравеопазване, човешки права и 
демокрация до младежки дейности, изкуство и култура. 
В ЕС 1 октомври е Европейски ден на фондациите и дарителите и у нас се отбелязва за трета 
поредна година. Като символ на основното послание на кампанията "Запали нататък", на 
столичния площад "Св. Неделя" се появи улична инсталация от 50 колчета за паркиране, 
"трансформирани" в кибритени клечки. Тяхното внушение е, че огънят на дарителството 
има смисъл да бъде разпалван и предаван. 
В календара на тазгодишната седмица на фондациите и дарителите са включени над 30 
инициативи на различни компании и фондации с активна дарителска политика. 
Инициативите са насочени към подкрепа на възрастни хора, деца в неравностойно 
положение и студенти, за повишаване на доброволческата култура сред служителите на 
компаниите, за реализиране на екологични и образователни каузи и т.н. Сред тях са: 
стартиране на конкурса "Млад благотворител“ на фондация "Благотворител“, "Закуска за 
доброволци“ на УниКредит Булбанк и TimeHeroes, BUSINESS RUN на спортен клуб "Бегач“ с 
подкрепата на Пощенска банка, както и изпращане на лични писма с благодарности към 
дарители и служители доброволци. На 5 октомври Българският дарителски форум ще обяви 
годишния анализ за дарителството в България - кой, колко и за какво дарява у нас. 
Тази година към кампанията се присъединяват общините Казанлък и Русе и обществен 
дарителски фонд "Участвам - дарявам - променям - Бяла Слатина", които ще изкажат 
признателност на своите дарители за оказаната подкрепа на значими местни каузи. През 
цялата седмица по повод Европейския ден на фондациите и дарителите в социалните 
мрежи ще бъдат разказвани истории на дарителството с #ZAPALI. Така страната ни става 
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една от 24-те европейски държави, в които в първата седмица на октомври чрез десетки 
кампании, събития и инициативи ще бъде отразен приносът на фондациите и дарителите в 
цяла Европа. 

"Лидл България“ откри 90-ия си магазин в страната 

в. Марица, Пловдив | Мария ПЕТРОВА | 02.10.2018  
Юбилейният маркет е в Пловдив. Специален гост на откриването бе един от културните 
символи на града - "Капана фест“ 
Юбилейният 90-ти магазин на Lidl в страната отвори врати вчера в Пловдив. Това е 7-и 
обект на веригата в града, с което той се нарежда втори след столицата по брой магазини. 
Откриването е поредната стъпка за устойчивото разрастване и стабилното присъствие на 
Lidl на българския пазар и затвърждава позицията на веригата като един от големите 
инвеститори, отговорни данъкоплатци и работодатели в страната. 
"С откриването на 90-ия ни магазин уверено вървим към това да бъдем по-близо до 
потребителите, предлагайки на все повече хора нашия богат асортимент от качествени 
продукти с оптимално съотношение качество-цена. Радвам се, че юбилейният ни магазин е 
именно в Пловдив, където пловдивчани ни показват, че се движим в правилната посока, 
като ни избират за своето ежедневно или седмично пазаруване", коментира Милена 
Драгийска, главен изпълнителен директор на "Лидл България“. 
Най-новият магазин Lidl се намира в Ритейл Парк Пловдив и отговаря на концепция на 
марката, фокусирана върху по-модерни и по-удобни магазини за клиентите и служителите. 
Магазинът се отличава с модерен вътрешен дизайн, широки и удобни коридори, много по-
прегледна и удобна подредба на стоките. Целта е да превърне пазаруването в лесно и 
приятно занимание, съобразно изискванията и предпочитанията на потребителите. 
Един от символите на културния живот в града "Капана фест“, бе сред специалните гости на 
откриването на най-новия магазин на веригата под тепетата. "Капана фест“ осигури част от 
своите атракциони на място в магазина, за да допринесат за празничното настроение на 
първите клиенти. Освен много забавления, най-нетърпеливите да посетят 90-ия обект на 
Lidl имаха шанса да се снимат за спомен с кулинарните експерти шеф Иван Манчев и шеф 
Таньо Шишков, както и да се възползват от допълнителни предложения на атрактивни 
цени, талони с отстъпки и още много изненади. 
*** 
СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 
С финансовата подкрепа на "Лидл България“ тази година в Пловдив са реализирани три 
проекта по социално отговорната инициатива на търговската верига "Ти и Лидл за по-добър 
живот“. Те са на обща стойност 30 хил. лв. Единият проект е спечелен от Сдружение 
"Приятели на Регионален природонаучен музей - Пловдив“. Благодарение на него е 
създадено приложение за интерактивно споделяне на информация за експонатите в музея. 
От Фондация Национален алианс за работа с доброволци реализират проект "Младите в 
действие“. Той е за насърчаване на младежите да бъдат граждански активни, да 
идентифицират местни проблеми като кауза и да планират доброволчески кампании. В него 
участват ученици от три училища на възраст между 13 и 17 г. Тяхната подкрепа е насочена 
към детското онкохематологично отделение към УМБАЛ "Св. Георги“, Дом за деца, лишени 
от родителски грижи, и Общинския приют за безстопанствени кучета. "Да спортуваме за 
здраве" е третият финансиран проект от "Лидл България“. С негова помощ в ЦДГ "Малкият 
принц“ е изградена спортна площадка за деца и техните семейства. 

Облечи се в розово на 8 октомври 

www.novini.rozali.com | 01.10.2018 |  
На 8 октомври подкрепи Мисията на Avon срещу рака на гърдата. Avon представя Проекта 
Pink Light, насочен към повишаване на информираността относно рака на гърдата Avon 
отново е на мисия. Като един от най-големите корпоративни дарители в сферата на 
женското здраве, вече години наред Avon използва своя международен обхват, за 
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подпомагане на благосъстоянието на жените. Като част от световния месец срещу рака на 
гърдата, Avon представя Проектa Pink Light насочен към повишаване на информираността 
относно рака на гърдата. Защото никоя жена не трябва да остава на тъмно относно здравето 
на гърдите си. Целта на компанията е да направи рака на гърдата по-обсъждана в 
обществото тема. Много жени по света не знаят достатъчно за заболяването, което означава, 
че не разпознават знаците или са твърде изплашени, за да потърсят помощ, когато ги 
открият. Мнозина не разбират рисковете от развитието на рак на гърдата и поради тази 
причина не взимат мерки за тяхното превентиране. За да повиши вниманието на 
обществото относно проблема, Avon България обявява 8 октомври 2018г. за национален 
розов ден, в който призовава всеки желаещ да покаже подкрепата си като облече розово. В 
допълнение към кампанията Avon ще освети няколко сгради в София в розово. Проектът 
Pink Light е част от глобалната Мисия на Avon да информира 100 милиона жени годишно 
относно здравето на гърдите им.  За тази цел козметичната компания ще използва всяка 
част от своя бизнес с водещ акцент върху тяхната силно развитата мрежа от представители, 
като същевременно с това ще продължи  работата си със своите локални и глобални 
партньори. Заедно и обединени в тази кауза, от Avon си поставят за основа цел да помогнат 
на всяка жена да е запозната с рисковете и без значение от възрастта си, да бъде е наясно с 
факторите, които оказват влияние върху риска от развитието на рак на гърдата и какво 
може да се направи, за да се контролира. Да помогнат на всяка жена да разпознава знаците, 
за да знае какво означава за нея здравето на гърдите и да разпознава на ранен етап знаците 
за рак на гърдата. Да помогнат на всяка жена да знае как да предприеме действия, за да 
може да потърси помощ и медицински съвети навреме. 

60 млрд. евро годишно са даренията в Европа, къде сме ние 

www.vesti.bg | 01.10.2018 |  
Над 144 000 фондации работят на територията на Европа, като годишните им дарения за 
2017 г. са за над 60 милиарда евро. Каузите, в които те инвестират, са изключително 
разнообразни – от наука и опазване на природата, през социални услуги, образование и 
здравеопазване, човешки права и демокрация до младежки дейности и развиване на 
изкуството и културата на Стария континент. 
България е на 18-то място от 30 изследвани европейски страни с индекс на средата за 
дарителството от 3,75 при максимален 5,0 съгласно Глобалния индекс на средата за 
дарителство 2018 г. на Lilly Family School of Philanthropy, Indiana University. Индексът се 
определя от възможностите за опериране в страната, данъчните облекчения, потенциала за 
трансгранично сътрудничество, политическата и социо-културната характеристики на 
средата. 
Според индекса в страни като Полша, България, Турция и Унгария средата се влошава – 
част от фондациите прекратяват дейност, други спират проекти, по които са работили, или 
срещат затруднения с реализирането на даренията, които предоставят. Някои фондации 
дори са принудени да напуснат страните, където оперират. 
1 октомври е Европейски ден на фондациите и дарителите. В България отбелязваме този 
ден за трета поредна година. 
Стартът на Седмицата на фондациите и дарителите (1-7 октомври) у нас е с улична 
инсталация на столичния площад „Св. Неделя“. 50 от колчетата за паркиране на площада са  
„трансформирани“ в кибритени клечки като символ на основното послание на кампанията 
„Запали нататък“ с убедеността, че огънят на дарителството има смисъл да бъде разпалван и 
предаван, съобщиха от Българския дарителски форум (БДФ). 
Над 30 инициативи на различни компании и фондации с активна дарителска политика са 
включени в Календара на тазгодишната кампания на БДФпо случай Европейския ден на 
фондациите и дарителите. Той съдържа широк спектър инициативи и кампании - за 
подкрепа на възрастни хора, деца в неравностойно положение и студенти, за повишаване на 
доброволческата култура сред служителите на компаниите, за реализиране на екологични и 
образователни каузи и т.н. 
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През цялата седмица по повод Европейският ден на фондациите и дарителите в социалните 
мрежи ще бъдат разказвани истории на дарителството с #ZAPALI. 
Така страната ни става една от 24-те европейски държави, в които в първата седмица на 
октомври чрез десетки кампании, събития и инициативи ще бъде отразен приносът на 
фондациите и дарителите в цяла Европа.  
 
Общи новини 
 
 Отбора на сърцето се включва в нова благотворителна инициатива 
www.bgnews.host | 23.09.2018 | 12:48 
 
За очакваните хиляди гости на варненския Oktoberfest, който ще се проведе в парка 
"Аспарухово" за втора поредна година, организаторите са предвидили различни забавления. 
В самия ден на откриването (28 септември) звездите от "Отбора на сърцето" ще изиграят 
мач с местен варненски отбор на стадиона в "Аспарухово". В редовете на звездния отбор ще 
са Монти, Лео, Играта, Спенс, Дани Златков, Панайот от Биг Брадър. Те не за първи път 
излизат на терена в името на благотворителни каузи. Този път ще бъдат събирани средства 
за училище за деца с увреждания "проф. Иван Шишманов" в Аспарухово. Средставата ще 
бъдат използавани за закупуването на музикални инструменти за кабинета по музикална 
терапия. Така ще бъдат зарадвани около 130 деца, сред които незрящи, с аутизъм и 
множествени увреждания.  
За събитието между 28 септември и 7 октомври във Варна, освен немска бира, която ще се 
лее в изобилие, пристигат специално изпълнителите от германската хип-хоп група Down 
Low, чийто култов хит Johnny B побъркваше европейските дискотеки в недалечното минало. 
Водещ през десетте дни на събитието ще бъде Монти, от бившата група Ice Cream, който в 
момента прави успешни дуети с Петя Алекса. За малки и големи пък ще отвори врати и 
лунапарк с различни атракциони и забавления. Организаторите са предвидили и спортна 
арена, на която ще се провеждат различни игри с публиката и където на всеки кръгъл час 
ще се раздават награди. Входът е свободен. 
 
Доброволци чистят плажа „Ветеран“ 

www.kmeta.bg | 23.09.2018 | 12:08  

Почистване на плажа „Ветеран“ край Варна организират днес доброволци в подкрепа на 
каузата „Черно море, свободно от пластмаса“. Зад инициативата застават и хората, които се 
впускат в първото в страната морско предизвикателство Wind2win. То стартира днес и ще 
протече по протежението на черноморското крайбрежие между Дуранкулак и Резово.  
Илияна Стоилова и Йоан Колев са сърфистите, които ще направят опит за скоростно 
изминаване на разстоянието по вода, което се равнява на 300 км по крива линия.  
Каузата на предизвикателството е да привлече вниманието на обществеността върху 
проблема със замърсяването с пластмаса на водите в Черно море.  
Във варненската програма за популяризиране на каузата са включени още няколко събития. 
От 16 до 18 ч. в ХАЛЕ 3 ще има безплатна графити работилница за деца. На същото място в 
20 ч. предстои презентация на предизвикателството Wind2win и прожекция на филм.  
  Черно море Тича дарява приходите от мача с Левски Лукойл ерно море Тича дарява прих Ч 
Русе посреща националната екоинициатива „Стара хартия за нова книга“ 

www.novinata.bg | 23.09.2018 | 12:00  

Днес, за четвърта поредна година, Община Русе посреща националната екоинициатива 
„Стара хартия за нова книга“. Всяко дете, донесло 5 кг. хартия за рециклиране, с помощта на 
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възрастен придружител, получи нова книжка по избор, а като възнаграждение за малките 
ентусиасти, които бяха предвидили 5 допълнителни килограма, беше подготвено новото 
издание „Грийн тийн“, публикувано специално за благотворителната кауза.  
На събитието присъства зам.-кметът по комунални дейности Наталия Кръстева, която 
приветства присъстващите и връчи поздравителен адрес от името на кмета на Община Русе 
Пламен Стоилов. “Това е една уникална инициатива, която не само учи децата на 
отговорност към околната среда, но и пробужда у тях любов към книгите” се казва в адреса 
от русенския градоначалник. Събитието уважиха и директорът на Регионална библиотека 
„Любен Каравелов“ – Русе, представители на „ЕКОПАК България“ и Книжен център 
„Гринуич“.  
 Вече три поредни години Русе е сред рекордьорите на „Стара хартия за нова книга“ – общо 
5650 деца от дунавския град са предали 32 тона стара хартия и така са спасили от изсичане 
416 дървета. В замяна малчуганите са получили повече от 7500 нови книги.  
 Тази година организаторите отново бяха подготвили специална програма за малките 
екоактивисти. Всички участници в събитието се насладиха на спектакъла „Цирк“ от „Театъра 
на приказките – София“. За настроението на присъстващите се погрижиха детска вокална 
група „Слънце“ с ръководител Наталия Константинова, вокално студио „Слънчеви ноти“ с 
ръководител Наталия Константинова, фолклорна танцова формация „Здравец“ с главен 
художествен ръководител Димитър Донев, детски юношески фолклорен ансамбъл 
„Зорница“, формация за модерен балет „Мираж“ с художествен ръководител Наталия 
Томова и школа за народно пеене с диригент Светлана Недкова.  Викторина, вдъхновена от 
литературната тема на кампанията „Хрониките на Нарния“, и екоигра донесоха на всички 
малчугани допълнителни изненади.  
Кампанията вече премина през градовете Бургас, Хасково и София, а след Русе събитието 
ще се проведе в още две големи общини – в Плевен на 24 септември и в Пловдив на 29 
септември.  
Организатори на събитието са „ЕКОПАК България“ и Книжен център „Гринуич“. 
Традиционно инициативата се провежда с подкрепата на Община Русе и Регионална 
библиотека „Любен Каравелов“.  
  
Изгоряха 5 тона фураж в Свищовско Пожарникари и доброволци спасиха съседна сграда 

www.trud.bg | 23.09.2018 | 13:06  

Пет тона фураж са изгорели снощи в свищовското село Овча могила. Това съобщиха от 
Регионалната дирекция за пожарна безопасност във Велико тръново. Сигнал за инцидента е 
получен в 18:50 часа на 22 септември в Оперативния център в старата столица. Купата 
фураж пламнала заради небрежност при боравене с открит огън. В гасенето, освен 
пожарникари, са се включили и доброволците от отряда в Овча могила и с общи усилия 
успели да спасят съседната сграда.  
   
Да помогнем на Боян в борбата срещу коварната болест, нека го подкрепим и на стадиона в 
Коматево днес 

www.glas.bg | 23.09.2018 | 19:01  

Днес пред входовете на стадиона на базата в Коматево преди двубоq Ботев – Лудогорец ще 
има момичета с каси за дарения за Боян Бонев, който се бори с коварната болест – 
левкемия. Нека помогнем на това 22-годишно момче, което многократно е прославяло 
Пловдив и България в сферата на информационните технологии.     Можете да се включите 
и Вие в дарителската кампания в подкрепа на Боян и чрез паричен превод по още два 
начина: Чрез посочения по-надолу линк, който предоставя дарителските средства в 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s1077%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d20416880%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=s6147%22
http://www.mediazoom.bg/search.html?do=d20420456%22


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

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

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

С подкрепата на фондация „Америка за България”  

21 

 

британска лира: https://www.justgiving.com/crowdfunding/fundboyan, или директно от клон 
на избрана от Вас банка като използвате следната информация: Боян Иванов Бонев Банка 
ДСК-ЕАД EURO IBAN BG61STSA93000025577504 BIC STSABGSF * Коментарите под тази 
статия не изразяват мнение и позиции на собтвениците на медията, както и на нейните 
автори. PlovdivDerby.com не носи отговорност за съдържанието на читателските коментари. 
Молим да се въздържате от обидни квалификации, заплахи, расова нетърпимост и т.н.  
   
Младеж от Математическата гимназия събира книги за изгоряло читалище 

www.alarmanews.com | 23.09.2018 | 22:26  

Младеж от Математическата гимназия събира книги за изгоряло читалище. 
Текст: Кампания „Да спасим книга“ с организатор Кирил Балдев стартира кампания за 
събиране на всякакви книги за изгорялото читалище в Гложене. Разбрах чрез медии, че 
читалището е изгоряло и всички книги в него и точно за това е и кампанията ми в такива 
случаи да помогне. 
Вярвам, че читалището ще си върне същия вид даже и по – хубаво ще стане. 
Бих искал да помоля всеки, който има книга в дома си да я дари защото трябва да запазим 
книгите. Срок за събиране на книгите 1 месец след което всички книги, които съм събрал ще 
бъдат изпратени до читалището.  Всеки може да изпратени абсолютно каквито книги има, 
чрез данните които съм дал по долу 
Тел: 0877903409 
Имейл:  kiro7755@abv.bg 
Събраните книгите, ще ги изпратя до читалището чрез куриерска фирма.  
  
Плевен се включва в националната екоинициатива „Стара хартия за нова книга“ 

www.alfarss.net | 24.09.2018 | 08:03  

За първи път Плевен се включва в националната екоинициатива „Стара хартия за нова 
книга“. Организаторите на кампанията са осигурили книжка по избор на всяко дете, което 
предаде пет килограма хартия за рециклиране. Благотворителната кампания „Стара хартия 
за нова книга“ дебютира в Плевен очаква децата  между 10,00 и 14,00 часа на площад 
„Възраждане“ пред сградата на Общината. Регламентът на кампанията гласи, че всяко дете, 
което с помощта на възрастен, предаде 5 кг. хартия за рециклиране, ще получи нова книжка 
по избор, а всички, които донесат допълнителни 5 кг., ще бъдат възнаградени с новото 
издание „Грийн тийн“, публикувано специално за благотворителната кауза. Малките 
екоактивист могат да спечелят награди и в специална викторина, която ще провери колко 
знаят за опазването на природата и разделното събиране на отпадъците. На площада ще 
бъде представен спектакъла "Цирк" от Театър на приказките - София. Постановката е 
носител на награда, връчена от посланика на Холандия в България. Представена е на 
фестивали за куклено изкуство в Италия, Швейцария, Холандия, Португалия, Франция, 
Испания.В празничната програма ще се включат и плевенски състави - хорова формация 
"Звъника", вокална група "Арлекино", детски фолклорен танцов ансамбъл "Нашенчета", 
клуб по спортни танци "Дъга", модерен балет "Венда".  
 
  Русенчета спасиха 416 дървета и спечелиха 7500 книги 

www.arenamedia.net | 24.09.2018 | 07:56  

Вече три поредни години Русе е сред рекордьорите на „Стара хартия за нова книга“ – общо 
5650 деца от дунавския град са предали 32 тона стара хартия и така са спасили от изсичане 
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416 дървета. В замяна малчуганите са получили повече от 7500 нови книги. Това стана ясно 
по време на националната екоинициатива „Стара хартия за нова книга“, която гостува в 
Русе. Всяко дете, донесло 5 кг. хартия за рециклиране, с помощта на възрастен 
придружител, получи нова книжка по избор, а като възнаграждение за малките ентусиасти, 
които бяха предвидили 5 допълнителни килограма, беше подготвено новото издание 
„Грийн тийн“, публикувано специално за благотворителната кауза.  Тази година 
организаторите отново бяха подготвили специална програма за малките екоактивисти. 
Всички участници в събитието се насладиха на спектакъла „Цирк“ от „Театъра на 
приказките – София“, както и на изпълнения на русенски състави. .  Викторина, вдъхновена 
от литературната тема на кампанията „Хрониките на Нарния“, и екоигра донесоха на всички 
малчугани допълнителни изненади. Организатори на събитието са „ЕКОПАК България“ и 
Книжен център „Гринуич“. Традиционно инициативата се провежда с подкрепата на 
Община Русе и Регионална библиотека „Любен Каравелов“. АРЕНА  
  
Дарителска кампания за книги започва в НЧ "Тодор Петков" 

www.bnr.bg | 24.09.2018 | 07:53  

Дарителска кампания под надслов „Нашата библиотека“ започва от днес в Народно 
читалище „Тодор Петков – 1963“. „Всеки който има желание може да закупи и да дари книга 
или да дари средства за закупуването на нови книги“, заяви за Радио Шумен председателят 
на читалището Анета Мутафчиева. По думите й библиотеката е важна част от едно 
читалище и е хубаво фонда да бъде обновяван. "Имаме нужда от детска, както и от 
художествена литература - българска и чужда", каза Мутафчиева. Дарителската компания 
ще продължи до 28 септември, но дарения ще се приемат по всяко време. Анета Мутафчиева 
добави, че покрива на читалището, който протече след дъжд през август вече ремонтиран. 
Предстои и обновяване на библиотеката.  
 
  Благотворителна шампионска среща: Бербатов срещу Ник Левентис 

www.bgonair.bg | 24.09.2018 | 09:36  

Димитър Бербатов и автомобилният шампион Ник Левентис ще се срещнат на футболния 
терен днес от 11:30 часа в демонстративен футболен сблъсък. Българският футболист и 
британският пилот ще мерят сили заедно с отборите си от Фондация "Вълшебен свят" и 
Фондация "Димитър Бербатов", в които ще участват известни имена от моторните спортове, 
футбола и музиката.  
Демонстративният мач ще даде началото на целодневен спортен празник от кампанията "С 
усмивка", която "Вълшебен свят" започна тази година и е насочена срещу агресията на пътя. 
Шампионът от 24-часовата надпревара в Льо Ман сподели в студиото на "България сутрин", 
че познава Димитър Бербатов, защото е привърженик на Манчестър Юнайтед, а 
фондациите им работят срещу агресията и така са решили да обединят усилията си. "Преди 
няколко месеца моята фондация организира шампион. Решихме да организираме футболен 
мач, да се опитаме да победим, но и да го направим с усмивка на лицата", разказа Левентис 
пред Bulgaria ON AIR. Автомобилният състезател разказа също, че заедно с него ще играят и 
други представители на моторните спортове. Той сподели още, че когато шофираме не 
трябва да сме ядосани, а е по-добре да се наслаждаваме. По думите му да караш с усмивка, 
намалява рисковете при шофиране. Състезателят по картинг Николай Върбицалиев пък 
допълни, че трябва да сведем разсейващите неща в автомобила до минимум и да сме 
концентрирани само върху шофирането. Той беше категоричен, че идеята на инициативата 
е именно състезателите от моторните спортове да покажат, че агресията няма място на пътя, 
а тя трябва да се изразява само на пистата. Вижте видеото с целия разговор!  
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 Прекратява се събирането на пластмасови капачки в Шумен 

www.bnr.bg | 24.09.2018 | 13:36  

Фондация „Нашите недоносени деца“ прекрати кампанията си в Шумен. Акцията по 
събиране на пластмасови капачки подпомагаше неонатологичното отделение в шуменската 
болница. Координаторът на инициативата за Каспичан Цветомира Мартиньон обясни, че 
при събирането на капачки през май недобронамерени хора са предоставили материал, 
различен от този, който се изкупува. Така изкупвачът не е приел цялото количество 
пластмаса. Липсата на доброволци и затрудненията с транспорта са другите причини, 
довели до спирането на кампанията в Шумен. Въпреки това Фондация „Нашите недоносени 
деца“ е осигурила дарение на родилното отделение. Закупен е педиатричен ларингоскопски 
сет и 5 теглилки за новородени, които ще бъдат предоставени до края на октомври. 
Гражданите могат да предават пластмасови капачки във Варна на 29 септември. Пунктът ще 
бъде пред Катедралата.  
 
Подкрепа за професионално и личностно развитие за 35 деца и младежи, настанени в 
институции в Ловеч  

www.alfarss.net | 24.09.2018 | 13:31  

35 деца и младежи, настанени в институции в Ловеч, ще получат подкрепа по проекта "Ние 
те открихме и подкрепяме". Изпълнител на проекта е сдружение "Екомисия 21 
век".  "Проектът включва четири програми, по които децата и младежите ще бъдат 
социализирани, ще ги насочват към самостоятелен живот, както и към професионално и 
личностно развитие", поясни Галина Петрова, председател на сдружението: "Ние ги 
въвеждаме в самата общност като ги включваме в събития от годишния културен  календар 
на общината. Ще пеят, ще танцуват, ще участват в спортни състезания, ще участват в 
почистващи акции. Привличаме ги в работата на местния доброволчески център, който е 
към движение "Комисия 21 век", допълни тя.  Освен ресурсни учители, с тях ще работят 
психолози и психиатър. Проектът е на стойност 150 хиляди лева и ще бъде реализиран в 27 
месеца.  
 
Малки и големи чистиха в района на „Сухата чешма“ 

www.dnesbg.com | 24.09.2018 | 13:16  

Малки и големи във Велико Търново чистиха в района на  „Сухата чешма“, която се намира 
над Старата болница. От там започват няколко екопътеки и от години се трупаше сметище. 
Организатор беше неуморният екозащитник Влади Ванков и инициатор на фейсгрупата 
„Доброволно чистене – В. Търново“  
Хората в квартала разказаха, че някакъв клошар хвърлял дрехи, други пък складирали 
празни бутилки, трети  се отървали от стара покъщнина. Ина, една от ревностните 
поддръжници на чистотата, сподели, че се изненадала от масовостта на майки с  малки 
деца, дори имало и бременна жена, която се включила в акцията. Това е страхотен пример 
за всички, малчуганите сложиха ръкавици, които им бяха големи, но това не ги смути, и 
всички се втурнаха да събират отпадъците. Напълнихме над 50 чувала и ги влачихме 
продължително на подходящо място да бъдат извозени, тъй като сметището беше навътре в 
гората, обясни Ина.  
Ако всеки във В. Търново се погрижи да няма замърсяване дори върху 10 кв.м, градът ще 
стане чист и още по-приветлив, смята Влади Ванков. Той припомни, че само преди седмица 
доброволците от групата са почистили бреговете на р. Янтра при „Мавриков“, където е 
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изринато и дългогодишно сметище. Акцията е била много успешна, но проблемът е, че 
отново се трупат нови замърсявания, хората  продължават да хвърлят отпадъци, където 
им  падне. А има доста случаи, когато буркани и торбички летят направо от терасите, 
коментираха доброволци.  
 
  Омбудсманът сезира прокуратурата за злоупотреби с парите за Хитрино 

www.chernomore.bg | 24.09.2018 | 12:55  

Омбудсманът Мая Манолова сезира главния прокурор Сотир Цацаров за възможни 
злоупотреби с парите за възстановяването на шуменското село Хитрино след експлозията на 
вагон цистерните. Манолова е предоставила документи, свързани с изразходването на близо 
5 млн. лева от фонд "Социална закрила" към Министерството на труда и социалната 
политика."70 са жалбите от жители на Хитрино, които се оплакват от забавяне на 
строително - монтажни дейности, а четири семейства ще посрещнат и тази зима без нов 
дом, а във фургони", каза общественият защитник, цитирана от БНР.   Това е основната тема 
на националния омбудсман от повече от седмица, след като беше сезирана за неправомерно, 
според местните жители, както уточнява тя, разпределение на петте милиона лева, които са 
свързани с този социален фонд.  Дарителската сметка към БЧК е набрала около два 
милиона и по отношение на тази сметка няма съмнение, че има неправомерно 
изразходване. Третата линия, по която се получаваха пари в Хитрино, беше дарителска 
сметка, открита от самата община Хитрино. За нея Манолова нямаше информация, но 
кметът твърди, че всичко е ясно, а информацията за това къде са отишли парите е 
публикувана и няма проблем.Манолова заяви, че съмненията и притесненията на хората от 
селото са, че са извършвани ремонти на сгради, които не са били пострадали, на сгради 
които са необитаеми, а в същото време ремонтни дейности на пострадали сгради или не са 
започнати, или изобщо не са довършени.   “Те имат своите съмнения. Гражданите бяха 
гневни. Искат пълна прозрачност и щателна проверка за това как са изразходвани 
средствата, които са вложени в ремонтите в Хитрино”, каза омбудсманът.Манолова сезира 
главния прокурор, след като не успя да получи информация за това как се разходват 
средствата от кмета на Хитрино.Омбудсманът ще съди кмета заради отказа да предостави 
тази информация. Обичайният срок за проверката на прокуратурата е около два месеца. В 
това време Манолова декларира, че ако се налага, на обвинението ще бъдат предоставени 
персоналните жалби на хората, тъй като те са конфиденциални и към този момент не са 
предоставени. investor.bg   Четете още: Обемът на боклуците в световен мащаб ще се 
увеличи със 70%  
 
 Доброволци изградиха и откриха алтернативно младежко пространство в 
Шумен 

www.uspelite.bg | 24.09.2018 | 15:08  

Алтернативно младежко пространство, изградено с доброволчески труд, беше открито в гр. 
Шумен. Проектът носи името „Младежка сфера“ и побира под един купол отворена 
библиотека, пиано и сцена за събития и концерти. Пространството около самата сфера е 
облагородено и обзаведено с ръчно изработени пейки, маси и кошчета от палети.  Тя се 
намира в парка пред „Безистена“ – между хотел „Шумен“ и Томбул джамия. Сферата се 
реализира като част от проекта на BG Бъди активен „_Място“, осъществен с финансовата 
подкрепа на Coca Cola Foundation. Иницииран е от Общински младежки съвет – Шумен, 
съвместно с шуменското дизайнерско студио - Love 2 design. Партньори на проекта са 
местни организации: Ротаракт клуб Шумен, АлДоРа, Община Шумен, Пикселс ООД, Бмчк 
Шумен. Процесът по осъществяването на проекта премина през няколко етапа, следващи 
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философията на placemaking. В нея общността има основна роля както при изчистването на 
самата идея, така и в нейната реализация. Изпълнението и строежът на проекта премина 
през няколко отворени работилници, в които участниците последователно изградиха 
дървената конструкция на купола, обзавеждането и декорацията на мястото.  В 
работилниците се включиха над 50 доброволци и участници от различни младежки 
клубове. Проведе се и дарителска кампания за книги, чрез която бяха събрани над 1500 
заглавия, с които беше зареден книжния фонд на библиотеката.  Идеята на проекта е всеки 
посетител да получи вдъхновение под нашия купол. Вдъхновение от литература, 
вдъхновение от музика, вдъхновение от изкуство или просто от ново познанство и 
стойностен разговор  – казва инициаторът и координатор на проекта – Петър Бодуров.  Той 
отбелязва, че екипът и всички доброволци са вложили изключителни усилия при 
изграждането на проекта и се надява младежката общност да го пази, поддържа и 
развива.  Фразата „От хората за хората“ е напълно резонна тук, защото това пространство е 
изградено от доброволци за всички граждани на гр. Шумен и всеки е добре дошъл под 
нашия купол. Нека заедно го развиваме и превърнем и едно от най-атрактивните младежки 
пространства в страната – допълва той.  Може да откриете повече информация за сферата и 
това, което ще се случва на нея ТУК.  
 
  Фондацията на Джордж Сорос съди Унгария за приетия закон, известен като "Спри Сорос" 

www.24chasa.bg | 24.09.2018 | 16:53  

Фондация "Отворено общество", създадена от милиардера филантроп Джордж Сорос, 
съобщи, че е внесла иск в Европейския съд за правата на човека и в Конституционния съд на 
Унгария заради приетите неотдавна в централноевропейската страна закони за 
неправителствените организации, работещи с бежанци и кандидати за убежище, предаде 
Асошиейтед прес. Джеймс Голдстън, директор на правния отдел на "Отворено общество", 
заяви пред АП, че завеждането на съдебно дело цели да противодейства на законите, които 
по думите му са "предназначени да сплашат и да заглушат независимите гласове в Унгария". 
Законът, станал известен като "Спри Сорос", бе приет през юни. Той заплашва със затвор от 
една година хора, помагащи на кандидати за убежище, припомня БТА. През юли унгарските 
депутати одобриха въвеждането на 25-процентов данък върху финансовата и материалната 
помощ за организации, насърчаващи миграцията. "Отворено общество" подпомага някои от 
организациите, засегнати от тези мерки.  
  
  Кампания на "SOS Детски селища" напомня, че едно от всеки десет деца расте само 

www.bnr.bg | 24.09.2018 | 16:25  

"SOS Детски селища България" стартира кампанията "1 от всеки 10 деца тръгва на училище, 
без да има кой да го изпрати“. Кампанията има две основни цели. Първо, да насочи 
вниманието на обществеността върху една много тревожна статистика, че едно от всеки 
десет деца расте само. Второ, да привлече дарители в подкрепа на тези деца - децата, които 
са лишени от родителска грижа или които са в риск да я загубят - това са децата, за които 
сдружение “SOS Детски селища България” се грижи, обяснява Ивайло Гюров, директор 
Набиране на средства и комуникации в SOS Детски селища България. Кампанията започна 
на 17 септември и ще продължи до 31 октомври тази година. Всеки, който иска да промени 
тъжната статистика и да подкрепи кампанията, може да го направи като изпрати SMS с 
текст 5 на 1287 и се регистрира като SOS. Приятел с месечно дарение от 5 лева. Набраните 
средства ще бъдат изразходвани за подсигуряване на ежедневна грижа за децата, 
младежите и семействата, които сдружението SOS Детски селища подкрепя. Всеки, който е 
подкрепил кампанията, може да стане неин посланик като изтегли и постави снимка на 
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корицата си за Facebook и Twitter. След което може и да направи публикация в профила си. 
Така ще покаже на всички свои приятели в социалните мрежи, че не е безразличен към 
съдбата на децата в риск.  
  
Първият учебен ден без букети събра близо 13 000 лева за басейн за деца с увреждания 

www.utroruse.com | 24.09.2018 | 21:03  

12 669 лева събраха децата от около 30 училища и детски градини в подкрепа на 
благотворителната инициатива под наслов "Спаси дете, подари надежда!", която се проведе 
на първия учебен ден. В голяма част от учебните заведения бяха поставени дарителски 
кутии, в които всеки желаещ пускаше парите, предвидени за букети на учители. Събраните 
средства ще се използват в подкрепа на фондация "Александър Русев" и нейната мисия да се 
изгради модерен рехабилитационен център със закрит басейн за деца с увреждания.   
Много сме доволни от резултата след благотворителната кауза. Не сме очаквали такава 
сума. Децата и родителите се оказаха много съпричастни, споделиха организаторите на 
кампанията. Председателят на фондация "Александър Русев" Илиян Русев също благодари 
на всички, които подпомагат неговата кауза и изрази оптимизъм, че идеята ще се 
реализира.  
До края на месеца в Училището по европейски езици ще остане дарителската кутия, в която 
всеки, който иска да подкрепи благотворителната кауза, може да дари средства.   
Фондация "Александър Русев" има и разкрита банкова сметка, по която всеки, който желае 
да подпомогне развитието на плувните спортове и най-вече на водно-рехабилитационната 
дейност за деца с увреждания, може да направи дарение:   
ТБ "Юробанк България" АД  
BIC: BPBIBGSF  
IBAN: BG06BPBI79211045593301 - BGN  
BG85BPBI79211445593301 - EUR  

БЕРБАТОВ СТАРТИРА БЛАГОТВОРИТЕЛНА АКЦИЯ ОТ МАРИНЕЛА 

в. 19 минути | 25.09.2018 |  
Вяпонската градина на Hotel Marinela Sofia се събраха патроните на Фондация Димитър 
Бербатов и Фондация Вълшебен свят - футболната супер звезда Димитър Бербатов и атомо 
билният шампион Ник Левентис. 
Поводът беше спортният празник С усмивка, който е своеобразна кампания срещу агресията 
и има за цел да полуляризира спорта сред децата. 
Вечерната среща на звездите, които участваха в демистративен мач се проведе в лоби бар 
Sakura на любезния домакин Hotel Marinela, за да създаде meet & greet вечер за отбори, 
приятели и партньори на инициативата. 
Същинскто събитие се проведе вчера в Спортна София (парк Възраждане) в 11:30 часа. 
Коктейлът в навечерието бе отлична възможност тазгодишните участници в кампанията да 
срещнат свои приятели, съмишлениици и потенциални партньори ,с които да 
популяризират благородната кауза. 
Официалната част започна тържествено с речта на Елена Тодоровска - председател на 
асоциацията на българските фенклубове на чуждестранни отбори. Тя прикани децата да 
опитат тридесетте вида спорт, които инициативата предлага и изрази надеждата си това 
начинание да запали любовтта им към спорта. 
Ник Левентис продължи с трогателното си признание, че е много щастлив отново да бъде в 
България, но не изневери на спортния си дух и се закани отборът му да постигне 
максимален успех на предстоящия мач. 
Вечерта продължи под звуците на елегантна музика. Гостите разговаряха в неформална 
обстановка и бяха щастливи да споделят инициативата за благородната кауза. По-рано в 
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неделя почти целият състав на двата звездни тийма се забавлява на картинг писта в 
столицата. 
В отбора на известния български футболист в понеделник пък бяха най-добрият му приятел 
и треньор на Берое Александър Томаш, другите му другари от 20 години - вратарят Тодор 
Кючуков и Константин Мирчев, подсилени от най-добрия български бийтбоксър Скилър, 
любимите на младежите влогъри Павел Колев и Ицака, както u петкратният световен 
шампион по фрийрайд ски Ману Гай де. Самият Бербатов беше капитан на отбора си - 
Фондация Димитър Бербатов. 
Срещу тях, с екипите на Фондация Вълшебен свят застанаха звездите Владо Манчев, Христо 
Янев и Стамен Казълов, редом до автомобилното трио Ник Левентис, Люис Ушямсън и 
Адриен Там бей (син на състезателя от Формула1 Патрик Тамбей), момчетата от рап-дуото 
СкандаУ и българският екип на фондацията зад кампанията С усмивка. 
Входът за всички бе свободеща партньорите на инциативата са подготвили много изненади 
и подаръци за спортуващите хлапета. 

Дарителска инициатива подкрепи на сватбеното си тържество младо семейство  

www.novini247.com | 25.09.2018 | 
Семейство от Видин отказа цветя за сватбата, поиска дарения за кувьоз. Дарителска 
инициатива подкрепи на сватбеното си тържество младо семейство от Видин. За празника 
си Кристиян Спасов и Теодора Йорданова са помолили гостите си парите, които биха дали 
за букет, да оставят като дарение. Те ще са за кампанията "Дари щастие", която набира 
средства за болницата в Горна Оряховица. Те ще за кувьоз, от който болницата се нуждае: 
“За нас идеята за цветя на сватбата няма смисъл, защото ние не можем дълго да се 
наслаждаваме на цветята. Решихме да предложим на гостите друг вариант. Тъй като аз съм 
читател, реших, че вместо цвете, мога да получа книга, но ми се стори егоистично. Сетих за 
моя приятелка, която събираше пари за лечение, но тя се свърза с неправителствени 
организации, които и помогнаха и събра сумата. Идея за кувьозите беше случайна. 
Момичето, което ме запозна с кампанията „Дари щастие” Десислава Николова, е приятелка 
на моя младоженец. Разказа ми за кампанията и решихме да дарим за нейната идея”, 
разказа Теодора преди ритуала, който беше вчера. Младото семейство е родом от Видин, но 
живее и работи в Германия. 
Източник: bulnews.bg 

17-годишният Кирил Балдев поде кампания в помощ на изгорялото читалище в Гложене 

www.pia-news.com | От Мадлена Георгиева - | 25.09.2018 |  
17-годишният ученик в ПМГ „Константин Величков“-Пазарджик Кирил Балдев се обърна 
към сайта ни с молба да популяризираме неговата поредна кампания „Дари книга“. Тя е 
насочена към изгорялото читалище в Гложене, а идеята е всеки, който има желание, да дари 
книги от личната си библиотека. Ето какво разказа младежът:  „Разбрах чрез медиите, че 
читалището е изгоряло и всички книги в него и точно за това е и кампанията ми- да 
помогне. Вярвам, че читалището ще си върне същия вид даже и по – хубаво ще стане. Бих 
искал да помоля всеки, който има книга в дома си да я дари защото трябва да запазим 
книгите. Срок за събиране на книгите 1 месец след което всички книги, които съм събрал, 
ще бъдат изпратени до читалището. Всеки може да дари каквито книги има. Събраните 
книги ще изпратя до читалището чрез куриерска фирма.“ Момчето уточни, че поема всички 
куриерски разходи. Това не е първата му кампания, до момента благодарение на 
инициативата са дарени книги на над 10 читалища и социални центрове в страната. Ако 
имате въпроси, ето и как да се свържете с Кирил: Тел: 0877903409 Имейл: kiro7755@abv.bg 

Русе с нов рекорд в кампанията „Стара хартия за нова книга“ 

www.novinata.bg | 25.09.2018 |  
2740 деца от дунавския град участваха в благотворителната инициатива 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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Състезанието между общините домакини на благотворителната акция „Стара хартия за нова 
книга“ продължава, след като рекорден брой деца от Русе участваха в тазгодишното ѝ 
издание. 2740 малки екоактивисти от дунавския град се включиха в събитието на 23 
септември 2018 г. на пл. „Свобода“. Всички те предадоха общо 13,8 тона хартия за 
рециклиране и така спасиха от изсичане 182 дървета. В замяна малчуганите получиха близо 
2950 нови книжки. 
Празничният ден беше открит от Наталия Кръстева, заместник-кмет по комуналните 
дейности в Община Русе. Тя не скри радостта си, че градът посрещна кампания за четвърта 
поредна година и изрази надеждата си, че тази традиция ще продължи. 
Директорът на Регионалната библиотека „Любен Каравелов“ Теодора Евтимова приветства 
гостите и пожела на всички деца да не спират да четат и да откриват невероятните истории, 
скрити между кориците на книгите. 
Организаторите на събитието от „ЕКОПАК България“ и Книжен център „Гринуич“ Мила 
Алексиева и Сиана Колибарова също поздравиха участниците. Те представиха новото 
специално издание на кампанията „Грийн тийн“ и отправиха благодарността си към всички 
родители, които чрез личния си пример показват на децата си, че пътят към това да живееш 
в чист град минава през приказния свят на книгите. 
Специалната празнична програма включваше десетки тематични изненади, театър, песни и 
танци. Децата премериха сили във викторина, вдъхновена от литературния символ на 
тазгодишната кампания – „Светът на Нарния“. Всеки, познал верните отговори, спечели 
книги от поредицата „Хрониките на Нарния“ на издателство „Труд“. Допълнителни награди 
от „Албо груп“ им донесе друга екоигра, която провери какво знаят за рециклирането и 
разделното събиране на отпадъци. За настроението на присъстващите се погрижиха 
десетките таланти от Общинския детски център за изкуство и култура – Русе. 
След като кампанията премина през градовете Бургас, Хасково, София, Русе и Плевен, 
домакини на събитието ще бъде Пловдив на 29 септември. 
Организатори на акцията са „ЕКОПАК България“ АД и Книжен център „Гринуич“. 
Партньори на инициативата „Стара хартия за нова книга“ са издателствата „Ентусиаст“ и 
„Труд“. Кампанията е подкрепена от издателствата „ЕГМОНТ“, „Книгомания“, „Хермес“, 
„Бард“, Фют“, „Сиела“, „Софтпрес“, „ПАН“, „Златното пате“, „Албо груп“. 
Медийни партньори са Bulgaria ON AIR, clubz.bg, Майко мила!, azcheta.com, az-deteto.bg, 
dnes.bg, purvite7.bg, noviteroditeli.bg. 

''С предпазен колан на задната седалка'' 

www.dariknews.bg | 25.09.2018 |  
От 1 октомври стартира инициатива по безопасност на децата в автомобилите „С предпазен 
колан на задната седалка“ в градовете Шумен, Каспичан и Плиска. Инициативата е на 
Община Шумен и партньори под патронажа на Президента на Република България г-н 
Румен Радев.  Тя има образователна цел, насочена пряко към децата и привличане 
вниманието на цялото общество. През учебна 2018/2019 г. ще бъдат проведени обучения на 
2350 деца от 2 до 4 клас. Близо 90 доброволци от фирми и учреждения ще се включат в 
инициативата като се срещнат с децата и  им представят по забавен, интересен и запомнящ 
се начин информацията за това как безопасно да пътуват в автомобилите. През 2015 г. 
Солвей Соди стартира за първи път инициативата „С предпазен колан на задната седалка“ в 
гр. Варна и региона.  В резултат на изключителния успех и привлечено внимание тази 
година се осъществава за поредна година на територията на общината. Инициатива се 
осъществява с любезното съдействие на: Херти АД, Алкомет АД, Рока България, Теси, 
Примекс, Телепол, Unicredit Bulbank, Шуменски университет, БЧК, ОДМВР Шумен, РУО – 
Шумен, ДАРИК радио, Радио Шумен, shum.bg, shmoko.bg 

„Арт вечер на добродетелите“ в „Квадрат 500“ 

www.bnr.bg | 25.09.2018  
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На 4 октомври 2018 година ще се проведе благотворителното събитие „Арт вечер на 
добродетелите“.  То е организирано от фондация „За нашите деца“ и ще се състои в галерия 
„Квадрат 500“ със съдействието на нейно превъзходителство Сри Астари Расджид, посланик 
на Индонезия в България. Събраните средства ще бъдат дарени в помощ на деца в нужда. 70 
уникални творби ще бъдат продадени на благотворителен търг в рамките на „Арт вечер на 
добродетелите“. Идеята на благотворителната арт вечер е да обедини хората около 
изкуството и по този начин да бъдат подпомогнати бедни деца и техните семейства. На 
благотворителния търг гостите ще имат възможност да закупят творби на Златьо Бояджиев, 
Иван Мърквичка и други известни художници. Фондация "За нашите деца" отправя 
специална покана към всички, които имат възможност, да се включат и в празненството по 
случай 10 годишнина на Центъра за обществена подкрепа, което ще се проведе на 28 
септември.Още - чуйте в звуковия файл. 

Детската травматология в „Пирогов” има нужда от нов рентген 

www.nova.bg | 25.09.2018 |  
Спешна нужда от нов рентген в детската травматология на „Пирогов”. Той ще помогне за 
поставянето на най-прецизната диагноза, а облъчването на децата ще бъде намалено до 
минимум. NOVA и единственото отделение за спешна детска травматология започва 
кампания за набирането на необходимите средства за този рентген. Спешна нужда от нов 
рентген в детската травматология на „Пирогов” „Условията в клиниката са изключително 
добри за България, куца ни малко техниката”, заяви в ефира на NOVA д-р Николай 
Цуцумански. „От предишното ръководство бяха закупени рентгени, работят, не са лоши, но 
нямат нужните параметри. Нямат резолюцията за малките деца, когато трябва да видим 
дребните детайли”. Рентгенът струва около 150 000 лева.  „В тази кампания евентуално ще 
поделим парите – половината ще бъдат дадени от „Пирогов”, половината от дарители. 
Камен Донев вече дари ”, обясни журналистът Ани Салич. Ако желаете да помогнете, 
можете да го направите по банков път: Сметка: BG08 CECB 9790 1045 1599 07 Новините на 
NOVA - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във 
Facebook ТУК. 

120 години от въздигането на българската желязна църква в Истанбул 

www.novini.bg | 25.09.2018 |  
През 2018 година се навършват 120 години от въздигането на българската желязна църква в 
Истанбул. Знаменателната годишнина на тази светиня на българския дух ще бъде 
отбелязана с тържествено честване. То се организира от Посолството на РБългария в 
РТурция и Генералното консулство на РБългария в Истанбул, съвместно с Фондацията на 
българските православни църкви. Програмата на юбилейната годишнина включва 
международна научна конференция на тема: „120 години българска желязна църква „Св. 
Стефан“, която ще се проведе на 29 септември в сградата на Българската екзархия, квартал 
Шишли. Включено е и официално откриване на учебната 2018 – 2019 година в българското 
неделно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в Истанбул. Внимание привлича и 
предстоящото тържествено откриване на бюст-паметник на българския възрожденец княз 
Стефан Богориди, който дарява мястото за построяването на желязната църква. 
Паметникът, издигнат в двора на желязната църква, ще бъде осветен на 30 септември 2018 
година. Тържествата по юбилейния повод ще протекат с участието на извънредния и 
пълномощен посланик на РБългария в РТурция г-жа Надежда Нейнски, г-н Ангел Ангелов 
– генерален консул на страната ни в Истанбул, г-н Емил Велинов - директор на дирекция 
Вероизповедания, г-н Васил Лязе - председател на настоятелството на Фондацията, учени от 
българска и турска страна и архиереи от БПЦ . В подкрепа на юбилейните тържества в 
Истанбул Международния търговски и културен център ГЕОПАН - Бургас ще издаде 
мемориална картичка от своята поредица „Признателна България“ с образа на дарителя – 
княз Стефан Богориди, която ще се разпространи сред българската диаспора по света, 
храмовете в родния Котел и Източна Тракия. 
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Правят нова детска площадка до Голямата базилика 

www.plovdiv24.bg | 25.09.2018  
Източник: Plovdiv24.bg Утре от 10:30 ч. ще бъде направена първа копка на детска площадка, 
която EVN България ще дари към проекта за реставрация на Епископската базилика на 
Филипопол - най-големия раннохристиянски храм, открит в България. Мястото на 
събитието е източната част на Епископската базилика на бул. "Княгиня Мария Луиза“ срещу 
църквата Света Петка.   С изграждането на иновативната детска площадка EVN България се 
присъединява към дейностите по възстановяване на Епископската базилика, които се 
реализират по проект от община Пловдив и Фондация "Америка за България“. Участници в 
събитието ще са председателят на Съвета на директорите на EVN България Робърт Дик, 
кметът на Пловдив, инж. Иван Тотев, посланикът на САЩ Н.Пр. Ерик Рубин и 
председателят на Борда на директорите на Фондация "Америка за България“, Крис Матлън.   
В същия ден, активните граждани и бизнесът на Пловдив, които обединяват усилия в 
сдружение "Приятели на Базиликата“, ще дадат начало на кампания "Подари си птица“. 

Истинската история на дядо Добри 

www.bgonair.bg | 25.09.2018 |  
"Дядо Добри заслужава да бъде канонизиран за светец от Българската Православна Църква. 
Той вече е светец в душите на хората. Той е най-големият частен дарител на катедралния 
храм "Св. Александър Невски" с 35000 лева дарение-събирани стотинка по стотинка, събрал 
е още десетки хиляди левове за други храмове.Малцина знаят че Дядо Добри е водил много 
строго счетоводство за всяко дарено левче, че е проверявал стриктно къде и за какво са 
разходват парите. Светецът от Байлово, както го наричат българите, всъщност е контратеза 
на всичко ,което се случи през годините на прехода. Той е символ на доброто и заслужава да 
му бъде издигнат скромен монумент" - разказа в "Операция История" по  по Bulgaria ON AIR 
- журналистката Цвета Кирилова.  "Траките безспорно са много велика цивилизация. 
Живеем върху невероятно богата земя, със страхотно съчетание на климат и плодородие, 
родила най-старите европейски цивилизации. Тракийската аристокрация е била блестяща, 
богата, силна. Вълчедръмското съкновище е два пъти по-голямо от микенското злато.  
Ситалк е можел да изведе на бойното поле 150 хиляди воина, а тракийския владетел  Котис е 
бил геополитически фактор номер едно в Югоизточна Европа. Само неговото политическо 
убийство от атиняните   го лишава от възможността той да направи това, което прави Филип 
Втори Македонски. Всъщност при други обстоятелства завоевател на света можеше да бъде 
именно Котис - коментира известната ни траколожка проф.Валерия Фол.    

Награда "Активни граждани" е присъдена на доброволците на ловешката библиотека 

www.bta.bg | 25.09.2018  
Даниела Балабанова, БТА 
На доброволците на Регионална библиотека "Проф. Беню Цонев" в Ловеч е присъдена 
наградата "Активни граждани" в категорията големи общини. Това е станало ясно от 
съобщение на Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Националното сдружение на 
общините в република България (НСОРБ), до кмета на община Ловеч Корнелия Маринова, 
съобщават от пресцентъра на общинската администрация. 
Наградата ще бъде връчена официално на пленарната сесия на 2 октомври в к.к. "Албена" в 
рамките на 13-та Годишна среща на местните власти 2018 г., която е от 1 до 3 октомври. 
На нея Община Ловеч ще бъде представена от кмета Корнелия Маринова и председателя на 
Общинския съвет Петър Цолов. 

Все повече българи смятат, че на развиващите се държави трябва да се помага 

www.mediapool.bg | 25.09.2018 |  
Броят на българите, според които на развиващите се държави трябва да се помага, нараства. 
Това показва проучване, представено днес от Европейската комисия и цитирано от БТА. 

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”  

31 

 

Според 26 на сто от българските граждани този въпрос е изключително важен, а за 46 на сто 
е много важен. Статистиката отчита, че за последните две години се наблюдава ръст от 
седем процента на мненията сред българските граждани в подкрепа на развиващите се 
страни. Въпреки това на общия фон в ЕС единствено в Естония гражданите изразяват по-
слаба подкрепа за бедните държави по света. С осем на сто се е повишил за последните две 
години броят на българите, според които борбата с бедността в света трябва да бъде сред 
първостепенните задачи на ЕС, защото това е в интерес на Общността. Със седем на сто е 
нараснал броят на българските граждани, според които предоставянето на помощ на 
развиващите се страни е средство за борба с незаконната миграция. У нас се наблюдава 
увеличение на броя на хората, според които помощта за тези страни трябва да нарасне. 
Намалява броят на онези, които предпочитат ограничаване на помощите. 
Според данните българите са най-несъгласните в ЕС (72 на сто) с твърдението, че в лично 
качество биха могли да имат някакъв принос в борбата с бедността в развиващите се 
държави. Посочва се, че само в три държави от ЕС около и над половината граждани 
осигуряват средства за организации за борба с бедността - Холандия (57 на сто), Швеция (54 
на сто) и Малта (50 на сто). На обратната страна са България и Румъния (по два процента) и 
Латвия (3 на сто). Данните показват, че в последните две години в 14 страни от ЕС 
чувствително се е увеличил броят на хората, според които на развиващите се държави 
трябва да се помага като мярка срещу миграцията. Тази промяна в мненията е най-видима в 
Малта, Гърция и България. Над половината европейци са на мнение, че в лично качество 
могат да допринесат за развиващите се държави, например като предоставят средства на 
организации с нестопанска цел или полагат доброволен труд. На въпроса дали борбата с 
бедността в развиващите се страни трябва да бъде задача за ЕС, 70 на сто от участниците в 
допитването са отговорили утвърдително. Гражданите на Латвия и на Естония са най-
сдържани по този въпрос, като естонците и чехите не са съгласни и че политиката за 
развитие е добър начин за преодоляване на бедността в развиващите се страни. 

АЕЦ Козлодуй дари 400 000 лева за нова апаратура в КОЦ-Врацаwww.bgnews.host | 
25.09.2018  

Нова гастроентероскопска апаратура за 400 000 лева ще закупи комплексният онкологичен 
център (КОЦ) във Враца, съобщи днес управителят д-р Григор Томов. Финансирането за 
модерната медицинска конфигурация ще дойде от АЕЦ „Козлодуй“, като договорът за 
дарение е подписан от д-р Томов на 20 септември. Това стана ясно по време на редовното 
заседание на общинския съвет в града, от където управителят на онкологичния диспансер 
поиска разрешение за закупуване на нов автомобил за нуждите на лечебното заведение.   
Томов обясни, че закупуването на автомобила се налага защото в момента всичките над 200 
служители на звеното, от които над 50 лекари ползват за командировки до съседни области 
две линейки на над 20 години. „Налага се докторите да посещават събития и семинари, да 
преглеждат в съседни общини и области. Налице е реална необходимост от удобно и по-
модерно возило. Ще го закупим със собствен ресурс, генериран от приходите ни. После този 
актив ще остане на разположение на онкологичния център. Съгласувам го с вас, тъй като 
така изисква законът“, заяви д-р Томов.  В крайна сметка мнозинството одобри мотивите му 
и даде зелена светлина за покупка на нова кола за нуждите на КОЦ-Враца.  Източник: 
bulnews.bg 

София забранява събиране на дарения по улиците 

До 100 лв. глоба за уличен музикант без разрешително, 300 лв. за миене на прозорци на 
коли по кръстовищата 
в. 24 часа | Даринка ИЛИЕВА | 26.09.2018  
Събирането на парични дарения на места за обществено ползване като улици, булеварди и 
площади в София ще бъде забранено. 
Това предвижда проектът за нова наредба за обществения ред, която общинските съветници 
трябва да гласуват в четвъртък. 
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"Изключения се допускат само за кампании на БЧК или юридически лица, които са 
регистрирани в обществена полза, но след получване на разрешение. За нарушителите 
санкцията е от 100 до 300 лв.", каза шефът на комисията по обществен ред към СОС Иван 
Илиев, който е и вносител на наредбата. 
Тя забранява и шумните домашни ремонтни дейности в часовете от 22 до 8 и от 14 до 16 в 
работни и почивни дни. Такива ще се допускат само с разрешение на съседите. 
Целта на новата наредба е да се реши проблемът с шума в столицата. Затова се забраняват и 
шумни строителни дейности като разбиване на бетон, къртене, взривни работи в жилищни 
зони в часовете от 14 до 16 ч и от 22 до 8, освен ако няма разрешение от районния кмет. 
Забраната няма да важи за общински строителни обекти като метрото например, което има 
строг график. Глобата за нарушение е от 100 до 200 лв. за физически лица и 200-400 лв. за 
фирми. 
Новата наредба бе готова още в края на 2017 г., но бе отложена, след като текстове като 
забраната за пиене на алкохол в паркове и градини предизвикаха сериозни дебати. Тя влезе 
за обсъждане в комисиите на СОС през лятото, но гласуването й бе отложено за есента 
заради редакции на текстовете. 
Наредбата предвижда и санкции за шофьорите, платили да им мият стъклата, докато чакат 
на кръстовище. Глоба от 100 до 300 лв. ще отнасят и миячите. 
Регламентират се изявите на уличните музиканти. Свирещите на улицата без разрешение и 
с озвучителна уредба ще се глобяват до 100 лв. 

Иновативна детска площадка-дарение изграждат край Епископската базилика 

www.dariknews.bg | 26.09.2018 |  
Първа копка на детска площадка ще бъде направена днес от 10.30 часа, съобщиха от EVN. 
Енергийният оператор дарява съоръжението към проекта за реставрация на Епископската 
базилика на Филипопол – най-големият раннохристиянски храм, открит в България. 
Мястото на събитието е източната част на базиликата на бул. „Княгиня Мария Луиза“, 
срещу църквата „Св. Петка“.   С изграждането на иновативната детска площадка 
дружеството се присъединява към дейностите по възстановяване на античния храм, които се 
реализират по проект от Община Пловдив и Фондация „Америка за България“.   Участници 
в събитието ще са председателят на Съвета на директорите на EVN България Робърт Дик, 
кметът на Община Пловдив Иван Тотев, посланикът на САЩ Н.Пр. Ерик Рубин и 
председателят на Борда на директорите на Фондация „Америка за България“ Крис Матлън.   
Същевременно активни граждани и част от бизнеса на Пловдив, които обединяват усилия в 
сдружение „Приятели на Базиликата“, ще дадат начало на кампанията „Подари си птица“. 

КРОС стартира кампания за набиране на средства за нова детска площадка 

www.novini.vratsa.eu | 26.09.2018 |  
КРОС стартира кампания за съвместно набиране на средства, предназначени за 
изграждането на детска площадка в кв. Райково, в район на площад Баба Тонка (Каевско 
дере). Фондация КРОС ще дари сумата от 1 500 лева за обновяването на площите за 
забавление и игри на малчуганите, живеещи в района. За съжаление, тези средства са 
недостатъчни за обособяването на безопасен терен и осигуряването на нормални 
съоръжения за игра. Затова Фондация КРОС стартира кампания по набирането на средства 
от всички желаещи да се включат и помогнат с колкото могат. През месец май 2018 г., само 
за няколко дни бяха събрани 217 подписа с искане за съдействие от страна на община 
Смолян, която бездейства по казуса. „Настоящата ситуация изисква от нас да обединим 
собствени сили и средства, за да осигурим нормални условия за игра и избавления на 
нашите деца. Сигурен съм, че когато направим нещо сами, то ще остане за дълго време, ще 
го пазим и ще му се радваме”, заяви Анастас Караджов, общински съветник от КРОС. 
Фондация „КРОС” предлага създаването на граждански комитет, състоящ се от 
представители на родителите, живеещи в района, който да проследява събирането на 
средствата, тяхното изразходване и цялостния ход на ремонтните дейности. Всеки желаещ 
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да подкрепи това начинание може да преведе желана сума по банковата сметка на 
Фондация „КРОС” в Общинска банка, IBAN BG36SOMB9130 1061 8137 01 BIC SOMBBGSF. 
Набраните средства ще бъдат удостоверени от нотариус, а последваните разходи ще бъдат 
проследени и удостоверени от „Комитета на родителите”. България 

"ЗЕЛЕН МАРАТОН“ предстои във Варна 

www.dariknews.bg | 26.09.2018 |  
На 30 септември 2018 в района на Аладжа манастир ще се стартира третото издание на 
„Зелен маратон“ – любителско състезание по горско бягане и планинско колоездене в 
Природен парк „Златни пясъци“. Събитието се реализира с финансовата подкрепа на 
Дирекция „Спорт“ към Община Варна, като част от „Европейската седмица на спорта” и е в 
подкрепа на титлата „Варна – Европейска младежка столица 2017“. Велоклуб “Устрем” 
предизвиква всички за един страхотен ден сред природата. Освен състезание, в събитието 
ще има и много други забавления за публиката и участниците - пикник, игри, подаръци и 
други приятни изненади. Участниците ще могат да се състезават в следните дисциплини: - 
Планинско колоездене – 10, 20 и 40 км; - Горско бягане – 10 и 20 км; - Дуатлон – 20 км 
колоездене + 10 км бягане; В предното издание, участие взеха 170 души, а кратко видео от 
него можете да видите тук: https://www.youtube.com/watch?v=drydzTQCbeQ Таксите за 
участие при предварително записване са между 10 лв. и 15 лв. Можете да го направите и да 
получите повече информация на сайта на събитието: http://zelenmaraton.com 
Идеята на “Зелен маратон” е да промотира спортове свързани с екологичните начини за 
придвижване, а 50% от събраните средства ще бъдат дарени за благотворителност. 
Заповядайте на 30-ти септември на голямата поляна с наблюдателницата до Аладжа 
манастир. Записване от 8:00 ч., старт в 10:00 ч. 

Новините на NOVA и „Пирогов 

www.dariknews.bg | 26.09.2018 |  
Новините на NOVA, съвместно с УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, започнаха кампания за 
набиране на средства за нов рентген за Отделението по детска ортопедия и травматология. 
Закупуването на модерната апаратура ще улесни поставянето на прецизна диагноза при 
най-малките пациенти и ще намали облъчването до минимум. Водещата на NOVA Ани 
Салич застана зад каузата и показа единственото по рода си у нас отделение за спешна 
ортопедия, в която всяка година се оперират и лекуват над 1 500 деца от цяла България. 
„Условията в отделението са изключително добри, но липсва апаратура с нужните 
параметри - такава, с която можем да оценим в детайли и най-малките костици. Това 
подобрява прецизността и скоростта на работа. В медицината няма добри резултати без 
добра материална база и добра апаратура“ – коментира д-р Цуцумански пред NOVA. „В опит 
да се подсигури този апарат най-скоро за малките пациенти на „Пирогов“, се свързах с 
различни хора, които могат да помогнат. Прекрасният ни актьор Камен Донев вече преведе 
2 000 лева, има и други, които искат да помогнат, но сумата никак не е малка. По думите на 
директора на „Пирогов“ проф. Асен Балтов подобен рентген струва 150 000 лева с ДДС, а 
спешната болница може да заплати половината. Останалите 75 000 ще събираме от 
дарители. Моят опит през годините показва, че най-бързо помагат СМС кампаниите, но не 
можем да организираме такава. Ето защо ще разчитаме на безкористната помощ на 
българите у нас и в чужбина, защото „Пирогов“ и детската ортопедия са единственото място, 
където се оперират детски травми и ние сме длъжни да даваме на децата си адекватна 
медицинска помощ“ - каза Ани Салич. 
Банковата сметка за набиране на средства и подробности за инициативата са публикувани 
на nova.bg. 
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4528 лв. събра благотворителната хоротека в Павликени 

www.radiovelikotarnovo.com | 26.09.2018 |  
„Събраната обща сума от хоротеката – 4528 лв. е разделена на 4 по 1132лв. Сумите са вече по 
сметките на Данчо, Сашко, Красимира и Тихомира! Огромна благодарност на всички, които 
се включиха в кулинарния базар, на всички дарители и на нашите приятели!“. С тези думи 
към участниците в благотворителната хоротека по случай празника на Павликени се обърна 
организаторът й Десислава Йорданова. 
В навечерието на традиционния есенен панаир в Павликени събитието си постави за цел да 
подпомогне лечението на четирима младежи с тежки диагнози. „Напоследък ни заливат 
лоши новини, искаме да провокираме тези хора да се отърсят от ежедневието, да се 
забавляват в рамките на един-два часа и да отворят сърцата си”, припомни Йорданова. 
В инициативата  се включиха фолклорни състави от областта, граждани, които поднесоха 
домашни пити и сладки, а за музиката  се погрижи DJ Мартин Коев. Желаещите да се 
хванат на хорото  го направиха срещу специален стикер на символичната цена от 3 лв. 
Събраните приходи вече са предоставени по сметките на четиримата младежи. 

Голям празник в и около НДК за края на Европейската седмица на спорта 

www.novsport.com | 26.09.2018 |  
Голям спортен празник пред НДК ще отбележи тази събота финалния уикенд от 
Европейската седмица на спорта. Гвоздеят в програмата ще бъде фестивалът НДК 360 - 
Европейска вечер на спорта, включващ скоростно бегово изкачване по стълбите на сградата, 
ориентиране из коридорите и помещенията и скоростно фасадно изкачване на НДК.   
Всички тези състезания ще бъдат придружени с много активности, демонстрации в над 10 
вида спорт на специално изградени сетове, издигане на топловъздушен балон с възможност 
на него да се качат хора със специални потребности, забавни игри и викторини. Празникът 
НДК 360 – Европейска вечер на спорта ще започне в 17 ч. и ще завърши около 21 ч.   „За 
първи път организираме подобна проява в една от емблематичните сгради и зони на 
столицата. Желанието ни е този празник да се утвърди като традиционен. НДК не е най-
високата и най-голямата сграда на града, но е сред най-разпознаваемите – един от 
символите на българската столица. Фестивалът е част от инициатива София – Европейска 
столица на спорта, с което Столична община продължава да предлага нови и нови 
възможности за активен и здравословен начин на живот. Тази проява става факт след 
обединените усилия на институциите – общината, съвместно с Министерството на младежта 
и спорта, НДК, Национална спортна академия и Българска федерация ориентиране,“ заяви 
на пресконференция днес Елен Герджиков, председател на Столичния общински съвет и 
председател на Фондация „София – Европейска столица на спорта“.   Неговите думи бяха 
подкрепени от изказването на доц. Стоян Андонов – зам.-министър на младежта и спорта. 
„В спорта си заслужа да се инвестира, защото той е здраве и настроение. Каним хората на 
специалните сетове край НДК, където отделните спортове ще направят демонстрации и ще 
има открити уроци,“ каза още Андонов.   „С НДК 360 обединяваме спорта и културата. 
Всичко започна от една идея преди три месеца покрай презентацията на филма за 
инициативата „Един ден на Витоша“ и ето че сега тази идея е на път да се реализира този 
уикенд. НДК мястото от където започва пътят към Витоша, тъй че продължаването на 
благотворителната кауза е съвсем естествено,“ каза Борислав Велков, председател на Съвета 
на директорите на НДК.     Алпинистът Дойчин Боянов обяви, НДК 360 продължава 
инициативата с благотворителна цел за подпомагане на кампанията „Витоша – достъпна за 
всички“.  Стартова такса от 5 лв. е предназначена за набиране средства за изграждане на 
алеи и спортни площадки в планината за хора в неравностойно положение. Отделно всеки 
извън участниците ще може да подпомогне инициативата с набиране на средства в 
специалните урни на Природен парк „Витоша“, които ще бъдат поставени в зоната на 
старт/финала на събитието пред НДК. Детайлна информация за самите състезания дадоха 
Даниел Дуков за беговото изкачване и Тодор Педев за ориентирането.   Стана ясно, че в 
събота ще видим един от много редките в света случаи, когато ориентиране се прави в 
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сграда. Досега има над 50 записани за бягането, регистрацията може да се направи и час 
преди старта на място, а в ориентирането ще участват най-добрите ни състезатели. НДК 360 
- Европейска вечер на спорта обединява няколко спортни събития в празник с цел да 
промотира възможностите за спорт в столицата и специално в и около НДК, откъдето 
фактически започва и пътят от центъра на града към планината Витоша. Събитието е част 
от ежегодната „Европейска вечер на спорта“. Организатори са Столична община, Фондация 
„София – Европейска столица на спорта“, НДК, НСА „Васил Левски“ и Българска федерация 
по ориентиране с подкрепата на Министерството на младежта и спорта.     Специален гост на 
събитието ще бъде изтъкнатият рекордьор в планинските бягания и изкачвания Кирил 
Николов – Дизела, който – макар и контузен - ще дойде да подкрепи проявата и 
участниците. Всички призьори ще получат медали. Осигурен е атрактивен награден фонд. 
Още много награди и сувенири ще бъдат раздадени по време на забавните игри и 
викторини.   Ето и програмата на НДК 360 – Европейска вечер на спорта:   17.00 ч. 
Откриване на спортния празник 17.00 ч. Старт бегово изкачване 17.45 ч. Старт спортно 
ориентиране 18.00 ч. Издигане с топловъздушен балон 18.30 ч. Награждаване 19.00 ч. Старт 
фасадно изкачване 21.00 ч. Закриване на феста 

Законопроект за подпомагане на социалната и солидарна икономика беше приет от 
парламента 

www.bnr.bg | 26.09.2018 | 
Парламентът прие на първо четене законопроект, с който се подпомагат предприятията на 
социалната и солидарна икономика. Целта е насърчаване на организации със социална 
насоченост, осигуряващи заетост и обществено включване на уязвими групи от населението. 
Проектът предвижда данъчни облекчения за дарения в полза на вписаните в Националния 
регистър на социалните предприятия. Изненадващо опозицията подкрепи законопроекта, 
внесен от Министерския съвет, а депутатите от управляващото мнозинство се разделиха. 
Докато Александър Сиди от ВМРО обяви, че с промените се изпълнява програмата на 
правителството, Павел Шопов от „Атака“ се обяви против: “Това е пример за популизъм, 
закон, който има за цел да каже, хайда да дадем, липсва. Какво ще струват тези политики на 
държавата? До голяма степен сме подведени, откровен опит за реанимиране на така 
наречените енджиота, огромната част и важните, състоятелните и с възможности, които са 
безспорно соросоядни“, заяви Шопов. Председателят на Социалната комисия Хасан Адемов 
от ДПС акцентира върху ползите: “Така наречената положителна социална добавена 
стойност е изключително важна. Българският правен мир има нужда от уреждане на статута 
на предприятията на солидарната и социална икономика, за да може в крайна сметка те да 
се възползват от всички възможности, които са налични за финансиране и за подпомагане 
на тези предприятия“, заяви Адемов. Георги Гьоков от БСП също подчерта необходимостта 
от подобен закон, но изрази притеснение дали критериите за създаване на социално 
предприятие не са твърде завишени. 

Експерти дискутират постиженията в клиничната хематология, организират 
благотворителен крос  

www.plovdivlive.com | 26.09.2018 |  
Водещи експерти  сред които проф. д-р Жанет Грудева- Попова началник на Клиниката по 
клинична хематология в УМБАЛ "Свети Георги" и национален консултант по клинична 
хематология и Росица Касабова, председател на сдружение "Спри рака" ще   участват в 
професионална среща  „Хематология – успехи и предизвикателства“ . Тя ще се проведе утре 
от 13.30 часа в осма зала на Медицинския университет в Пловдив.  Основна тема на 
професионалната среща ще бъдат постиженията в областта на клиничната хематология. 
Опитни специалисти ще представят и дискутират новостите в профилактиката, 
диагностиката и лечението на хематологични заболявания.  Част от инициативата ще бъде 
и поредният, трети благотворителен крос, който ще се проведе на 28 септември, петък, от 
16.00 часа на Гребната база в Пловдив.Събитията се провеждат в сътрудничество със 
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сдружение „Спри рака“ и под егидата на УМБАЛ „Св. Георги“, Медицинския университет и 
община Пловдив.  

Кампания за обмяна и дарение на учебници стартира в Добрич 

www.dobrichonline.com | 26.09.2018 | 15:50 
Кампания за обмяна и дарение на учебници и различни ученически помагала стартира 
Български младежки Червен кръст гр. Добрич и НЧ „Йордан Йовков - 1870 година“. 
Инициативата е насочена за ученици от 5 до 12 клас. Обмяната ще се проведе в две поредни 
съботи, 29 септември и 6 октомври, от 10.00 до 17.00 часа в арт-галерията в сградата на НЧ 
„Йордан Йовков - 1870 година“.  Изискванията за учебниците и ученическите помагала е да 
са здрави, информацията вътре в тях да бъде запазена и да бъдат използваеми.  Всеки, който 
желае, може да дойде да дари и да вземе безвъзмездно учебници, сподели Михаил Иванов, 
зам.-областен координатор на БМЧК – Добрич. Той допълни, че ще има правила за реда на 
обмяната, тъй като идеята е учебниците да стигнат за колкото се може повече хора.  БЧК – 
Добрич са наши партньори от доста дълго време. Помагаме си при изключително много 
инициативи. Екипът на БЧК и БМЧК се свърза с нас, тъй като е имало запитвания за 
дарение на учебници, каза Димитър Стефанов, експерт „Връзки с обществеността“. Той 
сподели, че се е оказало, че няма помещение, в което БМЧК – Добрич да реализират 
обмяната. Ние откликнахме с помощ за предоставяне на помещение. Много се зарадвах на 
тяхната идея, някои от учебниците са дарени лично от мен, допълни Димитър Стефанов.  
Арт-галерията в сградата на НЧ „Йордан Йовков - 1870 година“ се намира точно до входа на 
кафе „Данаилов“.   

Общественият съвет към Комисията за взаимодействие с НПО и жалбите на гражданите 
подкрепи две национални граждански инициативи 

www.ngobg.info | 26.09.2018 |  
Вчера, 25.09.2018 г., се проведе заседание на Обществения съвет към Комисията за 
взаимодействие с НПО и жалбите на гражданите (КВНОЖГ) при следния дневен ред: 1. 
Последващи действия след дискусията относно промените в ЗЮЛНЦ, проведена на 
08.06.2018 г.: – Предстоящи промени в ЗКПО и ЗСч, свързани с годишното отчитане на 
НПО и обявяването на някои нови обстоятелства в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по 
вписванията – обществена консултация до 29.09.2018 г. – Кратка информация за 
действията на Агенцията по вписвания и НАП. 2. Националната гражданска инициатива „За 
забрана на отглеждането, умъртвяването и търговията на животни с цел добива на ценни 
кожи в Република България" № 839-01-13 от 22.06.2018 г. внесена от Инициативен комитет 
3. Националната гражданска инициатива „7000“, № 839-01-14 от 27.06.2018 г. внесена от 
Инициативен комитет 4. Информация за напредъка по Закон за доброволчеството – 
стратегия за действие. 5. Разни. Основен фокус на обсъжданията бяха двете Национални 
граждански инициативи.  Едната, Национална гражданска инициатива „7000“ относно 
премахване на запрещението, бе организирана от Инициативен комитет и подкрепена от 
членове и партньори на Мрежата. Членовете на Обществения съвет подкрепиха 
инициативата с 8 гласа „ЗА" и препоръчват на членовете на КВНОЖГ да я подкрепят и по 
тяхна инициатива да внесат в 44-то НС проекта на Закон за физическите лица и мерки за 
подкрепа. Основните цели на Инициатива „7000“ са две: – Развиване на мерки за подкрепа, 
гарантиращи, че пълнолетните лица, които страдат от умствена изостаналост, психична 
болест и деменция и които имат сериозни затруднения при извършване на конкретни 
правни действия, ще получат необходимата подкрепа за самостоятелно упражняване на 
правата си съобразно техните желания и предпочитания, без да бъде замествана волята им; 
– Предвиждане на гаранции и защитни мерки, за да бъде едновременно постигнато 
зачитане на желанието и личния избор на всяко лице, предпазването му в ситуации на 
сериозен риск от необратимо увреждане и защита на интересите на третите лица. 
Подписката е успяла да събере подкрепа от 12 000 подписа на български граждани от 12 
различни населени места от цялата страна.  Другата инициатива цели да наложи забрана на 

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”  

37 

 

отглеждането, умъртвяването и търговията на животни с цел добива на ценни кожи. По 
време на обсъждането бе представено и становище от Националния природонаучен музей 
относно опасностите за местните видове при подобно отглеждане. Практиките в редица 
европейски държави показват положителен ефект от подобен подход, особено когато се 
отнася за условия на отглеждане и вредата, която тези инвазивни видове могат да причинят. 
Общественият съвет подкрепи и препоръча на членовете на КВНОЖГ да я подкрепят и по 
тяхна инициатива да внесат Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
ветеринарномедицинската дейност. По отношение на законопроекта за доброволчество и 
липсата на напредък по неговото обсъждане в Комисията по правни въпроси и в Комисията 
по вътрешна сигурност и обществен ред, Съветът ще инициира работна среща с народни 
представители, вносители на законопроекта и членове на водещите комисии и ще започне 
кампания във връзка с Деня на доброволеца (5 декември) с цел широк дебат относно закона 
и неговата необходимост.  По точка 5 се обсъди писмо, постъпило от организации на и за 
глухи хора относно промяна на чл.3 от Конституцията на Република България и изслуша 
мненията и становищата на своите членове. Въпросът касае необходимостта от приемане на 
Закон за жестовия език. Съветът препоръчва на заинтересованите организации да се 
включат в работните групи към Министерство на образованието и науката и към 
Министерство на труда и социалната политика. Очаквайте протокол от решенията на сайта 
на Обществения съвет и последващи развития по темите или на страницата на ФГУ, 
председател на Съвета. 

Фестивалът Усмихни се, Карин дом събра 34 558 лв. за терапията на дечица 

www.bgnews.host | 26.09.2018 | 
Фестивалът "Усмихни се, Карин дом“,  който препълни за четвърта поредна година 
градината на Карин дом,  успя да осигури 34 558 лв. за терапията на децата със специални 
потребности в Карин дом. Фестивалът, превърнал се в любимо събитие на Варна, събра 
отново малки и големи, предоставяйки възможност за пълноценно време на семействата 
заедно сред природата в името на една кауза. Събитието, което се проведе на 15-и и 16 
септември беше посетено от над 5 000 варненци и гости на града, които се забавляваха през 
целия уикенд в компанията на талантливи музиканти, майстори готвачи, имаха възможност 
да посетят щандовете на изложители със занаятчийски творения, био продукти и 
здравословни храни. Фестивалът предложи богата програма от забавления за децата, като 
обърна специално внимание върху образователните, кулинарните и арт заниманията. И 
тази година мисията на фестивала бе да стартира новата учебна година с усмивка, като в 
същото време да призове обществото да бъде по-толерантно към децата със специални 
потребности и да разбира по-добре трудностите, пред които са изправени техните 
семейства. Събитието е едно от най-големите благотворителни събития във Варна и се 
организира в подкрепа на терапията на децата със специални нужди в Карин дом и по-
специално в подкрепа на група "Усмивка“, която е създадена и финансирана вече четвърта 
година от средствата, събрани от фестивала. "Искам сърдечно да благодаря от името на 
целия екип на Карин дом, на всички деца и възрастни, които посетиха фестивала и се 
забавляваха заедно с нас за каузата. Заедно - готвачи, фермери, занаятчии, артисти, 
дарители и доброволци успяхме да съберем 34 558 лв.лв в подкрепа на група "Усмивка". 
Това е една група, която няма еквивалент във Варна и дори в страната, в която подкрепа, 
терапия и обучение получават деца с комплексни и интензивни нужди и която дава шанс за 
по-добро бъдеще на тези деца. Източник: varna24.bg 

Доброволци помагат на недоносени бебета чрез пластмасови капачки 

www.dnevnik.bg | 26.09.2018 | 16:30 
Организаторите на кампания за "Капачки за Бъдеще" организира за трети път масово 
събиране на капачки в помощ на недоносени бебета в цялата страна. Датата на събирането е 
29-и септември, съобщават организаторите Мартина Йорданова и Лазар Радков. "Малко 
хора знаят, че повечето кувьози в общинските болници в България или са много стари и 
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амортизирани, или са повредени, или и двете. Още по-малко хора знаят, че всяко 3-то бебе, 
което е било в кувьоз получава увреждания на очите - предимно заради стара и 
амортизирана техника", разказват те. Масовото предаване на събраните капачки ще се 
случи за трети път тази събота – 29-и септември. В София сборният пункт е Националният 
стадион "Васил Левски" - от 9.00 до 16.00 ч. Събитието ще се проведе едновременно и в 
Пловдив. 
След като се съберат, капачките се транспортират до фабрика за рециклиране на пластмаса, 
където се сортират, смилат се на много малки парченца, след което отново могат да се 
използват за производството на пластмасови изделия. Срещу предадените капачки 
организaторите получават пари - 100% от които отиват за закупуване на кувьози, които след 
това даряват на малки общински болници. Шест месеца от началото на кампанията в 
рамките на две акции са събрани и рециклирани 33 тона пластмасови капачки, което като 
обем се равнява на около 11 камиона пълни до горе с пластмасови отпадъци, изчисляват от 
"Капачки за бъдеще". Хората, които са се включили до момента, са десетки хиляди. С парите 
от първата кампания е дарен кувьоз на болницата в Червен бряг. В началото на октомври се 
очаква да пристигне още един, закупен с парите от втората кампания, който е предназначен 
за болницата в град Чирпан. В страната вече има 100 пункта в 50 града, където капачките се 
събират между дните за предаването. Пълният им списък, както и подробна информация за 
кампанията, може да бъде намерена в страницата на организаторите в социалната мрежа 
"Фейсбук". 

Младежка банка финансира проекти 

www.economynews.bg | 26.09.2018 |  
Младежка банка - Ловеч, е финансирала пет проекта на млади хора за две години, 
съобщават от общинската администрация. Младежка банка - Ловеч, е обединила над 40 
деца и младежи, които са събрали чрез дарения финансови средства, с които са 
финансирали проекти на други младежи от общината. Чрез проектите младежи са 
проучили интересни факти и потребности на животните от зоопарка и са изработили 
информационни табели за посетителите. Бетонно пространство край река Осъм,зад алеята 
на космонавта, е било превърнато в творчески Космос от младите хора. Друга група 
младежи са посетили природен парк "Централен балкан" в Стара планина, хижа "Плевен", 
където са се обучили в умения и практики за оцеляване сред природата. Поставена била и 
театрална постановка в залите на ПЕГ "Екзарх Йосиф I" и ППМГ. Организирани били и 
много игри и забавления за над 400 деца. Организацията на Младежка банка е неформална 
група от доброволци, която се подкрепя от сдружение "Граждански инициативи - гр. Ловеч". 

Фондация КРОС дарява 1500 лева за детска площадка в Райково 

Отзвук, Смолян | 27.09.2018 |  
Фондация КРОС ще дари сумата от 1 500 лева за изграждането на детска площадка в кв. 
Райково, в района на площад "Баба Тонка" (Каевско дере). 
С дарението фондация КРОС стартира кампания по набирането на допълнителни средства, 
предназначени за площите за забавление и игри на малчуганите, живеещи в района. 
От "КРОС" предлагат да се създаде граждански комитет, състоящ се от представители на 
родителите, живеещи в района, който да проследява събирането на средствата, тяхното 
изразходване и цялостния ход на ремонтните дейности. 
Всеки желаещ да подкрепи това начинание може да преведе желана сума по банковата 
сметка на фондация "КРОС" в Общинска банка, IBAN BG36SOMB9130 1061 8137 01 BIC 
SOMBBGSF. Набраните средства ще бъдат удостоверени от нотариус, а разходите ще бъдат 
проследени и удостоверени от "Комитета на родителите". 
През месец май 2018 г., само за няколко дни бяха събрани 217 подписа с искане за 
съдействие от страна на община Смолян, която бездейства по казуса. "Настоящата ситуация 
изисква от нас да обединим собствени сили и средства, за да осигурим нормални условия за 
игра и избавления на нашите деца. Сигурен съм, че когато направим нещо сами, то ще 
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остане за дълго време, ще го пазим и ще му се радваме", заяви Анастас Караджов, общински 
съветник от КРОС. 

Български деца получиха награда от Херцога на Единбург  

www.nova.bg | 27.09.2018  
Признание за седем талантливи българи от херцога на Единбург. Те получиха сертификат за 
предимство при кандидатстването за университет, или за работа в над 140 държави. Тино и 
Руми са част от първите седем Златни медалиста, завършили успешно най-трудното ниво на 
Международната Награда на херцога на Единбург в България. Те са жадни за нови знания и 
приключения. А единственото, от което имат нужда, за да постигат целите си - е малко 
стимул! МЛАДИ "РИЦАРИ": Ученици с награди за добри дела „Ученето не е цел. Всеки ходи 
на училище. Просто имах нужда от нещо извън него. Започнах да свиря на пиано. Реших да 
играя скуош. Справих се! Бях доброволец в ДНЦ Музейко. Трябваше да работя с деца. Това 
беше предизвикателното там. Трябваше да се науча как да подхождам с тях. Как да говоря с 
тях”, казва Тино. „От Наградата само взех! Извършвах доброволчество, отделях време за 
физически упражнения. Виждам как в някои ситуации съм се надценила, в други съм се 
подценила”, казва и Руми. КРАСИВ УМ: Български учен със световно признание в областта 
на физиката Наградата помага на младите хора да се развиват в различни дисциплини. Да 
усъвършенстват качествата, които са им нужни, за да станат не само добри 
професионалисти, а и по-добри хора. За тях тя отваря врати към едни от най-престижните 
университети в света и им помага да изградят връзки в желаната сфера.  До момента 
Фондацията, учредена от херцога на Единбург,  е помогнала на повече от 8 милиона млади 
хора от над 130 страни. Новините на NOVA - вече и в Instagram, последвайте ни. За още 
новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК.  

„Сърцето на Бургас” събра 1 тон капачки в помощ на бебета 

www.kmeta.bg | 27.09.2018 |  
Само за едно лято бургазлии успяха да съберат над 1000 килограма пластмасови капачки с 
благотворителна цел – закупуване на реаномобил с апаратура за бебета. 
Акцията беше подкрепена от клуб „България за младите“ към ГЕРБ.  Събраният материал 
ще бъде предаден на УМБАЛ-Бургас. Инициативата на болницата стартира през януари 
тази година, като до момента общото тегло на капачките надхвърля 6 тона. 
Добрият пример и позитивната акция не остават само в рамките на морския град. 
„Имахме разговори с много други градове, те сами ни търсят, след като са научили от 
Фейсбук и от медиите за поставеното на площад „Тройката сърце“. Ахтопол. Лозенец, 
Ямбол, София, Кюстендил са част от населените места, проявили интерес към масовото 
събиране на капачки. Много голяма подкрепа получаваме и от заведенията в Бургас. Много 
е удовлетворяващо, когато виждаме хора на различна възраст да носят цели туби с 
капачки“, коментира Таня Анестиева, член на клуба. 
От „България за младите“ отчитат, че летният сезон е повлиял положително на 
инициативата, тъй като „Голямото сърце на Бургас“ беше изпразвано по два пъти на 
седмица от членовете на клуба. 
Желаещите да се информират за развитието на кампанията могат да го направят във 
Фейсбук на https://www.fb.com/FillBurgasBigHeart. На нея ще бъде публикувана 
информация за предадените количества, както и видовете пластмаса, която може да бъде 
събирана. 

Активни граждани на Враца учредиха Обществен дарителски фонд за града 

www.topnovini.bg | 27.09.2018  
Активни врачани, представители на бизнеса и общественици учредиха Обществен 
дарителски фонд за Враца /ОДФ за Враца/. Сдружението с нестопанска цел е регистрирано 
през месец април 2018 г. Идеята за създаване на организацията се появи след серия от 
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срещи между млади хора и общественици, обединени от идеята да работят съвместно и в 
полза на жителите на Враца, съобщиха от общинската пресслужба. Днес организацията ще 
представи целите, идеите и акцентите в работата си на пресконференция, каза един от 
участниците - Емилиян Кадийски, учител по информатика: "Това ни е първа медийна изява, 
на която просто обявяваме за учредяването на този фонд. Ще обявим и първата инициатива, 
която ще имаме и ще кажем какво сме свършили до момента. Организирахме една 
конференция в края на юни месец, а сега ще споделим плановете и първата дейност, която е 
свързана със зони за четене във всяко училище в Община Враца. Повече ще кажем на 
самото събитие." Пресконференциятя започва от 14.30 часа в пресклуба на БТА във Враца. 

PwC България кани на благотворителния аукцион „Подай ръка“  

www.bgnews.host | 27.09.2018 |  
Консултантската компания PwC България организира първия по рода си благотворителен 
аукцион „Подай ръка“ в подкрепа на българските студенти. По време на събитието ще бъдат 
представени 28 уникални картини, събрали очертанията на дланите на някои от най-
известните и успешни българи – спортисти, артисти, общественици, лекари, бизнесмени и 
др. Лили Иванова, президентът Румен Радев, Христо Стоичков, Стефка Костадинова, Васко 
Василев, група Сигнал, Симеон Сакскобургготски, Георги Мамалев и Стоянка Мутафова са 
само част от популярните личности, които „подадоха ръка“ на каузата по-добро бъдеще на 
студентите у нас и чиито картини ще могат да бъдат закупени на 9 октомври в София, 
съобщават от PwC. Всички средства от търга „Подай ръка“ ще бъдат дарени в подкрепа на 
български студенти, мотивирани да успеят в родната си страна. Освен да се сдобият с 
уникално произведение на изкуството, гостите на събитието ще имат възможност да вземат 
и важно решение: студенти в коя сфера на обучение да бъдат подпомогнати чрез търга – 
изкуство, педагогика или здравеопазване. „Да обединим бизнеса за каузата по-добро 
бъдеще на студентите у нас е ключова мисия на PwC България. Преди година заедно с много 
наши бизнес партньори осигурихме стипендии на 25 талантливи наши студенти. С търга 
„Подай ръка“ целим да подпомогнем още заслужили родни младежи. Благодаря на всички 
популярни личности, които повярваха в каузата ни и „подадоха ръка“, коментира Божидар 
Нейчев, старши съдружник в PwC България. Картините, които ще бъдат представени на 
търга, са дело на известния художник Бойко Колев, който майсторски обвърза очертанията 
на дланите на популярните личности с най-ценните им лични постижения и каузи. 
Благотворителният аукцион „Подай ръка“ е своеобразно продължение на миналогодишната 
кампанията на PwC „Твоите 25 причини да избереш България“, осъществена под патронажа 
на президента Румен Радев. Тогава близо 1300 български студенти от 127 университета и 15 
държави изпратиха есета с причините си да останат и да се развиват у нас. В момента 25-те 
победители от проекта получават месечни стипендии и провеждат перспективни стажове в 
едни от най-престижните компании у нас. Официалният каталог за аукциона „Подай ръка“ 
и всички картини може да разгледате тук. Източник: manager.bg  

Първа номинация за Годишните награди „Добрият Самарянин“ за 2018 година 

www.nbp.bg | 27.09.2018  
Първата номинация в пощата на доброто получиха в Сдружение „Самаряни“ само няколко 
дни след затваряне на номинациите през 2017 г. Свидетел на добротворството става цялата 
старозагорска общественост, но г-жа Стефа Абаджиева и г-жа Здравка Димитрова 
номинират добротворците за активното им участие в 5-дневната доброволческа акция по 
издирването на изгубилата се болна жена, като изказват своето признание пред младите 
хора за тяхната инициативност и самоорганизираност, която довежда до успех в 
откриването на Милка. 
Добротворците са: Кирил Марков, Станко Димов, Христо Марков, Милка Колдамова, 
Любомира Райкова, Петко Петков, Венко Добрев и 492-мата доброволци от фейсбук-групата 
„Да намерим Милка!“ 
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Добротворството: Група старозагорци реагират веднага, след като са прочели пост в 
социалните мрежи за изчезването на 64-годишна жена, страдаща от болестта на Алцхаймер, 
обявена за национално издирване, за която близките й съобщават, че на 3 ноември, 2017 г., 
се е изгубила в района на вилно селище „Светлина“, близо до гробищата в Стара Загора. В 
рамките на няколко часа се създава и се самоорганизира група от доброволци, която 
стартира издирването на Милка Андонова с копнежа „Да намерим Милка!“. 
В акцията по издирването се включват стотици доброволци от града, последвали призива на 
групата в социалните мрежи. Пет дни почти денонощно те разпространяват плакати и 
флаери, обикалят из Стара Загора и обхождат региона в търсене на болната жена. Всеки 
сигнал е проверен, всяко място – посетено и на 9 ноември, трима от доброволците – Кирил 
Марков, Станко Димов и Христо Марков, откриват Милка Андонова, измръзнала, 
отпаднала, но жива! Веднага жената е настанена в болница. 
Радостта на всички доброволци е неописуема. На именния й ден, Милка е открита! 
Може би с успешния край на тази история щеше да приключи и съществуването на тази 
група от доброволци, постигнали целта си. Но… животът често ни предлага обрати. Няколко 
часа след настаняването си в болница, Милка Андонова се разделя с физическия си живот, 
на 64 години. 
„Спасителите на Милка“ обаче, продължават да следват призива си – да откриват хора! 
Месеци по-късно, те помагат за намирането на друга изчезнала жена – жива! 
„Добрият Самарянин – добротворството създава общности“ е мотото, което през 2018 
година ни напомня, че „Добрият Самарянин“ не е само конкурс или добра традиция, в която 
разказваме или четем за добри дела, или където показваме благодарност към всеки отделен 
човек или група от хора, направили нещо значимо, помагайки на някой друг в труден 
момент, „Добрият Самарянин“ е инициатива, чрез която добротворството свързва 
поколения, изгражда общности и вдъхновява бъдещето. 
Конкурсът „Добрият Самарянин“ има вече над седемгодишна история. За това време са 
проведени 7 церемонии; получени са 69 индивидуални и групови номинации; избрани са 7 
носителя на голямата награда „Добрият Самарянин“ и 8 носителя на отличието на 
общността „Добрият Самарянин“; връчени са 2 извънредни награди – 1 за изключителен 
принос и 1 за геройство без граници (посмъртно); изработено е юбилейно издание на 
статуетката „Добрият Самарянин“ с позлатени криле; създадена е песен, посветена на 
добротворците – „Песен за добрите самаряни“; издадена е пощенска марка „Добрият 
Самарянин“, брандирана е специална пощенска кутия, позициониранa на Централна поща 
– гр. Стара Загора и е зародена прекрасната идея за изграждането на монумент „Добрият 
Самарянин“, за който вече е създаден предварителен проект. 
В книгата на доброто са записани имената на следните носители на Годишната награда 
„Добрият Самарянин“: Стефан Стойчев, спасителят от автомагистрала „Тракия“; Мануела 
Малеева и д-р Бруно Франиер, благодетелите, подкрепящи деца с ортопедични проблеми в 
затруднено положение; Мария Попова, превърнала се в майка за момче от институция; 
Милен Минков, спасил удавник в бесните вълни на Ахтополския залив; Красимир Иванов, 
спасил живота на възрастен мъж; Мария Жекова, дарила имот в полза на талантливи деца и 
Таня Славова, превърнала се в ангел-спасител за младо момиче. 
Номинации за 2018 г. се очакват до 4 ноември в специалната пощенска кутия на доброто, 
позициониранa на Централна поща-Стара Загора, онлайн на www.samaritans.bg/dnes или на 
адрес: гр. Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий“ 57, Централно управление на Сдружение 
„Самаряни“. 
Навсякъде край нас има подвизи и е време те да бъдат разказани! На добротворците е 
определено да ги извършат, а на нас – да ги отличим и предадем на бъдещите поколения! 

Кампания за създаване зони за четене в училищата започва Общественият дарителски фонд 
за Враца 

www.bta.bg | 27.09.2018 |  
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BOBSTH 16:41:31 27-09-2018 RM1641BO.012 Враца - пресклуб- дарителски фонд- кампания 
Кампания за създаване зони за четене в училищата започва Общественият дарителски фонд 
за Враца Враца, 27 септември /Ива Спасова, БТА/ Кампания за създаване на зона за четене 
във всяко училище в община Враца започва Обществения дарителски фонд за Враца, 
съобщи в пресклуба на БТА председателят на Управителния съвет на фонда Емилиян 
Кадийски. Това е първата дарителска инициатива на Обществения фонд, който е учреден 
през април тази година. Според Кадийски учениците могат да бъдат убедени, че четенето е 
модерно, полезно и забавно. Зоните ще бъдат обособени във всяко училище под формата на 
къщички за книги, а местата около тях ще се използват и за различни събития като 
обсъждане на книги и срещи с популярни български автори. Бюджетът за създаване на 
зоните за четене в 19 училища в общината вече е определен - 10 000 лева. Общественият 
дарителски фонд ще ги събере чрез дарителски събития - кампании сред общността и 
местния бизнес. Ще бъде открита и дарителска сметка. Общественият дарителски фонд за 
Враца, който бе представен официално днес в пресклуба на БТА, е учреден от 32 
представители на неправителствени организации, институции и бизнес. Те участват в 
организацията като граждани и общественици, обединени от идеята да работят съвместно и 
в полза на жителите на Враца и общината като насърчават дарителството и подпомагат 
изпълнението на различни проекти от обществен интерес, разказа председателят на фонда. 
Емилиян Кадийски припомни, че през юни Общественият дарителски фонд е организирал 
конференция "Визия за Враца", в която са участвали повече от 100 представители на 
неправителствени организации, местни власти и институции, бизнес, граждани. По време 
на конференцията са определени приоритните области, в които общността очаква 
подкрепата на дарителския фонд- образование, работа с младежи и туризъм. Общественият 
дарителски фонд за Враца подготвя проект, с който ще кандидатства за подкрепа пред 
фондация "Америка за България". Проектът предвижда да бъдат подпомогнати 20 
инициативи в приоритетните области с перспектива за устойчиво развитие. /РУМ/ 

"Лекари без граници" зоват правителствата да позволят спасяването на мигранти в морето 

www.mediapool.bg | 27.09.2018 |  
Неправителствената организация "Лекари без граници" отправи в четвъртък призив към 
правителствата на държавите по света корабът на благотворителната организация 
"Акуариус" да получи нов флаг след решението на Панама да отмени регистрацията му, 
предаде Франс прес. "Приканваме всички правителства, не само европейските, 
правителствата, които милеят за живота на хората, да ни бъде даден флаг", заяви Клаудия 
Лодезани, ръководител на "Лекари без граници" за Италия, на пресконференция в Рим. 
"Искаме да продължим да работим в Средиземно море - морето, което днес е най-опасното в 
света - по прозрачен начин и при зачитане на закона, както винаги сме го правили", добави 
Лодезани. Нает от две НПО - "Лекари без граници" и "Ес О Ес Средиземно море" - 
"Акуариус" е последният плавателен съд в централната част на Средиземно море, който 
изпълнява хуманитарна дейност и спасява мигранти, които се опитват да достигнат Европа. 
Панама обяви в събота, че ще свали своя флаг от кораба заради "незачитане" на 
"международнтите съдебни процедури", свързани със спасяването на мигранти в морето. 
Предполага се, че панамските власти са били подложени на натиск от правителството в Рим 
да отнемат регистрацията на кораба, макар че Италия отрича, отбелязва ДПА. 
В момента "Акуариус" се намира край Малта с 58 мигранти на борда и се опитва да ги 
прехвърли на друг плавателен съд в международни води. Мигрантите трябва да бъдат 
изпратени в Германия, Португалия, Франция и Испания, които се договориха да ги 
приемат. След това "Акуариус" ще се отправи към Марсилия, където панамските власти ще 
могат да свалят флага му. Запитан каква е възможността "Акуариус" да плава под флага на 
Ватикана, Фредерик Пьонар, директор за операциите в "Ес О Ес Средиземно море", каза, че 
такова предложение "ще бъде приветствано". Като суверенна държава Ватикана има свой 
корабен регистър, който, според Пьонар, не е бил използван от повече от един век. Корабите 
на НПО почти изчезнаха от маршрута Либия-Италия, защото италианският вътрешен 
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министър Матео Салвини до голям степен им забрани да влизат в италиански пристанища, 
изтъквайки, че тяхната дейност насърчава нови мигранти да се опитат да прекосят 
Средиземно море. 

Организират благотворителна изложба в подкрепа на младеж с тежко заболяване  

www.plevenzapleven.bg | 28.09.2018  
Във фейсбук групата ЗАЕДНО ЗА СТЕФАН се организира благотворителна изложба с цел 
набиране на средства за Стефан Стойчев. Художници от цяла България предоставят 
безвъзмездно свои творби, които могат да бъдат откупени от всеки, който ги хареса.  
Той е Стефан. Той е само на 20. Един млад мъж, вървящ по пътя на осъществяване на 
мечтите си – от онези, възможните. Само на 20, а вече изправен пред едно от най-
сериозните изпитания, които може да ни поднесе животът – диагнозата РАК.  
И по-точно герминативноклетъчен тумор с ретроперитонеална инфилтрация.  
Борбата на Стефан е безспирна. Тя е ежедневна, ежечасна, ежеминутна…  
Лекарите му в турската клиника АНАДОЛУ, или по-известна като клиниката на Джон 
Хопкинс са назначили още 3 курса химиотерапия, за които са му нужни 38 650 евро. Той и 
семейството му не разполагат с такава сума. Затова обаче ние сме тук. Аз, ТИ, НИЕ. Тук сме, 
и ще му помогнем, нали?  
По-подробно можете да се запознаете със състоянието на Стефан от качените ТУК 
документи.  

Ентусиасти от обществен дарителски фонд обособяват зони за четене в училищата 

в. Конкурент, Враца | 29.09.2018 |  
Във всяко едно от 19-те училища във Враца да бъде обособена специална зона за четене. 
Това е един от проектите на новосформирания Обществен дарителски фонд за Враца, който 
ще се реализира чрез дарителска кампания. Идеята е да се насърчи четенето сред младите 
хора, като очакванията са дейностите да стартират до края на годината. "В рамките на 
първата ни дарителска кампания ще бъдат организирани серия от събития за 
популяризиране на инициативата и насърчаване на дарителството - участие в публични 
събития, официална вечер - търг и срещи с автори, за да се постигне по-широка публичност 
за работата на обществения фонд, ще бъдат организирани срещи с популярни български 
автори в различните училища. Сумата, която трябва да бъде събрана за обособяване на 
зоните и реализиране на планиране дейности за насърчаване на четенето е общо 10 000 
лв.", каза Емилиян Кадийски, който е председател на фонда за Враца. Водят се преговори и 
с Фондация "Америка за България", която ще субсидира проекти в 3 региона от страната, 
сред които попада Враца. 

Екипът на MSD България засади дръвчета в Банско 

Компанията изпълнява програма за опазване на околната среда 
в. Форум медикус | 29.09.2018 |  
На 12 септември т.г. работещите във фармацевтичната компания MSD България засадиха 
дръвчета в центъра на Банско. Проектът по залесяването е съвместна инициатива с община 
Банско. Нови 56 липи ще пораснат в района на улица "Иконом Чучулайн", която е в близост 
до река Глазне, а целта е подпомагане изграждането на по-добра зелена система на града. 
Инициативата е в рамките на третата годишна среща на екипа на MSD България, която 
премина под мотото "Засади растение, създай бъдеще". Амбицията на екипа е залесяването 
да се превърне в традиция, чрез която да се постигне трайно увеличение на зелените площи 
на територията на страната. 
Проектът също така е част от глобалната политика на компанията, насочена към 
екологично устойчиво развитие и социална отговорност към обществото. Всяка година 
екипът на MSD участва в различни инициативи и програми с цел подпомагане и 
подобряването на здравето и благосъстоянието на общностите по света. През 2016 г. по 
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повод 125-годишнината от създаването на компанията служителите дариха над 125 хил. часа 
доброволен труд в полза на хората и природата. 
- Доброволчеството и общественото подпомагане са част от нашата ДНК. Ние вярваме, че 
компаниите имат отговорността да използват разумно ресурсите и да стимулират иновации, 
които ще позволят глобалното развитие, като същевременно защитават и опазват както 
планетата, така и общностите, в които живеем и работим, заяви изпълнителният директор 
на MSD България Константинос Папаянис. 

Спешна помощ в София получи пет нови апарата за сърдечни проблеми 

www.bnr.bg | 29.09.2018 |  
Центърът за спешна помощ в столицата получи дарение пет свърхмодерни апарата за 
сърдечни проблеми от Националната мрежа "Сърце за сърце". Всеки шести сигнал до 
спешната помощ в столицата е за сърдечно-съдово заболяване, съобщи директорът на 
спешната помощ д-р Георги Гелев.  От началото на годината до сега екипите  на бърза 
помощ са приели почти 18 хиляди случая на лица с хипертония, пет хиляди и 700 на хора с 
инфаркти. Почти 4000 повиквания е имало към спешната помощ за ритъмни нарушения, 
2000 за исхемична болест на сърцето и още толкова за стенокардия, съобщи  Гелев, който 
представи дарените апрати. Високотехнологичен апарат. Удобното е, че е без слушалка. На 
монитора се изписва каква е стойността на кръвното, пулса, нарушенията на ритъма. След 
като експериментираме достатъчно време, можем да преминем към закупуване на такъв 
апарат за всички екипи. Дарителите на петте апарата посочиха, че инициативата е свързна с 
утрешния Световен ден на сърцето. Елица Петрова, председател на Фондация "Национална 
мрежа сърце": "Това е изключително ценна технология за живота на хората. Тя регистрира 
наличие на предсърдно мъждене. То е основен рисков фактор за мозъчен инсулт." 

Доброволци от цялата страна се включват в благотворителната кампания Капачки за 
бъдеще 

www.novini247.com | 29.09.2018 |  
В София, Пловдив, Плевен и Търново днес се предават капачки от кампанията Капачки за 
бъдеще“. Доброволци от цялата страна се включват в благотворителната кампания 
„Капачки за бъдеще“. Масовото събиране на пластмасови капачки се организира за трети 
път. Срещу предадената за рециклиране пластмаса, организаторите получават парични 
средства, с които закупуват кувьози.  Между 8:30 и 13:30 часа на малкия паркинг пред 
Централния вход на стадион "Васил Левски" столичани ще могат да предадат своите 
капачки. Сборни пунктове се организират и в градовете Пловдив, Плевен и Велико Търново.  
В страната има повече от 100 пункта, разположени в 53 населени места, където 
доброволците ще могат да предават своите капачки и през следващата седмица, но след 
предварителна уговорка, за да бъде осигурен превоз. Контакти за връзка са достъпни във 
фейсбук на страницата на кампанията Капачки за бъдеще.  Организаторите на кампанията 
„Капачки за бъдеще“ Мартина Йорданова и Лазар Радков стартират своята инициатива 
преди година. В рамките на няколко месеца събират 33 тона пластмасови капачки, които 
предават за рециклиране, а с получените средства и с помощта на частни дарители 
закупуват няколко кувьоза, единият от които вече е доставен на болницата в Червен бряг. 
Друг ще бъде дарен на болницата в Чирпан. Инициаторите очакват справка от 
Министерството на здравеопазването и за други общински болници, които имат спешна 
нужда от животоспасяващата апаратура.  "Това е нашият принос към обществото. Ние 
вярваме, че човек трябва да бъде промяната, която иска да види в света. Целта на 
кампанията е да покаже на хората, че могат да рециклират и чрез това да помагат", заяви 
пред "Хоризонт" Лазар Радков.  Мартина и Лазар припомнят, че повечето кувьози в 
общинските болници в страната са амортизирани, понякога дори повредени, а старата 
техника уврежда здравето на недоносените бебета. "Само който не е посещавал малка 
общинска болница не знае колко е плачевно състоянието на техниката в много от тях", 
допълва Радков. По данни на здравното министерство в Чирпан например има кувьоз, 
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който е от 1976 година, а всяко трето дете, което е било в кувьоз получава увреждане на 
очите заради стара и амортизирана техника, припомня Мартина. Събраните капачки се 
транспортират до фабрика за рециклиране, където се смилат на много малки парченца, след 
което отново могат да се използват за производството на пластмасови изделия.  В 
инициативата се включва и Българското национално радио. Редакцията на Радио София 
предава капачки за трети път. За по-малко от 5 месеца са журналистите са събрали около 60 
килограма, разказват Петя Зургунлиева и Божидар Янев: "Всеки си го приел като мисия и 
почти всички събират капачки и вкъщи. Доста често пристигат на работа с чанти, пълни с 
капачки. това е наистина смислено", "Първият и вторият път сме събрали около 100-120 кг. 
Всичко това води до едно хубаво нещо - спасяването на един детски живот."  "Събирайте 
капачки, не ги изхвърляйте! На природата не й трябват, на децата им трябват" - призовават 
журналистите от БНР. Благотворителната кампания ще продължи и през следващата 
година. Не е късно да започнете да събирате пластмасови капачки от днес, които ще може да 
предадете за рециклиране през пролетта.  
Източник: bnr.bg 

Пет проекта финансирани за две години от Младежка банка 

в. Ловеч Прес | 01.10.2018  
Пет са проектите, финансирани за две години от Младежка банка - Ловеч, съобщават от там. 
Инициативата "Младежка банка" стартира преди две години и обедини над 40 деца и 
младежи, които сами събраха чрез дарения финансови средства, с които финансираха 
проекти на други младежи от общината. Организацията на Младежка банка е неформална 
група от доброволци, която се подкрепя от сдружение "Граждански инициативи - Ловеч". 
Чрез Младежка банка сдружението стимулира инициативност, креативносиа и създава поле 
за изява на младежи, които придобиват нови умения и знания. 
В изпълнение на проект "За животните с любов - в Зоопарк Ловеч", ученици от 
Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Димитър 
Димов" проучиха интересни факти и потребности на животните от зоологическата градина 
и изработиха информационни табели за посетителите. 
"Повече цветове за младите очи" вдъхна живот на бетонно пространство край река Осъм, 
зад Алеята на космонавта, което беше претворено в творчески Космос. Проектът е изпълнен 
от ученици от Профилираната природо-математическа гимназия през 2018 г. 
"Оцеляване сред природата -умения и практики" даде възможност на десет деца и младежи 
да посетят природен парк "Централен Балкан" в Стара планина, хижа "Плевен", където се 
обучиха в умения и практики за оцеляване сред природата. Проектът се изпълни от ученици 
от Профилираната езикова гимназия "Екзарх Йосиф I". 
"Насилието в училище - мит или реалност?" пък постави много въпроси и провокира макар 
и неприятните отговори, за които е време да отворим очите си. Театралната постановка се 
постави в залите на двете профилирани гимназии през миналата година. 
"Първи юни в една седмица" създаде незабравима атмосфера на игри и забавления за над 
400 деца, които се включиха в игри на площада пред общината седмица преди Деня на 
детето през 2017 г. 

"Лидл България" откри 90-ия си магазин в страната  

www.marica.bg | 01.10.2018  
Юбилейният 90-и магазин на Lidl в страната отвори врати вчера в Пловдив. Това е 7-и обект 
на веригата в града, с което той се нарежда втори след столицата по брой магазини. 
Откриването е поредната стъпка за устойчивото разрастване и стабилното присъствие на 
Lidl на българския пазар и затвърждава позицията на веригата като един от големите 
инвеститори, отговорни данъкоплатци и работодатели в страната. „С откриването на 90-ия 
ни магазин уверено вървим към това да бъдем по-близо до потребителите, предлагайки на 
все повече хора нашия богат асортимент от качествени продукти с оптимално съотношение 
качество-цена. Радвам се, че юбилейният ни магазин е именно в Пловдив, където 
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пловдивчани ни показват, че се движим в правилната посока, като ни избират за своето 
ежедневно или седмично пазаруване“, коментира Милена Драгийска, главен изпълнителен 
директор на "Лидл България". Най-новият магазин Lidl се намира в Ритейл Парк Пловдив и 
отговаря на концепция на марката, фокусирана върху по-модерни и по-удобни магазини за 
клиентите и служителите. Магазинът се отличава с модерен вътрешен дизайн, широки и 
удобни коридори, много по-прегледна и удобна подредба на стоките. Целта е да превърне 
пазаруването в лесно и приятно занимание, съобразно изискванията и предпочитанията на 
потребителите. Един от символите на културния живот в града - Капана фест, бе сред 
специалните гости на откриването на най-новия магазин на веригата под тепетата. Капана 
фест осигури част от своите атракциони на място в магазина, за да допринесат за 
празничното настроение на първите клиенти. Освен много забавления, най-нетърпеливите 
да посетят 90-ия обект на Lidl имаха шанса да се снимат за спомен с кулинарните експерти 
шеф Иван Манчев и шеф Таньо Шишков, както и да се възползват от допълнителни 
предложения на атрактивни цени, талони с отстъпки и още много изненади. -СОЦИАЛНА 
ОТГОВОРНОСТ- С финансовата подкрепа на „Лидл България“ тази година в Пловдив са 
реализирани три проекта по социално отговорната инициатива на търговската верига „Ти и 
Лидл за по-добър живот“. Те са на обща стойност 30 хил. лв. Единият проект е спечелен от 
Сдружение “Приятели на Регионален природонаучен музей - Пловдив”. Благодарение на 
него е създадено приложение за интерактивно споделяне на информация за експонатите в 
музея. От Фондация Национален алианс за работа с доброволци реализират проект 
„Младите в действие“. Той е за насърчаване на младежите да бъдат граждански активни, да 
идентифицират местни проблеми като кауза и да планират доброволчески кампании. В него 
участват ученици от три училища на възраст между 13 и 17 г. Тяхната подкрепа е насочена 
към детското онкохематологично отделение към УМБАЛ „Св. Георги“, Дом за деца, лишени 
от родителски грижи, и Общинския приют за безстопанствени кучета. „Да спортуваме за 
здраве“ е третият финансиран проект от „Лидл България“. С негова помощ в ЦДГ „Малкият 
принц“ е изградена спортна площадка за деца и техните семейства.  

Работилница за пейки трансформира 20 пейки в Пловдив 

www.podtepeto.com | 01.10.2018  
Пловдивчани сами ремонтират пейките пред домовете си Ученици от Сценични кадри 
рисуват шевици с народни мотиви по пейките през училището Пейката е неизменна част от 
града, която се намира в паркове, градски площади, пешеходни алеи, пред  самите сградите 
и почти навсякъде – за почивка, за разговори или просто, за да се насладиш на красива 
гледка. Въпреки, че биват ползвани от всички, доста често те биват счупени, потрошени или 
надраскани от самите им ползватели. По различни начини те се чупят и се превръщат в 
поредното нещо за негативни коментари и настроения. В периода 1-3-ти октомври 
„Работилница за пейки“ ще обнови 20 пейки от Градинката на ул. Капитан Райчо 39, 
намираща се срещу Национална гимназия по сценични кадри. Трансформирането ще бъде 
осъществено с помощта на урбанисти и експерти в областта на placemakinga/ 
„местоправенето“, а учениците от училището ще се включат с доброволен труд като ще 
нарисуват пейките с шевици с народни мотиви. Всичко това ще се случи като част от 
проектта _Място на сдружение БГ Бъди активен и инициативата „Сервиз за пейки“ на 
Destructive creation. Поправяйки пейките, БГ Бъди активен ще даде алтернатива на 
негативните емоции и енергията ще бъде насочена в градивна посока. „Сервиз за пейки“ е 
проект за малки, но много забележими и въздействащи, спонтанни намеси в градската 
среда чрез ремонт на счупени пейки из цялата страна. До края на годината, сдружение БГ 
Бъди активен и проектът Място/TheSpot ще ремонтират 100 пейки по територията на 
България. Основната  цел е да покаже самоинициативата и доброволният труд в обществена 
полза с цел подобряване на градската среда, като местните жители в квартала биват 
провокирани да се включат с доброволен труд и да заемат своето място като активни 
граждани. 
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НДК 360 събра около 3000 лв. за алея и площадка на Витоша 

www.novinite.bg | 01.10.2018 |  
Над 3000 лв. са събрани от благотворителната инициатива „Витоша – достъпна за всеки“, 
която беше част от спортния празник „Европейска вечер на спорта“ в събота, в НДК. 
Средствата ще бъдат използвани за изграждане на алея и спортна площадка в местността 
„Игликина поляна“ и други места за хора с увреждания, научи Столица.bg. Събитието бе 
част от календара на София – Европейска столица на спорта 2018. В едно от най-
атрактивните състезания – бягане по стълби, победител стана Иван Сираков. На 500 
стъпала в НДК той перодоля за 3:58 мин. При жените победителка стана Лиляна Гоцева с 
4:37 мин. Емоции и смях предизвика състезанието по ориентиране из коридорите на НДК, 
което бе организирано съвмество с федерацията по ориентиране. Много забавления, 
емоции, награди и победи донесе Европейската нощ на спорта на столичани. 

Крушарски дарява 20 000 лева на община Пловдив, вижте причината  

www.sport.plovdiv24.bg | 01.10.2018 |  
Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски ще дари 20 000 лева на Община 
Пловдив, съобщи кметът на града Иван Тотев пред репортер на Plovdiv24.bg. Сумата ще 
бъде необходима за цялостен финансов анализ относно концесията на терена в ЖР 
"Тракия“, който ще бъде използван за изграждането на база на черно-белите. В същото 
време Общината ще поеме разходите по финансовия анализ за бъдещата концесия на 
спортен комплекс "Локомотив“, уточни Иван Тотев. Кметът бе категоричен, че община 
Пловдив прави всичко възможно за реализирането по най-бързия начин на двете концесии, 
както и тази за стадион "Тодор Диев“. Предложението за дарението на Христо Крушарски 
ще бъде гласувано на следващата сесия на общинския съвет.  

10 изключителни доброволчески примера бяха отличени в наградите за доброволчество 
ГЕРОИТЕ 

www.podtepeto.com | 01.10.2018  
Най-голямата платформа за доброволчество у нас TimeHeroes връчи статуетки на 
доброволци, организатори, компания и журналист На официална церемония на 27 
септември най-голямата платформа за доброволчество в България – TimeHeroes, обяви 
отличените във вторите си годишни награди ГЕРОИТЕ. С престижните призове бяха 
отличени хората и организациите с изключителен принос за развитието на доброволческата 
култура в България. Журито в състав Надежда Узунова от bTV, Красимира Величкова от 
Българския дарителски форум, Илияна Николова от Фондация Работилница за граждански 
инициативи, Велислава Попова от Дневник, и екипът на TimeHeroes мина през трудния 
избор от общо 169 номинации, за да стигне до 10 отличени и четири специални грамоти. 
“Привилегия е за екипа на TimeHeroes вече шест години да сме част от вдъхновяващата 
екосистема от доброволци, организатори, компании и журналисти, които развиват 
доброволческата култура в България”, каза Благовеста Пугьова, изпълнителен директор на 
TimeHeroes. “С награди ГЕРОИТЕ за втора година казваме “Благодаря” на хората, които не 
седят със скръстени ръце, когато виждат, че нещо може и трябва да бъде променено. Това е 
културата, която аз бих искала да виждам в хората около мен, защото няма нищо по-
страшно от апатията.” Сред отличените тази година са “Бандата на 1500-те” – доброволци, 
грижещи се за социализацията на 1500-те кучета в приюта в Горни Богров; фондация “Ук” и 
инициативата им “Училищни чудеса”, увлякла тийнейджъри и възрастни в Луковит и 
Ябланица да променят средата си към по-добро; Емилия Желева и Мина Иванова (баба Еми 
и баба Мина) от Пловдив – дългосрочни доброволки в местна детска градина. Наградени 
бяха още доброволците на чата и горещата линия за ЛГБТ младежи на фондация “Сингъл 
степ”. Статуетки взеха и Експириън България – компания с десетгодишна традиция на 
доброволчество в екипа си, и журналистката Пролет Велкова – за медийно отразяване и 
чувствителност по темата. На awards.timeheroes.org можете да видите всички, които 
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получиха престижните призове в ГЕРОИТЕ 2018, както и видео от церемонията. До 6 
септември на awards.timeheroes.org всеки можеше да номинира доброволци, 
неправителствени организации, компании, журналисти и др. за конкретни техни действия в 
сферата на доброволчеството в периода април 2017 г. – май 2018 г. Суперпартньор на 
ГЕРОИТЕ е UniCredit Bulbank. Партньор е Siteground. Проектът се осъществява с подкрепата 
на Фондация “Америка за България”. 

Служителите на НОИ – Смолян ще направят дарение с лични средства на Дома за 
възрастни хора в село Фатово 

www.focus-radio.net | 01.10.2018  
Служителите на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт в 
Смолян събраха лични средства, с които закупиха плодове и хранителни продукти за всички 
87 души, настанени в Дома за възрастни хора във Фатово, по повод Международния ден на 
възрастните хора. Това съобщиха от Териториалното поделение в Смолян. Дарението ще 
бъде връчено днес в 10.30 часа. Работещите в осигурителния институт в областния град са 
подготвили и музикална програма за домуващите във Фатово с участието на народната 
певица Севда Симеонова, която е служител в пенсионния отдел на НОИ – Смолян. 
По случай Деня на възрастните хора Териториалното поделение на НОИ обявява 1 октомври 
за Ден на отворените врати. Всички желаещи могат да получат консултации по 
осигурителни и пенсионни въпроси през целия работен ден от 8:00 до 16:00 часа. 

Краси успя - бяга 55 часа за кауза за онкоболни 

www.marica.bg | 01.10.2018 |  
Ултрамаратонецът Краси Георгиев, който бяга 55 часа в подкрепа на децата с 
онкозаболявания, финишира преди малко. Компания през цялото време му правеше 
пенсионерът Иван Рибарев (с колетото на снимката). "Много неща бяха трудни, но имах 
кауза и план в главата си. И сега ми е супер. Не мислех изобщо да се отказвам, много хора 
тичаха покрай ме и това ме окуражаваше", каза Краси Георгиев секунди след финала. 
.„Празник на мотивацията“, който е част от програмата на Пловдив – Европейска столица 
на културата 2019, продължава в Цар-Симеоновата градина с различни и още по-
разнообразни активности. Освен велосипедите, фитнес уредите, лонгборда и халфбайк, 
посетителите на градината се включи ха вчера във функционални тренировки на открито, 
класове по зумба и уроци по кънки. Припомняме, че за всеки изминат километър от всеки, 
регистрирал се по време на предизвикателството, един от партньорите на събитието ще 
дари по 1 лев на километър за благотворителни каузи, между които и Сдружение „Деца с 
онкохематологични заболявания“. Предизвикателството „55 часа“ стартира на 28-ми 
септември в 10 часа сутринта от Гребната база в Пловдив, премина покрай река Марица, за 
да намери своя дом за повече от две денонощия в Цар-Симеоновата градина в центъра на 
града, където се превърна в „Празник на мотивацията“ - част от програмата на "Пловдив - 
Европейска столица на културата 2019". 

NOVA и "Пирогов" със съвместна инициатива в помощ на най-малките пациенти 

www.vesti.bg | 02.10.2018  
Новините на NOVA и УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" започнаха кампания за набиране на 
средства за нов рентген за Отделението по детска ортопедия и травматология. Закупуването 
на модерната апаратура ще улесни поставянето на прецизна диагноза при най-малките 
пациенти и ще намали облъчването до минимум. 
Ани Салич - водещата на Новините на NOVA, застана зад каузата и показа единственото по 
рода си у нас отделение за спешна ортопедия, в която всяка година се оперират и лекуват 
над 1 500 деца от цяла България. 
"Условията в отделението са изключително добри, но липсва апаратура с нужните 
параметри - такава, с която можем да оценим в детайли и най-малките костици. Това 
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подобрява прецизността и скоростта на работа. В медицината няма добри резултати без 
добра материална база и добра апаратура", коментира д-р Цуцумански пред NOVA. 
"Понякога има травми на пръстчета, а с тези рентгени, с които разполагаме, не можем да 
оценим в детайли самите костички, за да може нашата работа да бъде максимално 
прецизна" добави още той. 
По думите на директора на "Пирогов" проф. Асен Балтов подобен рентген струва 150 хил. 
лв. с ДДС, а спешната болница може да заплати половината. Останалите 75 000 лв. ще се 
събират от дарители.  
В кампанията вече се включиха известни лица. 
"Актьорът Камен Донев преведе 2 хил. лв., има и други, които искат да помогнат, но сумата 
никак не е малка. Моят опит през годините показва, че най-бързо помагат SMS кампаниите, 
но не можем да организираме такава. Ето защо ще разчитаме на безкористната помощ на 
българите у нас и в чужбина, защото "Пирогов" и детската ортопедия са единственото място, 
където се оперират детски травми и ние сме длъжни да даваме на децата си адекватна 
медицинска помощ", коментира Ани Салич. 

Инвестбанк провежда дарителска кампания в подкрепа на родното 

www.dnevnik.bg | 02.10.2018 |  
Инвестбанк стартира нова социално-отговорна кампания "Подкрепяме родното". 
Кампанията е част от проекта на банката "Покрай модерните амбиции да не забравяме 
българските традиции!". От 20 септември 2018 г. с всяка трансакция чрез кредитна карта на 
Инвестбанк (на физически и виртуален POS терминал при търговец), се даряват по 20 
стотинки. Избраната кауза е в подкрепа на българските традиции, като събраните средства 
са предназначени за Националното училище по фолклорни изкуства в Широка лъка 
(НУФИ). "Подкрепяме родното" е много повече от социално-отговорна кампания. Това е 
лична и много специална мисия за Инвестбанк, чрез която се предава ключово послание 
към обществото. Банката развива каузата си в подкрепа на българските традиции, като 
реализира интересни и атрактивни проекти – най-напред централната сграда на 
Инвестбанк беше украсена със стилизирани традиционни български шевици. "Кампанията е 
вдъхновена от младите хора и желанието ни те да познават и обичат българските традиции, 
именно затова решихме след красивата фасада да създадем нещо модерно, което носи силен 
емоционален заряд - организирахме флашмоб с участието на 101 Каба гайди – искахме 
жителите и гостите на столицата да усетят могъществото и магнетизма на българския 
фолклор и смятам, че успяхме." сподели г-жа Весела Джиджева, Член на Управителния 
съвет и Изпълнителен директор на банката. "Продължаваме да работим по нови идеи в тази 
посока", допълни тя. Инициативата банката да дарява при всяка трансакция на физически и 
виртуален POS терминал при търговец с кредитните карти е замислена така, че да достигне 
до най-много клиенти, желаещи да се включат. Всеки притежател на кредитна карта от 
Инвестбанк може да участва, извършвайки плащане с нея, в страната и чужбина. Така той 
става част от доброто дело, благодарение на кампанията на банката. Средствата се набират 
активно до 31 октомври включително. 
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