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Новини за членове на БДФ 
 
 
С добро за децата  
в. Форум медикус | Вячеслав ПОПОВ | 24.03.2018  
Стажант-акушерката Нино Колева дари детски книжки, приказки и книжки за оцветяване за 
малките пациенти на Отделението по детска гръдна хирургия към УМБАЛСМ "Н. И. 
Пирогов". Студентката получи тези книжки като награда от XII национален фотоконкурс 
"Най-сладка целувка - 2018". Става дума за снимка на въздушна целувка с послание, 
направена от фотографа Вячеслав Попов. Нино Колева е студентка IV курс в специалност 
"Акушерка" към ФОЗ на Медицинския университет в София. 
- Благодарна съм за изключително топлото посрещане от старшата медицинска сестра на 
отделението по детска гръдна хирургия Росица Райкова и на целия екип на отделението, 
ръководено от доц. д-р Христо Шивачев. Там работят квалифицирани лекари ординатори с 
богат опит в лечебната, учебно-пре-подавателската и научноизследователската дейност в 
областта на хирургията и спешната медицина за деца, което е отговорност. 
Когато моята снимка с послание спечели конкурса, изпитах огромна радост. Но днес получих 
най-големия подарък - възможността да направя щастлив някой друг. 
"Акушерка да me целуне днес, това означава, че ще има много пъти утре!" -това е 
написаното от Нино Колева послание, насочено към лекарската и акушерската помощ, с 
която на този свят се раждат и българските деца. 
 
Каузата Никол вече става кауза Мартина 

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”  

4 

 

www.velikotarnovo.utre.bg | 24.03.2018  
След като 14-годишната великотърновката Никол Георгиева, старадаща от Сарком на Юинг, 
получи одобрение за комплексно лечение от здравната каса, близките прекратиха 
благотворителната кампания за набиране на средства на този етап. „Майката на Ники 
помоли текущите търгове и събития да приключат в полза на друго детенце в нужда. Тук 
искам да благодаря на Надя, че в този труден за нея момент тя помисли за друго дете, и за 
други изстрадали родители! Каузата която пожела да подкрепим, е на малката Мартина.” – 
съобщи близка на семейството. Мартина е прекрасно усмихнато човече, което е едва на пет 
месеца. Толкова малка и крехка, а вече е принудена да води битка за живота си. Когато е на 
два месеца, Марти се разболява от левкемия. Родителите и са подали документи във Фонда 
за лечение на деца в чужбина, но отговор все още нямат. Марти е много малка и лечението 
й е много трудно. Родителите искат да дадат най големи шансове за оцеляване на 
детенцето си. В момента детето е в ремисия. Предстои обаче дълго и продължително 
лечение, за да може да оздравее напълно. Едната процедура, която трябва да направят, е 
трансплантация на стволови клетки. Родителите са подали документи в различни 
европейски клиники и очакват оферти. По предварителни данни лечението ще струва около 
150 000 евро. Затова търговете и базарите, които до сега се организираха в полза на Никол, 
вече ще са в полза на малката Мартина. Начините по които можете да помогнете, освен чрез 
търговете са: Дарителска сметка: Първа инвестиционна банка Ад IBAN: 
BG68FINV91501317133190 BIC: FINVBGSF Титуляр: Мартина Ангел Петрова Pay Pal: 
achkata6908@abv.bg За дарения по банков път чрез Еконт, посочвате IBAN на сметката на 
Марти, трите й имена, град София, в полето за телефон 111 и като допълнителна 
информация трябва да пише IBAN, по който е преведена сумата. 
 
Областният управител на Смолян с приз от Фондация „Искам бебе" 
www.dariknews.bg | 24.03.2018 |  
Областният управител на Смолян Недялко Славов беше отличен като дългогодишен 
съидейник и поддръжник на каузата в Годишните награди на Фондация „Искам бебе" – 
„Ангели на благодарността". Той подчерта значимата роля на Фондацията за подкрепа на 
двойки, искащи дете. „За мен признанието е важно в чисто човешки план, защото съм 
убеден в тази благородна кауза и съм я подкрепял и ще я подкрепям, независимо от 
позицията, която заемам!", каза Славов по време на церемонията по награждаване, която се 
проведе в сградата на Народното събрание на Република България под патронажа на 
председателя на Народното събрание Цвета Караянчева. „Знам, че много труден е пътят към 
сбъдването на тази мечта, самият аз, заедно с моята съпруга, сме преминали успешно по 
този път! Затова е важна подкрепата към тези хора, не само материално, но морално и 
духовно, важно е те да усещат съпричастност!", посочи Славов. В заключение областният 
управител пожела на екипа на Фондация „Искам бебе" много радостни моменти, породени 
от усмивките на децата, родени с тяхна помощ, и родителите им. Наградата бе връчена от 
Мария Караиванова – координатор на фондацията за област Смолян. Славов отбеляза, че тя 
е признание както за екипа на Областна администрация Смолян, така и за всички дарители, 
включили се в благотворителните събития, организирани под негова егида съвместно с 
фондацията. 
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Български проект за борба с детската смъртност е в топ 3 на световна платформа за 
дарителство 
www.podtepeto.com | 28.03.2018  
Ако запази позициите си до края на месец март, платформата Global Giving допълнително 
ще подкрепи инициативата с дарение между $1000 и $3000 Целта на проекта е да 
предотврати детската смъртност сред деца на непълнолетни майки в затруднено положение 
в град София Станете част от каузата като я подкрепите тук Български благотворителен 
проект за борба с детската смъртност сред деца на майки в тийнейджърска възраст и в 
затруднено положение е в топ три на световната платформа за дарителство Global Giving. В 
рамките на две седмици проектът успя да привлече близо 16 000 долара и е на трето място 
от 577 проекта от целия свят. При запазване или подобряване на позицията си, чрез 
привличане на нови дарители със символични суми до края на март, Global Giving ще 
подкрепи допълнително усилията на кампанията с дарение между $1000 и $3000. “Преди 
време се сблъскахме с напълно предотвратимата смърт на бебе в една от нашите програми. 
Невинно и здраво родено дете почина няколко месеца по-късно, поради липсата на лична 
карта на майка му. Бебето беше без акт за раждане, съответно без личен лекар и достъп до 
медицински грижи. Трагичното развитие ни разстрои дълбоко, но и ни мобилизира като 
екип да помислим за алтернативни начини, чрез които да избегнем бюрокрацията и да 
помогнем на децата в подобно положение“, обясни Боян Димитров, ръководител на 
проекта „Безплатен достъп до медицински грижи за майки в тинейджърска възраст в 
България“  към неправителствената организация „Тръст за социална алтернатива“ 
(www.socialachievement.org) Чрез платформата на Global Giving всеки, който желае да 
подкрепи инициативата, може да направи това като дари еднократно или ежемесечно. Със 
събраните средства ще бъдат закупени електрически стерилизатори, педиатричен апарат за 
измерване на кръвно, бебешки кантар, ултразвук и друга техника, която ще бъде дарена на 
медицински център в близост до местоживеенето на над 250 майки в тийнейджърска 
възраст и техните деца.  
 
Мария Янева, Фондация „Искам бебе“: Правилникът на Община Дупница за подпомагане на 
двойки с репродуктивни проблеми е един от най- добрите в страната 
www.focus-radio.net | 28.03.2018 |  
Мария Янева, председател на Фондация „Искам бебе“ в интервю за Радио „Фокус“- Пирин. 
Фокус: Г-жо Янева, на 23 март бяха връчени наградите на Фондация „Искам бебе“. За коя 
година се провежда този конкурс? 
Мария Янева: Това е 11- годишната ни традиция вече- в навечерието на Благовещение, на 
когато ние награждаваме съмишленици на каузата. Церемонията се състоя в сградата на 
Народното събрание и е под патронажа на председателя Цвета Караянчева. Имаме 
удоволствието да благодарим лично на всички наши приятели на първо място, 
съмишленици и отговорния бизнес. Те в годините помагаха на хората с репродуктивни 
проблеми в тежката им борба да сбъднат своята мечта и да имат своите дечица. 
Фокус: Разкажете за вашите инициативи, които доведоха до редица промени в българското 
законодателство. 
Мария Янева: Най- голямата ни борба започна 2009 година по създаване на Държавен фонд 
„Ин витро“. Ние от Фондация „Искам бебе“ сме доброволци и на първо място пациенти, 
които се бореха с репродуктивните проблеми, а в това число помагахме и на наши приятели, 
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съмишленици, които имат същите проблеми. Така се стигна до създаване на този фонд , в 
който държавата пое отговорността да финансира до три опита ин витро на всички пациенти 
с такива проблеми. През годините България вървеше към един демографски срив. За 
изминалата година са родени едва 59 000 български деца, а това на фона на Втора световна 
война, през която са родени 117 000, ние си дадохме сметка, че 140 000 пациенти, които 
искат, но не могат да имат деца, трябва да им бъдат увеличени възможностите. От там се 
стигна и до нашата инициатива, която от тази година е вече факт- увеличаване на опитите по 
Фонд „Ин витро“ , като пациентът може да получи и четвърти опит . Успяхме да извоюваме и 
възможността на онкоболни пациенти, които се борят с тежкото заболяване, да замразят 
яйцеклетки и при успешно развитие на оздравяване от болестта- да успеят да имат и свои 
дечица. Прокарахме също възможността на всички пациенти, които искат да замразят 
ембриони, това също да бъде поето от държавата. И не на последно място и пак по наша 
инициатива е да се увеличи контролът на клиниките по репродуктивна медицина, съответно 
и сключване на договорите им с Центъра по асистирана репродукция. Също така хората, 
които имат генетични проблеми, да получат възможност за финансираме на ин витро 
процедура. Една от най- големите ни победи е, че държавата откликна на тези наши искания 
и дори министър Горанов, непривично за един министър предостави безлимитни средства 
за финансиране на ин витро процедури. През изминалата година на пациентите се налагаше 
да чакат, за да получат заповед от фонда в рамките на девет месеца до една година, сега с 
тези безлимитни средства пациентът ще успява в рамките на два, максимум три месеца, да 
вземе заповедта и да стартира ин витро процедура. Вие знаете, че за пациентът с 
репродуктивни проблеми се оказва, че времето е най- лошият фактор, който играе 
значителна роля в успеваемостта. 
Фокус: През годините жените се притесняваха да говорят по тази тема, промени ли се това с 
годините? 
Мария Янева: „Искам бебе“ е част от най- голямата европейска организация, която е 
пациентска. На тазгодишния ни конгрес, когато отчетохме дейността на клиниките  по 
репродуктивна медицина и успеваемостта, която имаме, всичките ни колеги станаха на 
крака и ни адмирираха- имаме над 20 % успеваемост. Това е един изключителен успех . 
Благодарение на тази колаборация, която се създаде между клиниките и държавата, ние 
сме на едно от първите места в Европа по успеваемост. Стартира и гореща национална 
телефонна линия на Фондация „Искам бебе“, на която телефонна линия ние установихме, че 
повечето млади пациенти, които стартират в момента и се запознават с този проблем- те се 
страхуват и притесняват да говорят за това. Това е и нашата инициатива да обясним и да 
помогнем на пациента да се справи с тези проблеми. Ако не застане  лице в лице с 
проблема- няма как и да си помогне. Стерилитетът не е мръсна дума, а проблем, който 
медицината в 21 век е решила. 
Фокус: Община Дупница е един от най- добрите примери за развитие на общинския фонд за 
ин витро процедури, нали така? 
Мария Янева: На първо място бих искала да благодаря персонално на кмета инж. Методи 
Чимев за отговорността, което пое . Това е един от най- добрите правилници, една от най- 
добрите общински програми. Тя работи вече от няколко години. Самият г-н Чимев каза, че 
ще последва примера, който даде министър Горанов и няма да има пациенти, които да имат 
нужда и да не получат финансиране. Това е едно изключително постижение и смятам, че 
останалите общини трябва да последват този пример. Имаме много родени дечица, като 
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всяка година в навечерието на Коледа се събираме в Общината и празнуваме- родените от 
тази общинска програма.  За изминалата година се събраха 17 деца и бяхме щастливи, че 
никой от тях не се притесни да застане с лицето и да благодари персонално на Община 
Дупница за безкрайната подкрепа, която оказва на хората с репродуктивни проблеми. 
Лора КАЛЧЕВА 
 
Остават броени дни до записването за международния фестивал в Баните 
www.glas.bg | 29.03.2018 |  
Остават 3 дни за прием на кандидати за участие в Международния детски етнофестивал в 
Минерални бани. За осемнадесета поредна година КНСБ и Благотворителен фонд „Проф. д-
р Желязко Христов” организират ХVІII Детски етнофестивал „Децата на Балканите – с 
духовност в Европа”, посветен на най-хубавия детски празник, 1 юни – Международния ден 
на детето. Медийни партньори на събитието са Българска национална телевизия и БНР 
„Радио Благоевград”. Чрез универсалния език на песента и танца, ще бъдат отправени 
посланията, които етнофестивалът носи, за единство и общо бъдеще на Балканите и Европа, 
за толерантност между етносите, за уважение към различните духовни и културни ценности 
и традиции. 
 

Общи новини 
 
 
Каузата Никол вече става кауза Мартина 
www.velikotarnovo.utre.bg | 24.03.2018 |  
След като 14-годишната великотърновката Никол Георгиева, старадаща от Сарком на Юинг, 
получи одобрение за комплексно лечение от здравната каса, близките прекратиха 
благотворителната кампания за набиране на средства на този етап. „Майката на Ники 
помоли текущите търгове и събития да приключат в полза на друго детенце в нужда. Тук 
искам да благодаря на Надя, че в този труден за нея момент тя помисли за друго дете, и за 
други изстрадали родители! Каузата която пожела да подкрепим, е на малката Мартина.” – 
съобщи близка на семейството. Мартина е прекрасно усмихнато човече, което е едва на пет 
месеца. Толкова малка и крехка, а вече е принудена да води битка за живота си. Когато е на 
два месеца, Марти се разболява от левкемия. Родителите и са подали документи във Фонда 
за лечение на деца в чужбина, но отговор все още нямат. Марти е много малка и лечението 
й е много трудно. Родителите искат да дадат най големи шансове за оцеляване на 
детенцето си. В момента детето е в ремисия. Предстои обаче дълго и продължително 
лечение, за да може да оздравее напълно. Едната процедура, която трябва да направят, е 
трансплантация на стволови клетки. Родителите са подали документи в различни 
европейски клиники и очакват оферти. По предварителни данни лечението ще струва около 
150 000 евро. Затова търговете и базарите, които до сега се организираха в полза на Никол, 
вече ще са в полза на малката Мартина. Начините по които можете да помогнете, освен чрез 
търговете са: Дарителска сметка: Първа инвестиционна банка Ад IBAN: 
BG68FINV91501317133190 BIC: FINVBGSF Титуляр: Мартина Ангел Петрова Pay Pal: 
achkata6908@abv.bg За дарения по банков път чрез Еконт, посочвате IBAN на сметката на 
Марти, трите й имена, град София, в полето за телефон 111 и като допълнителна 
информация трябва да пише IBAN, по който е преведена сумата. 
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Омбудсманът с инициатива „купи и сподели“ в помощ на пенсионерите 
www.dariknews.bg | 24.03.2018  
Омбудсманът Мая Манолова ще приканва столичани да купят и дарят хранителни продукти 
за възрастни хора, които няма да получат надбавка върху великденските си пенсии.   
Акцията на Манолова, наречена "Купи и сподели" е част от Националната кампания 
"Великден за всеки - дари празник на баба и дядо", която се организира за трета поредна 
година под нейния патронаж. Това съобщиха от пресцентъра на омбудсмана.   
Инициативата ще се състои от 11:30 часа в столичния магазин на хранителната верига 
"Билла" на бул. "България". До дни решават ще има ли великденски добавки за 
пенсионерите   Клиентите ще могат да оставят купените и дарените продукти в специално 
поставените за целта на изхода колички, брандирани с логото на кампанията. Доброволците 
на "Великден за всеки" от различни организации ще оказват съдействие на всички, които 
решат да подкрепят благородната кауза.   От днес акцията "Купи и сподели" се организира в 
44 магазина в 13 града на страната. Около 1,2 млн. души са с пенсии под 321 лв.   По 
традиция тя се реализира в двете последователни седмици преди Великден, в дните от 
петък до неделя (23-25 март и 30 март-1 април), в партньорство с хранителни вериги в 
страната. 
Кампанията "Великден за всеки - дари празник на баба и дядо" може да бъде подкрепена 
със средства и по банкова сметка, разкрита конкретно и единствено за целите на 
кампанията. 
 
Милен тръгва за трансплантация в Турция 
www.zonaburgas.bg | 24.03.2018  
Само за няколко дни беше събрана необходимата сума за операцията, от която се нуждае 
43-годишният учител и баща на две дечица Милен Зайков. Очаква се до дни бургазлията да 
отпътува за Турция, където да му бъде извършена бъбречна трансплантация. 
В първия ден на пролетта бургаски таланти изпълниха залата на Дома на народната армия в 
Бургас – обединени в каузата „Надежда за Милен“. Билетите за благотворителния концерт 
бяха разпродадени за часове, похвали се преди събитието организаторът Ажда Чаушева. 
„Остават пари, които сме предвидили за следоперативния период на нашия приятел. Ако 
тази сума не е необходима, тя ще бъде пренасочена към друга кауза, както сме 
процедирали досега“, написа Ажда в страницата на кампанията. 
Част от благотворителния концерт станаха Вероника, Ажда и Мустафа Чаушеви, Преслава 
Минасян, Захари Чернев, Георги Дюлгеров, Рап и Чук, балетна формация „Дюн“ и много 
други. „Пролетта дава надежда. Нека да посрещнем Първа пролет, дарявайки живот“, каза в 
началото на концерта Ажда Чаушева като покани самия Милен да се качи на сцената. 
Във фоайето на ДНА беше организиран благотворителен базар. Средствата от него също 
бяха прибавени към благотворителната сметка на Милен. 
 
Ортопедията в УМБАЛ Бургас – пълна промяна  
www.dariknews.bg | 24.03.2018 |  
Отделението по ортопедия и травматология в УМБАЛ Бургас претърпя пълна промяна и вече 
предлага много по-добри битови условия на пациентите. Извършен е основен ремонт на 
санитарните възли, обновени са стаите, сменени са вътрешни  дограми и врати и 
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болничните легла. Те вече са отделени със завеси за уединение на болните. Поставени са и 
специални шини, които спомагат за изправянето и раздвижването на оперирани пациенти. 
Ремонтът е направен изцяло със средства и доброволен труд от дарители. Повечето от тях са 
благодарни пациенти, които дължат възстановяването си изцяло на лекарите от болницата. 
Бивши пациенти, сред които адвокати, лекари и общински съветници почистиха доброволно 
и на принципа на бригада отделението след ремонта. Повече от 400 нови пациенти са 
предпочели да се оперират тук в сравнение с 2016 година, съобщиха от пресцентъра.  
 
В Благоевград се проведе благотворителен базар "От сръчните ръце на мама" 
В Благоевград се проведе благотворителен базар "От сръчните ръце на мама" Благоевград, 
24 март /Димитър Владов, БТА/ Благотворителен базар "От сръчните ръце на мама" се 
проведе в сградата на община Благоевград. Организатори на събитието бяха Общинският 
съвет по наркотични вещества-Благоевград и Православният информационен център на 
Неврокопска света митрополия. Те бяха подредили ръчно изработени красиви материали. 
Повечето от тях бяха тематични за предстоящите Великденски празници - кошници за яйца, 
пролетни лалета от плат, декорирани истински цветя, гривни, украшения, сладки, както и 
домашен мед, компоти, икони и други. "Базарът премина при голям интерес, като 
събраните средства, над 500 лева, ще бъдат използвани в помощ на Доброволческата кухня 
за бедни към църквата "Св. Николай" в квартал "Грамада", която се нуждае освен от 
средства за храна, но и от ремонт и допълнително оборудване", каза Магдалена Рахова, 
секретар на Общинския съвет по наркотични вещества. Кухнята за бедни отвори врати през 
2016 година. Тя е разположена в църквата "Св. Николай Летни". Средствата, с които се 
издържа кухнята, се осигуряват от дарители и благотворителни кампании. /РУМ/ 
 
Лайънс клуб „Огледало“ организира благотворителен бал в подкрепа на две отделения на 
УМБАЛ – Плевен 
www.plevenzapleven.bg | 24.03.2018  
Лайънс клуб „Огледало“ в Плевен събира средства за детското и онкологичното отделение 
на университетската болница в града. Това съобщи Мариета Павлова от името на 
организаторите. За целта клубът организира първи благотворителен бал, който ще се състои 
тази вечер в хотел „Ростов“. Каузата е със събраните средства от бала да бъде подобрена 
социалната среда в двете отделения на лечебното заведение. 
Програмата на Лайънс клуб „Огледало“ е наречена „12 месеца – 12 каузи“ и преминава под 
мотото „Да творим добро!“. Популярната певица Люси Дяковска е подкрепила дарителската 
инициатива и ще бъде водещ в благотворителния бал и изпълнител в програмата на 
събитието. Началото е от 18.30 часа. 
 
Посланик дари медицинска апаратура на Дом за деца във Варна 
www.dariknews.bg | 24.03.2018  
Посланикът на Република Турция в България д-р Хасан Улусой и генералният консул на 
Турция в Бургас –  Нурай Иньонтепе, посетиха днес Дома за медико-социални грижи за деца 
– Варна. Те бяха придружавани от своите съпруги. В рамките на визитата си д-р Хасан Улусой 
дари, като жест на добросъседски и приятелски отношения между двете страни, уред за 
лесно локализиране на вени – венископ, който ще се използва в лечението на децата в 
заведението. Модерната апаратура позволява бързото и прецизно локализиране на 
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венозния път дори при новородени бебета. Уредът е иновативно решение, приложимо за 
широк кръг от пациенти. 
„Апаратурата, която получихме, е от най-висок клас и позволява манипулациите, свързани с 
откриването на венозен път при бебета и деца да бъдат максимално прецизни и 
безболезнени“, уточни д-р Стефка Джанкова, директор на Дома за медико-социални грижи 
за деца- Варна, след като благодари на посланика за направеното дарение. Д-р Джанкова 
обясни, че уредът е портативен и ще се използва както в Отделението за недоносени и 
новородени, така и при необходимост за останалите близо 300 деца, които са настанени или 
посещават за рехабилитация лечебното заведение. 
 
Пловдивчани с големи сърца даряват храна на възрастни хора 
www.trafficnews.bg | 24.03.2018  
Само за няколко часа днес пловдивчани с големи сърца напълниха две кошници с продукти 
за възрастни хора в нужда, видя репортер на TrafficNews.bg. „Добре е да се избират храни с 
по-дълъг срок на годност – ориз, леща, боб, брашно, олио, макарони, консерви”, съветваха 
усмихнатите доброволци пред магазин „Триумф” в МОЛ Марково Тепе, които съхраняват 
даренията. Те ще бъдат пред търговския обект днес и утре през целия ден. Инициативата е 
част от третото издание на националната кампания „Великден за всеки – дари празник за 
баба и дядо” под патронажа на омбудсмана Мая Манолова. И тази година отново се 
набират средства и хранителни продукти за възрастните хора, които няма да получат 
надбавка за големия християнски празник. Идеята е да бъдат подпомогнати хората, чиято 
пенсия надвишава с малко минималния праг. По утвърдени списъци на НОИ средствата ще 
бъдат обърнати във ваучери, всеки на стойност по 20 лева, с които пенсионерите ще имат 
възможност да пазаруват в 5 000 обекта в цялата страна. Възрастните хора ще получават 
своите ваучери в пощенските клонове по места. Със съдействието на социалния патронаж по 
общини в седмицата преди Великден ще се раздават хранителни продукти на социално 
слаби и бедни хора. 
 
Хемодиализата в Гоце Делчев с два нови апарата 
www.24chasa.bg | 25.03.2018 | 
Напълно обновеното отделение по хемодиализа на МБАЛ "Иван Скендеров" в гр. Гоце 
Делчев получи дарение от два апарата за извършване на хемодиализа. Това е второто 
такова дарение, което прави НОВА телевизия на пациентите и медицинския екип. С тях 11 от 
общо 13-те диализни поста в отделението вече са напълно обновени. Те се ползват от 40 
пациенти от общините Гоце Делчев, Хаджидимово, Гърмен, Сатовча и Доспат, три пъти в 
седмицата, на три смени. Преди години, отделението по хемодиализа в Гоцеделчевската 
болница, е започнало дейността си с обслужването на 15 пациенти. За съжаление обаче, 
броят на болните от района, които имат нужда от такава медицинска грижа все повече се 
увеличава. Специални благодарности към дарителите от Нова броудкастинг груп АД, които 
не за първи път правят дарение за гоцеделчевската общинска болница, изрази кметът на 
Община Гоце Делчев Владимир Москов. 
 
Ученици организират бал за събиране на средства за дом за сираци 
www.news.bnt.bg | 25.03.2018 |  
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Тази година всеки, избрал да отиде на благотворителния бал, ще може да се докосне до 
балканската музика и култура. Сред изпълненията ще чуете и авторска обработка на песента 
"Зайди, зайди ясно слънце", изпълнена в дует. Именно балканската музика е фокусът на 
бала тази година. Даниел Иванов - заместник-директор на НГДЕК: Решихме Балкани, тъй 
като смятаме, че балканската музика не се състои само в нашия фолклор и смятаме, че 
балканската култура е изключително колоритна и интересна. Гергана Видимова - ученичка: 
Идеите на самите балове всяка година са много различни. Това е много хубаво, защото 
всяка година хората могат да се облекат по различен начин. Преживяването е по-различно 
всяка година. Официалният дрескот е задължителен. Организаторите обещават, че ще има и 
томбола с награди. Петър Пейчев - председател на ученическия съвет в НГДЕК: Балът е 
разделен на три компонента. В първата част ще се изпълнява модерна поп музика като 
специални гости са група. Вечерта завършва с рок програма. Всяка година все повече хора се 
включват в инициативата, разказват организаторите. Учениците от двете гимназии 
признават, че ги обединява идеята да помогнат на децата в нужда. Андреа Исаева - 
ученичка: Знаете ли, много е хубаво да се организира това нещо всяка година, не само като 
забава, но и като нещо, с което можем да помогнем на хора, които имат нужда от това. Тази 
година парите, събрани на събитието, ще бъдат дарени на дома за сираци "Св. Николай" 
към манастира "Св. Троица" в с. Нови хан. Средствата за каузата се събират чрез дарения и 
покани. Петър Пейчев - председател на ученическия съвет в НГДЕК: Поканата струва 5 лева в 
деня на самото събитие ще струва 7. Организираме и базар. Той ще бъде тази седмица и 
другата. Във Втора немска също ще се организира базар другата седмица. 
Благотворителният бал тази година е на 29 март от 19:00 часа в Централния военен клуб. 
 
Майката на 3 деца и преподавателка по вероучение Мирела Кючукова стана жена на 
годината в Благоевград 
www.viaranews.com | 25.03.2018 |  
Майката на 3 деца Мирела Кючукова, координатор в Православния информационен център 
на Неврокопската света митрополия, грабна приза „Жена на годината“ на Благоевград за 
2018 г. Тържествената церемония по награждаването на десетте номинирани жени за тази 
година се проведе традиционно в голямото концертно студио на Радио Благоевград. 
Мирела Кючукова е съпруга на отец Светльо, преподавател по вероучение в благоевградски 
училища. Преди това Мирела Кючукова е работила в БАН като научен работник по 
органична и неорганична химия. Мирела от няколко години организира всяка неделя 
безплатен обяд за хора в нужда в благоевградския квартал „Грамада“. 
Победителката получи статуетка, грамота и много цветя и подаръци. На церемонията 
присъства и Светлана Йорданова, зам.-министър на здравеопазването и председател на 
Женското благотворително дружество „Македония“, което организира вече над 15 години 
конкурса „Жена на годината“. Съорганизатори са Клубът „Жена на годината на Благоевград“ 
и Радио Благоевград, с подкрепата на община Благоевград.  
 
REFAN - генерален спонсор на Националния крос "Стефан Попов" 
в. Дума | 26.03.2018 |  
Стотици граждани се включиха в Деветия национален мемориален крос "Стефан Попов". 
Събитието се проведе с партньорството на Национално движение "Спорт за всички" - 
"Мама, татко и аз - баба, дядо и внуче", и се организира от пловдивската компания "Рефан 
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България" в памет на създателя й - Стефан Попов, известен в града под тепетата с щедрата 
си подкрепа на многобройни благотворителни, културни, здравни и спортни каузи. Той 
създава фирмата с амбицията да покори света с магията на българските аромати. Тази 
негова мечта днес е реалност. Неустоимите ухания на продуктите с марка REFAN се 
превърнаха в български посланици на красотата, добре познати на пет континента. 
Специален гост на кроса бе легендарният ни гимнастик Данчо Йовчев, който се снима за 
спомен с всички, пожелали това. Четирикратният световен шампион даде и старта на кроса, 
в който се включиха над 400 участници от различни възрасти. 
Футболните школи на Ботев, Локомотив Пловдив, Пловдив Сити, Тракия, 
Пълдин, Хебър Пазарджик, Академия Пловдив, СК по джудо "Арена спорт" и много други се 
включиха в събитието. На площада дойде и легендата на Ботев Пловдив и българския 
футбол Петър Зехтински, чийто внук също взе участие в кроса. 
В програмата към събитието се включиха представители на "Комитет по Родолюбие - 
Пловдив", които повдигнаха българския дух, като разказаха на по-младите паметни 
моменти от нашата история, пременени като четници. Млади изпълнители на народни и 
модерни танци от пловдивски училища радваха между отделните стартове участниците и 
зрителите на кроса. Несъмнено гвоздеят на програмата бяха танцьорите от ансамбъл 
"Тракия", които накараха и малки, и големи да заиграят на място и да им ръкопляскат. 
Националният мемориален крос "Стефан Попов" завърши с награждаване на победителите. 
Всички участници, класирали се от първо до шесто място, получиха медали и подаръци от 
пловдивския козметичен бранд, а след награждаването се проведе и томбола с много 
награди. 
 
Медицински робот прави рехабилитация и диагностика 
В Румъния има вече 10 локомата, а в България - нито един, казва д-р Анелия Хохвартер, 
която поде кампания за купуване на уреда 
Доктор | Мара КАЛЧЕВА | 26.03.2018  
От няколко години д-р Анелия Хохвартер е подела кампания за закупуването на уред за 
рехабилитация на хора с двигателни проблеми "Локомат", чиято цена е около 370 000 евро. 
Идеята е той да бъде инсталиран в някоя от българските болници, за да може пациентите да 
не ходят в чужбина за рехабилитация с "Локомат" и да не хвърлят толкова много пари за 
подобряването и поддържането на двигателните си функции. В момента текат десетки 
кампании за деца и възрастни с церебрална парализа или с други двигателни нарушения, 
които правят дарителски кампании за хиляди евро, за да се раздвижват с такъв уред в 
чуждестранни клиники. 
Д-р Анелия Хохвартер посети през март централата на компанията "Носота", която 
произвежда революционния уред за рехабилатиция "Локомат", и остана изненадана, че той 
има и друго предназначение - да прави диагностика. "Бях там по собствена инициатива. 
Пожелах да посетя фирмата, за да се запозная с производството, техническите 
характеристики и с използването на уреда. Преди един месец към фирмата отвори врати и 
рехабилитационна клиника в Цюрих. Отидох там, за да си сверя часовника относно уреда, 
който държа толкова много да го има в България. Интересуваше ме дали няма и други уреди 
за локоматиш зирана терапия, които са по-добри. Бях убедена в качествата на локомата, но 
исках да се докосна до него и да го пробвам лично. Разбрах също, че този медицински робот 
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освен рехабилитация може да диагностицира двигателните нарушения", заяви известната 
офталмоложка - българска лекарка, която работи във Виена. 
В Цюрих д-р Анелия Хохвартер се срещна със създателя на локомата и генерален директор 
на фирмата "Носота" - Герхард. Срещата не е уговорена, но след като го информират за 
сърцатата българка, мениджърът напуснал конференцията, на която присъствал, и се 
прибрал в офиса си. "Отдели ми цели 45 минути и беше много впечатлен, че един очен 
лекар се застъпва за рехабилитацията в България. Защото тази област е далеч от моята 
специалност. Аз пък бях впечатлена от неговата земност и непринуденост", коментира д-р 
Хохвартер. 
По време на визитата си в компанията д-р Хохвартер записа и видеообръщение, докато 
самата тя се движи с помощта на уреда. "Исках да изразя за всички нуждаещи се от 
медицинския робот една частица от моето изживяване, да ги окуража, да им вдъхна 
надежда, да им кажа, че кампанията продължава. С уреда почувствах неговата сила. Ако 
човек не може да си движи краката, усеща, че получава едва ли не нови крака, роботът му 
дава криле", обясни още д-р Хохвартер. 
Тя представи пред сънародниците ни в Швейцария своята книга "Пътуване", а също и в 
Констанц, Германия. Приходите от продажбите отиват в сметката за закупуване на робота. 
Швейцария изпрати д-р Хохвартер с много нови съмишленици, готови да помогнат на 
кампанията "Локомат за България". 
Нов неин приятел и съмишленик стана легендата в тениса - Мануела Малеева, която дойде 
специално от Женева за събитието. Малеева чрез своята фондация "Суисклиникал" 
финансира проект, който произвежда шини за деца с церебрална парализа. Той е част от 
работата на основания от нея Център за рехабилитация в Стара Загора, който помага на хора 
предимно с изкривявания на гръбначния стълб. 
"Нейният интерес към локомата бе свързан с това, че медицинският робот може да 
извършва и диагностика. Мануела Малеева ми разказа за своя проект, по който двама 
швейцарски професори идват в България. Те изпращат за един ден деца с церебрална 
парализа до Виена само за да се установи как работят мускулните им групи, какъв е 
процентът на спазъм и други данни. Това изследване установява дали детето има нужда 
само от шини или от операция. Това бе много важна информация за мен, тъй като досега 
съм представяла локомата само като уред за терапия, но той може да бъде използван и за 
диагностика", заяви още д-р Анелия Хохвартер. 
Търсенето на локомати В света и особено в Източна Европа в момента е много голямо. 
Компанията има 165 представителства по света. Румъния има вече десет локомата. В 
Австрия е закупен 27-ият. И от Абания са поръчали първия уред за рехабилитация. Поръчки 
валят още от Индия, Полша, Перу, Южна Корея, Турция, Коста Рика, Хърватска. 
Дарителската кампания на д-р Анелия Хохвартер за закупуване на "Локомат" за България 
продължава. Можете да дарите средства на следните сметки в Уникредит Булбанк: в лева 
IBAN: BG65 UNCR 7000 1522 7289 56, в евро IBAN: BG60 UNCR 7000 1522 7289 49. 
 
Пролетен карнавал подкрепи децата със специални образователни потребности 
www.novini.dir.bg | Burgas24.bg | 26.03.2018 |  
Лайънс клуб “Виа Понтика“-Бургас и Регионален център за подкрепа на процеса на 
приобщаващото образование в морския град се обединиха в името на благородна кауза, в 
полза на децата със специални образователни потребности. Така беше поставено началото 
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на Пролетен карнавал, като амбициите са той да стане традиционен под мотото “Заедно за 
специалните деца“. Празникът беше открит от малчугани, които са на допълнителна 
подкрепа към Регионален център. Те изпълниха две песни, с помощта на слухово-речеви 
рехабилитатори. Най-малкият от групата - седемгодишно дете със своята майка - и двамата с 
увреден слух, изпяха с изразителна жесто-мимична реч “Ало, ало слънчице“ и “Мики Маус“. 
Дуетът успя да внесе много настроение и да стопли сърцата на гостите, като заслужиха 
бурните аплодисменти на публиката. Децата от ресурсните групи, заедно със специалните 
педагози от Регионален център-Бургас подпомогнаха благотворителния карнавал, като 
изработиха изделия, картини,сувенири от природни материали за предстоящите 
Великденски празници 
 
Перничани от Чикаго подкрепиха лечението на свои съграждани 
www.perniktoday.net | 26.03.2018  
Станалата традиционна Пернишка вечер в Чикаго тази година премина под знака на 
съпричастността. Освен традиционната забава, перничани и приятели събраха средства за 
двама техни съграждани, нуждаещи се от лечение. На импровизиран търг, желаещите да 
помогнат на Ади и Кирчо имаха възможност да наддават за спортни артикули. Хората играха 
за календари на „Миньор“ Чикаго, екип и шапки на „Миньор“ Перник, шал от Сурва, 
юбилейна топка от 100-годишнината на Илинойската щатска асоциация по хутбол, както и 
боксови сувенирни ръкавици от Тервел и Кубрат Пулеви. Хубав жест направи домакинът – 
отец Грую Попцонков, който даде най-много за шапка на „Миньор“ Перник, след което 
отново я върна да се разиграе на търга. 
„Първоначално със съпругата ми имахме план да направим викторина и игри. В последствие 
моят приятел Ники направи предложение чрез търг да съберем средства за нуждаещите се. 
Така, в последния момент, сменихме програмата и се радвам, че хората откликнаха, за 
което им благодаря от сърце“, коментира главният организатор на Пернишката вечер – Емил 
Миланов, който е и треньор на чикагския „Миньор“. 
Ето какво сподели и основателят на „Миньор“ Чикаго – Николай Василев: „Моята 
съученичка Биляна Борисова, която организира двата благотворителни концерта и самата тя 
преди време бе диагностицирана с тази жестока болест; родителите на Жорко, които дариха 
пари за лечението на Йоли, Кирчо и Явор; хората от Батановци и Ярджеловци; родителите 
на Йоли, които пренасочиха събраните от нас пари към Ади – това са добрите дела, които ме 
трогват, от които взех пример и предложих да помогнем и ние с каквото можем. Молим се 
за оздравяването на всички“. 
Сумата в размер на 1766.50 лв. вече е предадена на Ади, лично от Биляна Борисова. Същата 
сума ще бъде дадена и на Кирил, в края на седмицата, когато се прибере от лечението си в 
Турция. 
Всеки който има желание и възможност да дари средства, може да го направи чрез сметка в 
ОББ, BG62UBBS80021064348617, титуляр Адриан Юлианов Петков, основание „Въздух за 
Ади“ или чрез PayPal:adrian_coli88@abv.bg https://www.paypal.me/AdrianPetkov88, както и 
на: BG92UBBS80021067256040 – за Кирил Росенов Кирилов./bulgaria-weekly.com 
 
С мобилното приложение “Help a paw“ можем да помогнем на ранено бездомно животно 
www.novini.dir.bg | БНР | 26.03.2018 |  
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С мобилното приложение “Help a paw“ можем да помогнем на ранено бездомно животно.  
Приложението е безплатно... С мобилното приложение “Help a paw“ можем да помогнем на 
ранено бездомно животно.  Приложението е безплатно. То е разработено специално за 
всички видове мобилни телефони, а целта му е  - ако видим животно в беда, но в момента 
не можем или не знаем как да му помогнем, да подадем информация и да се надяваме друг 
доброволец да се притече на помощ. Автор на мобилното приложение е Милен Маринов. В 
интервю за предаването “Хоризонт до обед“ той обясни: “В момента главно се използва от 
хора, които по принцип помагат на бездомни животни. Но се надявам, че ще започнат да го 
използват по-широк кръг от хора. Веднъж като имат приложението, те ще могат и да 
помагат. Възможно е човек да се регистрира в приложението чрез “Фейсбук“, но може и 
отделно“. Приложението позволява да се обозначи точното място, където е намерено 
раненото животно, да се добави информация, която може да е важна при спасяването му и 
дори да се пусне снимка. Следващата нова функционалност на приложението ще бъде за 
бързото намиране на животно, което да е донор на кръв: “Изискванията за това са да бъде 
над определени килограми. Също така и не всички са съвместими и когато на човек му се 
наложи, не е много лесно да намери подходящ донор. В тези случаи е много важно да се 
реагира бързо. Идеята ми е да направя мобилно приложение, в което хората с домашни 
животни  да се регистрират и когато има нужда някои в околността, хората да получават 
известие за това“. Приложението не заема много от паметта на мобилното устройство и 
щади батерията. За момента потребителите са около 1500 души. Целия репортаж чуйте в 
звуковия файл. 
 
Десетки коне са оставени да бедстват в Осоговската планина 
www.webcafe.bg | 26.03.2018 | 
Десетки коне са загинали в Осоговската планина, а още около 30 бедстват по високите части, 
оставени без храна и грижи. Сред оцелелите има и малки кончета на около година, както и 
една кобила в безпомощно състояние. Конете са толкова изнемощели, че не могат да се 
хранят и към момента не могат да бъдат свалени от планината. След като в неделя снимките 
се разпространиха в социалните мрежи, природозащитници организираха акция за 
спасяването на животните. Занесени са им бали със слама и овес, а надеждата на 
екоактивистите е снегът да се стопи по-бързо и конете да започнат да пасат трева. Конете се 
намират в местността Бек Бунар, където снегът е около 1,5 метра. Помощта е оказана от 
Планинска спасителна служба - Кюстендил, както и от доброволци. Животните са 
собственост на Петър Пищалов от Кюстендил. Пред Нова ТВ той каза, че притежава 70 коня, 
които гледа от 6-7 години. За част от тях получава евросубсидии в размер на 140 евро на 
кон. Според Пищалов служителите му не са си свършили работата по заграждането на 
конете и са ги изпуснали в планината. Днес на животните отново ще бъде качена храна с 
помощта на моторни шейни. От ОДБХ-Кюстендил досега не са получавали сигнали за конете. 
 
Великденски благотворителен базар и кулинарни изкушения организират в Созопол 
www.e-burgas.com | 26.03.2018 |  
В навечерието на най- светлия християнски празник „Великден“ община Созопол отправя 
покана за участие в благотворителен базар към всички жители и гости. Кулинарният базар се 
провежда за десета година и има за цел  да помогне на най- уязвимите и нуждаещи се в 
обществото. На него майсторите на кулинарните изкушения от Созопол и цялата община ще 
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предоставят с благотворителна цел своите произведения като вложат целия си майсторлък. 
Събраните средства ще бъдат дарени на децата от трите социални центъра на територията 
на община Созопол- в гр. Созопол, в гр. Черноморец и в с. Атия. Благотворителният 
кулинарен базар, посветен на Великден ще се проведе на 1 април 2018 г./ неделя/ от 12.00 
ч. в р-т „ Селена“. Кулинарните изделия могат да бъдат предоставени и подредени в р-т 
„Селена“ от 10.00 ч. до 11.30 ч. Откриването на изложбата ще бъде в 12.00 ч., а продажбата 
на кулинарните експонати ще продължи до 13.00 ч. Традиционният Великденски базар 
привлича благотворителността на хората от цялата община. С вкусни ястия и оригинални 
сладкиши редовно участват институции, ресторанти, неправителствени организации и 
кметства. Желаещите да се включат в него могат да участват както с великденски ястия и 
сладкиши, така и с предмети и сувенири, които да направят благотворителното събитие още 
по-красиво и пъстро. Всеки може да се включи и като закупи от предоставените ястия и 
предмети, допълват от песцентъра на Общината. 
 
“Скритите таланти на България” дава бъдеще на надарени деца в неравностойно положение 
www.novini.dir.bg | БНР | 26.03.2018 |  
Осем даровити деца всяка седмица се вслушват в съветите на своя ментор... Осем даровити 
деца всяка седмица се вслушват в съветите на своя ментор. И макар мечтите им да следват 
различен път, обединява ги едно – с всеки следващ ден да стават по-добри в призванието, 
за което са родени. Сдружение “Операция плюшено мече” вече десет години радва с 
коледен подарък децата, които Добрият старец подминава. Но тъй като тези деца не 
съществуват само в празничните дни, организацията си поставя нова цел – да издири най-
надарените от тях и да им даде бъдеще. Така се ражда менторската програма “Скритите 
таланти на България”, която започна през настоящата учебна година и в нея участват осем 
деца от София, Варна, Видин и Бургас. Това е първата година от програмата, чиято цел е да 
помага на деца без родители или от бедни семейства да развиват своя изявен талант – 
разказва Михаела Стойкова, основател на “Операция плюшено мече”. – Ние осигуряваме на 
децата частни уроци и индивидуални ментори, участие в семинари, работилници и 
състезания, достъп до нужните им материали, мотивационни срещи с известни личности. 
Десетокласникът Галин живее в преходното жилище “Неофит Рилски” в Горна баня и учи в 
паралелка с профил “Графичен дизайн”. Той рисува с лявата ръка подобно на своя кумир 
Микеланджело и с уверени щрихи пресъздава върху белия лист частите на човешкото 
тяло.Вдъхновява се и от други ренесансови художници – Леонардо, Рафаело, и въпреки че 
се развива изключително добре, все още се колебае накъде да продължи – към 
Художествената академия или пък НАТФИЗ. Засега просто мечтае един ден да се занимава с 
3D анимация и кинорежисура. Младежът, който рисува, е разностранно талантлив – той 
иска да се пробва в много сфери и да види кое точно е неговото – казва за Галин Михаела 
Стойкова. – В момента обаче развиваме таланта му на художник. Иначе той свири на пиано, 
прави бийтбокс и желае да занимава също така с китара и пеене. С ментора си по рисуване в 
момента работят върху човешкото тяло и учителят е изключително доволен от неговия 
прогрес и от начина, по който се развива техниката му. За да напредват не само в областта, в 
която са избрали да се усъвършенстват, но и житейски, децата всяка седмица получават 
наставления от своя ментор. Ролята на менторите е всяка седмица да се виждат с децата, 
развивайки у тях умения за социализиране, за общуване, за преборване с трудности, за 
решаване на проблеми, за критично мислене – обяснява Михаела Стойкова. – Въобще да 
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комуникират, да създават приятелство, което да гарантира по-лесната работа с децата. От 
друга страна, ние получаваме обратна връзка за това дали възпитаниците им са доволни, 
какви са мечтите им, дали се развиват бързо. И тъй като подходът трябва да бъде 
индивидуален и сериозен, лично обучаваме менторите преди да ги пуснем да работят с 
децата. Осемте деца от тазгодишната програма са подбрани с помощта на директорите на 
социалните домове и институции. Те развиват талантите си в областта на музиката, 
изобразителното изкуство и спорта. От сдружението казват, че ще направят всичко 
възможно децата с най-голям потенциал, сериозност и желание за работа да продължат с 
обучението си, докато влязат във висше учебно заведение. “Операция Плюшено Мече” се 
нуждае годишно от 80 хил. лв., за да развива талантите на десет деца. Засега набавя 
средствата от спонсори и дарители, чието доверие печели покрай коледната си кампания 
“Подари подарък на дете”. Скоро предстои набирането на парите и за втората година от 
програмата, посветена на талантливите деца без финансови възможности. Снимки: 
plushenomeche.org 
 
Благотворителна разпродажба събира пари за дефибрилатор за Онкоцентъра 
в. Утро, Русе | Виктория ИВАНОВА | 28.03.2018  
Благотворителна разпродажба на дрехи, аксесоари, детски играчки и различни артикули 
организират от русенското Уаби Саби общество на 12 май. Целта е да се съберат средства за 
закупуване на дефибрилатор за Комплексния онкологичен център. Вече са събрани около 
4500 лева, необходими са още около 4000. 
Всеки може да помогне, като донесе дрехи и аксесоари, които иска да предложи за 
продажба, или пък да се присъедини към събитието и да си купи нещо на преференциална 
цена. Артикулите за продажба вече се събират на улица "Тулча" 15 във фирма "ЕПО Нова 
България". Всеки делничен ден до края на април от 8 до 16:30 часа можете да донесете 
дрехи, обувки, детски играчки, чанти, колани, очила и всякакви други аксесоари, с които сте 
готови да се разделите, казват организаторите на кампанията Надя и Ани. Те обаче имат 
молба - всичко донесено да е във вид годен за продажба, като преди да бъдат приети, 
дрехите и аксесоарите ще бъдат огледани, а след това сортирани по вид. Затова и на 
сборния пункт има поставена табела: "Не ни се сърдете, ако не одобрим вашите вещи". 
В деня на благотворителната разпродажба на 12 май всички дрехи ще бъдат подредени на 
щендери, като това ще е една чудесна възможност посетителите да се сдобият с нещо ново 
и да подпомогнат инициативата за закупуване на апарата за Онкоцентъра. За целта обаче се 
търсят около 20 млади доброволци, които да подпомогнат провеждането на събитието. 
Цените на събраните вещи ще варират между 1 и 20 лв, а парите ще се пускат в специални 
урни. Желаещите да се включат в благотворителната кампания могат да се свържат с 
организаторите на телефони: 0897943279 - Надя и 0888506826 - Ани.  
 

Засадиха 40 дръвчета от дарители пред училище в „Тракия“ 
www.plovdiv.utre.bg | 28.03.2018 |  
40 дръвчета от вида червенолистна декоративна слива бяха засадени пред училище 
„Черноризец Храбър“ от екипи на ОП „Градини и паркове“. Фиданките са дарение от 
„Либхер-Хаусгерете Марица” ЕООД като част от доброволната акция по опазване на 
околната среда „Active Green“, която дружеството за поредна година провежда на 
територията на „Тракия“. Следващата инициатива е предвидена за 21април, когато 
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служители на „Либхер“ ще възстановят и боядисат пейките в Парка на репресираните. 
Кметът на „Тракия“ Костадин Димитров изказва искрената си благодарност за 
осъществяването на благородната кауза, която допринася за озеленяването и 
облагородяването на парковете в района. 
 
Раздават 100 хранителни пакети на нуждаещи се в община Димитровград  
www.haskovo.net | 28.03.2018  
Над 100 хранителни пакета ще раздаде на нуждаещи се лица от община Димитровград 
фондация "Подари усмивка". Инициативата е по повод Възкресение Христово и е 
традиционна. Пакетите с основни хранителни продукти отново са предоставени от Holiday 
Heroes и ще ги получат самотни и възрастни хора, както и семейства с деца. Те ще бъдат 
раздадени в града и по селата от доброволци на фондацията и с подкрепата на кметовете на 
малките населени места. Припомняме, че около Рождество Христово отново 100 хранителни 
пакета получиха нуждаещи се лица от общината. От "Подари усмивка" набират средства за 
транспорт на хранителните пакети до получателите им. Нужна е сума в размер на 300 лв. За 
повече информация - 0885297495. Предоставена е и банковата сметка на фондацията: 
Сибанк Димитровград BG39BUIB98881049295500 BIC: BUIBBGSF Фондация "Подари усмивка". 
 
Във Варна започва раздаването на храни по програма „Топъл обяд“ 
www.varnautre.bg | 28.03.2018 |  
Откриват четири раздавателни пункта в морската столица с работно време от 08.30 до 12.30 
ч. Българският Червен кръст – Варна започва поетапно раздаване на индивидуални пакети с 
хранителни продукти- Втори транш на 15897 нуждаещи се български граждани на 
територията на област Варна. 
На 28 март 2018 г. се откриват четири раздавателни пункта във Варна, с работно време от 
08.30 до 12.30ч. и поетапно, ще бъдат отворени още 11 пункта в останалите 11 общини на 
областта. 
Раздаването ще продължи до 4 май и всички правоимащи, включени в списъците на АСП, 
ще получат по 16,320 кг от 7 вида хранителни продукти: леща – 7 кг; рибни консерви – 1,120 
кг; грах – 3,200 кг; лютеница – 2 кг; доматено пюре – 0,800 кг; бисквити – 1,200 кг и мед – 1 кг 
В списъците на Агенцията за социално подпомагане са включени следните категории 
граждани: 
Лица и семейства, подпомагани с целеви помощи за отопление през отоплителен сезон 
2015/2016г.; 
Майки (осиновителки), които са получавали месечни помощи за отглеждане на дете до 
навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца 
(ЗСПД) към м. октомври 2016 г.; 
Лица и семейства, получили еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас 
по чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) за учебната 2016/2017г.; 
Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция 
и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда 
и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към 
м.октомври 2016 г.; 
Лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни 
обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за 
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прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното 
индивидуално ниво на материално лишение към м.октомври 2016 г. 
Лица с установени 90 % трайни 
увреждания с чужда помощ, получили интеграционни добавки по реда на Закона за 
интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), които имат личен доход до 314 лв. към м. 
февруари 2017 г. 
Лица получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на 
чл.8д от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), към месец февруари 2017 г. 
Раздаването ще се извършва от служители и доброволци на БЧК, като всеки правоимащ ще 
получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност. 
Оперативната програма се управлява от Агенцията за социално подпомагане и се 
осъществява със съдействието на местните власти.  
 
15 НПО-та представят своята работа в Благоевград 
www.blagoevgrad.utre.bg | 28.03.2018 | 
Днес от 16 часа 15 неправителствени организации ще представят своите каузи и 
възможности пред студентите на Американския университет в България. Събитието, 
планирано като фестивал, е в нестандартен формат – на няколко локации НПО-тата ще се 
постараят да привлекат за своите каузи студентите, като им представят възможности за 
работа, доброволчество, съпричастност. Неправителствените организации, заявили участие 
в това събитие, работят в различни сфери: изкуства, човешки права, права на хора с 
увреждания, миграция, социална справедливост, околна среда и др. Днес студентите ще 
имат възможност да се подготвят за предстоящото събитие с дискусия на тема  „Промяната“. 
В нея ще вземат участие Ива Бонева от Център за приобщаващо знание, Даниел Кадик, 
директор на Фондация „Фридрих Науман“ за Югоизточна Европа, Росица Кавалджиева, 
журналист, и Татяна Кметова от Центъра за изследвания и политики за жените. "Исках да 
доведа в АУБ хората, които предизвикват промени. Събития като това ни дават възможност 
да изградим връзка с вълнуващи личности и организации с нестопанска цел в България ", 
сподели Дайан Рубино, преподавател в АУБ и организатор на събитието. "Създадохме живо, 
позитивно и провокиращо събитие. Nonprofit-palooza предоставя възможност участниците 
да бъдат част от иновациите във всяка област, където искат да видят напредък.“ Събитието 
се провежда под мотото „Американския университет в България се среща с двигателите на 
промяна: надежди за България“. Това е неговото първо издание, но предвид проявения 
интерес организаторите имат намерение то да се превърне в ежегодно. Настоящият формат 
беше избран, за да се насърчат и двете страни да бъдат активни участници – интерактивно 
участие с ограничено време за всяка организация, в рамките на което да „заразят“ 
студентите със своите каузи, знания и предоставяни възможности за включване. Предвижда 
се организациите да получат обратна връзка от студентите как може да бъде подобрена 
тяхната работа, както и непосредствено вкючване на студенти към определена кауза и 
организация. Събитието ще събере на едно място организации с различен капаците и сфера 
на дейност: Каритас България, Фондация  Friedrich Naumann,  Fulbright,  National Youth 
Forum, Червената къща – Център за култура и дебат, платформата за доброволчество 
TimeHeroes, ООН – youth section, Антикорупционен фонд, Areté Youth Foundation, Фондация 
BEST,  Центъра за правна помощ Voice in Bulgaria, Фондация Single Step, 1% промяна, „Заедно 
в час“ и стартъп навигатора Character.bg. Участниците очакват събитието да даде платформа 
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на студентите да се занимават с теми, генериращи промяна, да подпомогне работата на 
неправителствения сектор с нови идеи и да създаде интензивна връзка помежду им, като 
подчертае промяната, която вече се случва. 
 
Благотворителен концерт и базар в подкрепа на пътуващите детски читални 
www.dariknews.bg | 28.03.2018  
Квинтет „Траяна глас” с ръководител Лиляна Дойчева, хор „Библиофония”, талантливи деца 
от НУМСИ „Христина Морфова“ – Стара Загора и децата от театъра към СНЦ „Пътуващите 
книги на Стара Загора, са участниците в благотворителен концерт. Той ще се състои на 11 
април от 18.30 часа в Регионалната библиотека „Захарий Княжески” и е под мотото „Да 
продължим Детските читални на колела“. По време на концерта ще има и благотворителен 
базар.   Идеята „Детска читалня на колела“ на СНЦ „Пътуващите книги на Стара Загора“ бе 
подкрепена чрез дарения от националната кампания „Избери, за да помогнеш“ и 
осъществена през лятото на 2017г. От март до октомври „Детска читалня на колела“ пътува 
до децата в малките населени места на България, за да представи нови детски книги. 
Пътуващите детски читални се провеждат по метода „възрастен чете на деца“ и „деца четат 
на деца“ в зависимост от обема и трудността на четения текст. И двата метода се прилагат 
заедно със свободна дискусия, в която децата пожелание споделят впечатления около 
прочетеното или го изразяват чрез творчески дейности като игри, танци или рисуване. Това 
им помага да развиват въображението си и да интерпретират четенето на книги по различен 
начин. Методът „изведи посланието на книгата“ развива уменията им да слушат, разбират и 
мислят върху текста. "Нашето голямо желание е „Детска читалня на колела“ да продължи да 
пътува и през това лято. За да я подкрепим, организираме кампания за дарение на нови 
детски книги, както и благотворителен концерт с участието на деца артисти и на хора на 
библиотекарите „Библиофония“", споделят организаторите. 
 
Ясен Николов: Образователните системи в света рухват, защото всичко е насила 
www.alfarss.net | 28.03.2018 |  
„Програма „Светофар“ е програма, с която децата развиват добронамереност и правилно 
поведение, родителите също, помагайки на децата, и учителите. Когато всички работим 
заедно, обществото се променя“. Това каза в предаването „Хоризонт до обед“ Ясен Николов 
– социален предприемач и създател на Фондация „Деца на България“. Той обясни още за 
проекта: „България се нуждае от позитивна психология. Колко е хубаво, че на светофара 
можем да си правим място, да отстъпваме, да взимаме правилните решения, да сме 
толерантни към хората, които имат други намерения, също са част от нашия поток, към 
пешеходци, минувачи и към другите. Светофарът е част от живота и на децата ни. Ние 
създадохме една специална програма в областта на изграждането на характера, етични 
програми за деца и възрастни, създадохме програма за училища и детски градини. Вече 
имаме първите си пилотни обучения на учители за деца. Ние помагаме на децата да взимат 
добри решения на уличното платно, на светофарите, на кръстовищата, но което е по-важно – 
помагаме на техните родители също да взимат правилни решения. Учителите също са в 
много затруднена ситуация, те непрекъснато догонват нови програми и политики. Такива 
крясъци в училище между учители и родители на ученици – страшно е. за съжаление, тази 
война не е само на улицата, тя е и в училище. Нуждаем се от това позитивно да седнем и да 
поработим върху това – какво аз мога да направя, какво можеш ти“. Училището стана 
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територия на разюзданост, каза Николов и добави мнението си, че липсата на правила вече 
е станала правило. Според него българите, особено професионално ангажираните, са 
скептични и обезсърчени. „Това, което се случва е, че децата вече смятат за авторитет 
всички други, но не родителите и учителите си. … Нашият голям шанс е, че самите деца още 
не са влезли в конвейра. Ако ги хванеш в началото, те няма да загубят простотата си, 
игривостта си, за тях все още може да бъде празнично. Ученето с участие и игра, детето 
става сам участник и активен агент на собственото си образование. То не чувства големите 
разлики, но то не загубва игривостта и свободата си. Ученето може да бъде забавно и 
позитивно. Образователните системи в света рухват, защото всичко е насила“. Виржиния 
Тинчева, която е доброволец към Фондация „Деца на България“, разказа, че са представили 
проекта „Светофар“ на всички педагогическите екипи в детските градини и в две училища в 
район „Лозенец“. "Има един копнеж на учителите да бъдат подкрепени и да получат метод, 
който ще улесни и ще подобри отношенията им и с родителите, и с децата. Конфликтите 
явно са повече за външните хора от това, което е реално вътре“.  
 
Случаят с бедстващите коне в Осоговската планина не е единичен в Кюстендилско 
www.blagoevgrad.eu | 28.03.2018 | 
Случаят с бедстващите коне в Осоговската планина не е единичен. Проблемът с животни, за 
които не се полага грижа от стопаните, обхваща цялата община Кюстендил, съобщава БТВ. 
Доброволци вчера се качиха високо в планината, за да окажат помощ на бедстващите коне. 
Омбудсманът на Кюстендил Васил Иванов показва папка със сигнали срещу безстопанствени 
коне. Един от тях касае стадото в Осоговска планина. „Той не знаеше конкретно на кой са 
тези коне, само знаеше времето, в което са пуснати. Те са пуснати на територията на село 
Богослов края на септември и началото на октомври, другият сигнал беше във връзка с 
унищожаването от тези коне на селскостопанска продукция”, казва Иванов. 
След множеството сигнали, които е получил, той свикал среща, на която ги представил пред 
заинтересованите страни. Въпреки това от ресорната агенция – Българска агенция по 
безопасност на храните (БАБХ), твърдят, че за първи път разбира за табуна преди дни. 
“Това не е така, защото аз на срещата, която направихме в община Кюстендил, ги 
предупредих, че проблем с такива безстопанствени животни има на територията на цялата 
община, като посочих точно землищата, на които се намират. Ако представителите на 
агенцията се бяха поинтересували, щяха да получат конкретно данни за тези животни”, 
казва омбудсманът на Кюстендил. 
Конете на Петър Пищалов трябвало да се отглеждат във ферма в село Буново, около която 
се виждат животински скелети. Ловци разказват, че стопанинът не полага грижи за конете, 
кравите и овцете си.  
 
Над 200 доброволци дадоха старт на залесяванията в Югозападно държавно предприятие 
www.stroitelstvoimoti.com | 28.03.2018 |  
Със засаждането на 720 фиданки от бял бор в горите на Витоша беше дадено началото на 
тазгодишните доброволчески залесявания на територията на Югозападно държавно 
предприятие (ЮЗДП), съобщиха от неговото ръководство в Благоевград. В акцията в 
местността Куртова река, в землището на софийското село Железница, са участвали над 200 
доброволци, от които около 50 деца. Организирани от Зеления отбор на България, всички те 
активно са се включили в залесяването на терен, освободен след санитарна сеч в съхнещи 
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насаждения, поразени от корояд. Преди началото на акцията домакините от Държавно 
горско стопанство София са провели подробен инструктаж за правилното и качествено 
засаждане, а след приключването са извършили проверка на терена и посадените дръвчета. 
Доброволците са поели ангажимент да продължат с грижите по отглеждане на създадената 
култура на площ от 2,5 дка. 
По традиция Югозападно държавно предприятие чрез териториалните си поделения 
съдейства за провеждане на кампании за залесяване с доброволен труд в областите 
Благоевград, Кюстендил, Перник и София, информираха още от горското ведомство. Над 50 
дка са създадените само през миналата година нови гори от доброволци в съвместните 
инициативи. 
В доброволческите акции за залесяване през март и април ще се включат представители на 
фондация „77”, фондация „Екообщност”, журналисти от БТА. Нови млади насаждения ще 
създадат също ученици от Американския колеж в София, доброволци от сдружение „Млад 
планинар”, фондация „Изкуство да живееш”, Национална финансово-стопанска гимназия – 
София и други. 
 
Искам да бъда добър, искам да бъда полезен, искам да бъда личност 
www.edna.bg | 29.03.2018 |  
"Искам да бъда добър, искам да бъда полезен, искам да бъда личност" “Това е мотото на 
проекта „Добротворчество“, който ние, Ученическият съвет на Професионалната гимназия 
по фризьорство и козметика „Княгиня Евдокия“, гр. София, спечелихме в конкурса 
„Младежки свят и доброволчество“ на Столична община, и който представихме на 
откриването на най – голямото модно събитие в България - Софийската седмица на модата 
2018. Изработените от нас по проекта авангардни костюми и аксесоари от рециклирана 
хартия и еко материали предизвикаха очакван интерес у гостите на събитието. Ние се 
чувствахме прекрасно през цялото време, подкрепяни от организаторите на събитието. 
Участието ни в Sofia Fashion Week SS 2018 е безценен опит за развитие на префесионалните 
ни качества в областта на фризьорството и козметиката, както и за подобряване на уменията 
ни да работим в екип и в реална работна среда. 
Снимка: 
Една впечатляваща и незабравима вечер, в артистична атмосфера на модели, дизайнери и 
коафьори, звезди от шоу бизнеса и съпричастна публика!”  Това сподели Мариета Гигова, 
директор на Професионалната гимназия по фризьорство и козметика „Княгиня Евдокия“, гр. 
София, която има голям опит в управление на институции в системата на училищното 
образование, минути след откриването на Sofia Fashion Week SS 2018.  
Снимка: 
Проектът се осъществява от 30 доброволци, членове на Ученическия съвет и от клубовете по 
фризьорство и козметика в училището, всички на възраст от 14 до 18 години. В него участват 
и петима родители. Наши партньори са районна администрация „Изгрев“ и Детска градина 
№ 165 „Латинка“. Проектът “Добротворчество” е финансиран чрез участието на училището в 
конкурса „Младежки свят и доброволчество“ на Столична община, където спечелиха 
първото място в категорията: „Младежко доброволчество”. За организаторите на София 
Фешън Уик беше изключително удоволствие да представи моделите, които децата 
изработиха специално за официалното откриване. В есенното издание на най-големия 
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моден форум в България учениците от Професионалната гимназия по фризьорство и 
козметика „Княгиня Евдокия“, гр. София ще представят цялостна колекция.  
 
И все пак казусът с лъвчетата влиза в съда, от „Четири лапи“ заведоха дело 
www.ekip7.bg | 29.03.2018 |  
И все пак казусът с лъвчетата от разградския зоопарк ще влезе в съда. Делото, образувано 
по жалба на фондация „Четири лапи“ – София, е насрочено за 26 април и ще се гледа в 
Административния съд. От прессъобщение, публикувано на интернет страницата на 
институцията, става ясно, че неправителствената организация е оспорила Решение № 491 от 
26 януари 2018 г. на Общински съвет – Разград, с което бе дадено съгласие да се прехвърли 
на Община – Пазарджик чрез дарение правото на собственост върху двете лъвчета Терез и 
Масуд. 
Независимо от това, че към днешна дата малките котки се намират в спасителния център 
„Фелида“ в Холандия, от „Четири лапи“ твърдят, че имат интерес от водене на този процес, 
тъй като животните са настанени там само временно. В жалбата си Фондацията посочва, че 
решението на Общинския съвет в Разград е незаконосъобразно, тъй като е прието в 
нарушение на установените процесуални правила и норми и е в противоречие с 
материалния закон. Припомняме, че това е втори опит на адвокатите на „Четири лапи“ да 
вкарат казуса с лъвчетата в съда. През януари тази година те поискаха отмяна на първото 
решение на Общинския съвет за даряване на Терез и Масуд на зоопарка в Пазарджик. 
Тогава обаче Административният съд остави жалбата без разглеждане и прекрати 
производството, като прие че „липсва годен административен акт, който може да бъде 
предмет на съдебен контрол към настоящия момент“. Причината – по същото време 
областният управител Гюнай Хюсмен бе върнал оспореното решение обратно на Общинския 
съвет за ново обсъждане. В крайна сметка местният парламент отново гласува Терез и 
Масуд да отидат в Пазарджик. Решението бе допълнено с още една точка - останалите три 
лъва от Разград - 3-годишният Асен и родителите му Рая и Хектор да бъдат дарени на 
Спасителния център за големи котки в Холандия. Въпреки решението на Общинския съвет, 
Масуд и Терез отпътуваха за Холандия, след като в спора се намесиха министърът на 
околната среда Нено Димов и изпълнителният директор на българската Агенция за 
безопасност на храните д-р Дамян Илиев. Останалите три лъва пък бяха настанени в 
Столичния зоопарк, докато се подобри здравословното им състояние. Миналата седмица до 
центъра за големи котки „Фелида“ беше транспортиран и Асен. Родителите му засега 
остават в София. Мила КЮЛЮМОВА 
 
Съученици на Калоян Александров събират средства за операцията му 
www.dariknews.bg | 29.03.2018 |  
Съучениците на Калоян Александров от ПГ по хранително-вкусови и химични технологии, 
който се нуждае от операция, за да проходи, усилено се подготвят за благотворителния 
базар, който ще проведе в ГУМ Дупница днес. Младежите изработват сувенири от 
естествени материали, ще подготвят и украса от тесто. Тестените сувенири ще бъдат 
изработени от учениците, които се обучават в професията „готвач“. Класният ръководител на 
Калоян, Мария Петрова съобщи, че на момчето вече е направена една успешна операция, 
предстои втора през месец май. Кампанията за набиране на средства продължава, като 
освен банковата сметка, в търговски обекти в Дупница има поставени дарителски кутии. 
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След извършената операция по сметката има малко над 21 000 лв. Общата сума необходима 
за Калоян е 100 000 лв. 
 
Започна раздаването на храни от БЧК в област Хасково 
www.alfarss.net | 29.03.2018 |  
11 320 души от Хасковска област ще получат индивидуални пакети, с хранителни продукти, 
от  Българският червен кръст. Кампанията за раздаването им, започва днес в Димитровград, 
където 1962 души са одобрени за получаването им. Включените в списъците на Агенцията за 
социално подпомагане ще получат по 7 вида хранителни продукти: леща, рибни консерви, 
грах, лютеница, доматено пюре, бисквити и мед. Помощта се получава срещу представяне 
на лична карта. Утре/ 30. 03/ ще започне раздаването на пакетите в пунктовете в Харманли и 
Симеоновград. Раздаването на храните от доброволци на БЧК ще продължи до 4 май. В 
областния град пакетите ще се раздават от 2 до 30 април в Здравния център на ул. 
“Единство” и Автошколата на ул. “Пловдивска”. Селата на община Хасково ще получат 
продуктите от 16 април до 4 май. Общият брой на подпомогнатите в община Хасково е 3755. 
Най-малка е бройката в община Маджарово – 108 
 
Кампанията "Великден Родопи" събра в Чикаго $ 5700. Даренията продължават 
www.bgnow.eu | 29.03.2018  
Благотворителната кампания „Великден Родопи“ жъне невероятен успех. В неделния ден на 
25 март 2018 г., в сградата на Българска евангелска църква „Нов Живот“ се случи нещо, 
което надхвърли и най-смелите ни очаквания. Събраха се голяма част от средствата, които за 
Великден ще бъдат изпратени на две малки селца в сърцето на Родопите. Две православни 
църкви ще имат необходимата финансова подкрепа за реставрацията, която ще удължи 
живота им, запазвайки го за нашите деца. Едната църква се намира в с. Славейно и е 
построена през 1843 г., в която ще се поднови подовата настилка, както и обновяване на 
нейния интериор. Другият храм се намира в с. Плевун, построен е през 1836 г. и вярващите в 
Плевун ще имат възможност да го ремонтират и да изградят чешма с навес. Атмосферата на 
състоялата се благотворителна кампания беше чудна и прекрасна, с много настроение и 
веселие, в която усещането ни за единност като съграждани ни обедини около тази кауза, 
наречена: Великден Родопи. За нас беше радост като домакини да посрещнем и генералния 
консул на Р. България за Чикаго – Иван Анчев, който така отговорно и верно винаги се 
отзовава, подкрепяйки българската общност с отворено сърце и винаги с насърчителни 
думи. Началото на кампанията откри народната певица Стойка Нейчева, с две автентични 
песни. Със свои професионални творби се включиха художниците: Кина Бъговска, Милена 
Конюкова-Джонсън.  „Съединението прави силата“ влезе с пълна пара в тази чудесна 
кампания. Дечица на възраст от 3 до 15 години бяха подготвили с желание и много старание 
свои рисунки, с които се включиха в набирането на средствата. Имаше много картини и арт 
фотографии от служение „Шедьовър“ с художествен ръководител Рали Куртева. И наред с 
всички тези разнообразни предложения се наредиха и кулинарните произведения на 
десетки жени и мъже, които донесоха своите домашни кексове, баници, бонбони – 
трюфели, крем карамели, мариновани пиперки, торти, гозби и пр. С целия този букет от 
творби, многообразни на глед и вкус, беше обявен търг, чрез който се събра голяма част от 
нужната сума за обновяването на тези два Православни храма. За тези от Вас, които искате 
да допринесете с Ваш дял за тази благотворителна мисия, може да се включите до края на 
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тази седмица с Ваше лично дарение и така всеки, който нямаше възможност да присъства – 
сега има шанс да дари сума, която може да послужи за живата и реална нужда на онези 
хора в Родопския ни край, които искат да имат своя Божи дом, в който да се събират. 
Можете да изпратите чек на името на „Bulgarian Evangelical Church“ (memo) – “Великден 
Родопи“ или PayPal целево дарение на www.bgnewlife.com. Благодарим Ви предварително 
за щедростта.   Българска евангелска църква „Нов Живот“ 
Източник: Euro Chicago 
 
ЮЛНЦ и новият Закон за мерките срещу изпирането на пари 
www.ngobg.info | 29.03.2018  
На 27 март 2018 г. бе обнародван новият Закон за мерките срещу изпирането на пари. С него 
в българското законодателство се транспонира Директивата на ЕС 2015/849 от 20 май 2015 
година относно предотвратяване използването на финансовата система за целите на 
изпирането на пари и финансирането на тероризма. НАЧАЛОТО Публикуваният за 
обсъждане през май 2017 г. проект на закон предизвика сериозна реакция от страна на 
гражданските организации. БЦНП изпрати становище до отговорните за разработването на 
законопроекта институции – ДАНС и МВР, като заедно с Национална мрежа за децата, 
Форум гражданско участие, Български дарителски форум, Институт за пазарна икономика, 
Европейски институт и Център за изследване на демокрацията инициирахме събирането на 
подкрепа за позицията ни по законопроекта в частите му, засягащи неправителствените 
организации. Общото ни становище бе подкрепено от над 200 организации от страната.  
ЗАЩО?  Причината за подобна реакция бе, че според проекта на закона се увеличават 
задълженията на ЮЛНЦ  наравно с банки, застрахователни дружества, инвестиционни 
посредници и др.  Проектозаконът предвиждаше ЮЛНЦ да прилагат същия обем от 
засилени, в сравнение с досегашната регулация, мерки, независимо от сериозната разлика в 
обема и сферата на дейност, включително и липсата към момента на ясно разпознат риск от 
използване на  дейността на ЮЛНЦ за изпиране на пари или финансиране на тероризма у 
нас.Продължихме нашата кампания и след като на 22 август 2017 г. проектът на нов Закон за 
мерките срещу изпирането на пари бе внесен в Народното събрание. Отново изпратихме 
становището, адресирано до водещата в разглеждането на законопроекта в НС Комисия по 
вътрешна сигурност и обществен ред. На първото заседание на Комисията, в което участваха 
и представители на БЦНП, нашите аргументи бяха обсъдени и бяхме поканени  за участие в 
експертна работна група към Комисията, която да даде предложения за промени в 
законопроекта преди разглеждането му на второ четене.  ДИСКУСИЯТА БЦНП имаше 
възможност да защити необходимостта от регулация, която:да е в съответствие с 
международните стандарти в областта (Препоръките на Групата за финансово действие 
срещу изпирането на пари - FATF) и критериите за оценка на страните за съответствието им с 
тези стандарти – преди всичко, като се използва подход, базиран на риска. С други думи, да 
се уреждат законови мерки, въз основа на предварително направен анализ за кого какъв 
риск съществува от използване на дейността му за изпиране на пари и/или финансиране на 
тероризъм, и да се държи сметка за ефекта от прилагането на тези мерки на практика;да 
съответства на особеностите на неправителствения сектор у нас –1) малкия обем от 
средства, с който значителен брой от нестопанските организации у нас изобщо оперират;  2) 
невъзможност за спазване на целия набор от комплексни мерки, предвидени в закона, т.к. 
те изискват значителен човешки и организационен ресурс на самото НПО; 3) риск от 
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изпадане на едно НПО в несъстоятелност, ако при формално нарушение на закона 
(например, неизрядна вътрешна документация) се налагат имуществени санкции в размер 
същия като на една банка, например. В крайна сметка, позицията ни бе, че е необходимо да 
се заложат изпълними от сектора мерки, без това да означава компромис с предприемането 
на адекватни за съвременния свят действия в борбата с рисковете от изпирането на пари и 
финансирането на тероризма, от една страна, и без да се стига до необосновано 
ограничаване правото на сдружаване  и свободата на неговото упражняване.  УСПЕХЪТ 
ОБЛЕКЧЕН РЕЖИМ НА ТРЕТИРАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ КАТО 
ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА ПО НОВИЯ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ За разлика 
от досега действащия Закон за мерките срещу изпирането на пари, по който всички ЮЛНЦ 
бяха задължени лица на общо основание и следваше да прилагат същия обем мерки срещу 
изпирането на пари и финансирането на тероризма, както останалите предвидени в закона 
задължени лица (приемане на вътрешни правила, идентифициране на клиенти, събиране на 
данни за произход на средства при всяко дарение и пр.), по новия закон спрямо ЮЛНЦ се 
приложи по-облекчен и съобразен с техните особености подход. Кои са основните 
задължения на ЮЛНЦ  по новите правила, вижте тук. След обнародването на закона и 
влизането му в сила предстои разработването на подзаконовата регламентация – правилник 
за прилагане на закона, както и примерни вътрешни правила, които ЮЛНЦ следва да 
прилагат при изпълнението на определени критерии. БЦНП продължава да полага усилия 
да е част от този процес по детайлизиране на новите законови положения, за да може, от 
една страна, своевременно да информира гражданските организации за задълженията, 
които имат, как и защо е необходимо да ги спазват, и, от друга, да изисква съблюдаването 
на международните стандарти в областта от отговорните институции при зачитане 
особеностите на НПО сектора у нас и гарантиране правото на свободно сдружаване. 
 
Прекрасна благотворителна инициатива за Великден в "Западен" 
www.gustonews.bg | Източник: GustoNews | 29.03.2018  
Благотворителен Великденски базар под надслов "Подари усмивка" бе открит в сградата на 
район "Западен", както и в СУ "Свети Свети Кирил и Методий". Инициативата се организира 
от възпитаници на учебното заведение с подкрепата на техните учители и директора Таня 
Николова, както и на кмета на района Димитър Колев. Базарът ще продължи до 30-ти март, 
а всички желаещи да го посетят могат да го направят между 14,15 и 18 часа. 
На него се продават артикули, които са изработени с много внимание и любов – красиви 
картички, украсени шишета и много други декоративни сувенири, като много от тях са 
посветени на предстоящия празник Великден. Основната цел на учениците е да съберат 
средства за закупуването на материали, с които да бъдат изрисувани част от стаите на 
детското отделение на УМБАЛ "Свети Георги". Така те се надяват да върнат цвета в живота 
на децата, на които се налага да посещават отделението. "Подари усмивка" е спонсорирана 
от Националния алианс за работа с доброволци и кампания "Ти и Лидъл за по-добър живот". 
Организаторите се надяват той да е успешен, като планират базарът да се превърне в 
традиция. 
Кметът на район "Западен" Димитър Колев също се включи като избра да си закупи морков. 
Той приветства инициативата и призова повече пловдивчани да си изберат артикул от нея. 
 
Над 3000 лева са събрани на благотворителния бал на НЧ "Добрич-2017" 
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www.dobrudjabg.com | 29.03.2018 |  
Благотворителен бал на НЧ "Добрич-2017"  се проведе се на 24.03.2018 г. в р-т България. На 
това родолюбиво начинание откликнаха много истински българи, каза председателят на 
читалището Николай Нейчев.  Събраната сума от търг, томбола и лични дарения е малко над 
3 000 лв. Организаторите на събитието благодарят на   членовете на Обществения съвет, 
дарили лични вещи, както и на институциите, дарили предмети и услуги за търга и 
томболата : Община град Добрич, семейство Дарина и Ванко Иванови, ресторант "Вила ди 
Полета", ДТ "Й. Йовков", ДКТ "Дора Габе", кино "Икар", ОМЦ "З. Стоянов", НЧ "Й. Йовков-
1870", "Алексия - Изида", СБП - Добрич , СБХ - Добрич, Художествена галерия Добрич и др. 
Те изказват  благодарности на домакините от р-т България, на "Лайънс клъб" - Добрич и на 
индивидуалните дарители на финансови средства, както и на кмета на Добрич г-н Йордан 
Йорданов и на Председателя на Общински съвет г-н Иво Пенчев.    
 
Деца и студенти ще творят и залесяват в Седмицата на гората 
www.trud.bg | 29.03.2018 |  
“Децата и гората на България за бъдещето на зелена Европа” е мотото на тазгодишната 
Седмица на гората, която по традиция ще се проведе през първата седмица на април. Тя ще 
бъде наситена с много екоинициативи, в които ще участват деца, ученици, студенти и 
граждани, съобщават от Североизточното държавно предприятие. Националното откриване 
е на 2 април в Габрово, като се очакват гости от Президентство, Министерски съвет, народни 
представители и всички институции с които работят МЗХГ, ИАГ, ДП, Регионалните дирекции 
и стопанствата. В същия ден служителите на ДЛС-Паламара, Шуменско, ще залесят дръвчета 
в центъра на община Никола Козлево, в двора на детската градина и на терен в близост до с. 
Хърсово. После ще се проведат занятия по Горска педагогика с деца от IV група на 
забавачката. Между 2-5 април на територията на ДГС-Шумен ще бъде извършено 
залесяване в отдел 63 с ученици и студенти. Лесовъдите от стопанството ще им обяснят 
задачите и функциите на поделението, целта и технологията по производство на фиданки и 
залесяване. На 3 април в разсадника на стопанството в с.Салманово ще се проведе Ден на 
отворените врати, а на следващият ден студенти от ШУ “Еп.Константин Преславски” ще се 
запознаят с работата в разсадника. За ДГС-Преслав седмицата ще започне със среща с 
ученици, които ще научат каква е професията на лесовъда. На 4 април в стопанството ще 
бъде извършено залесяване с жълъд в землището на село Златар. Ще участват граждани и 
служители на стопанството. През следващите два дни териториалното поделение ще отвори 
вратите си за всички ученици от региона, а на 13 април от 10.30 часа е началото на 
традиционната кампания “Лесовъд за един ден”, в която тази година ще участват ученици от 
ОУ “Св.Св.Кирил и Методий”. В 12 часа децата ще залесят дръвчета в двора на училището, а 
в 12.30 часа е награждаването на участниците в интерактивните игри. През седмицата в 
стопанството ще бъде открита изложба с рисунки на деца от детските градини и школата на 
общината, ще бъдат организирани беседи за значението на лесовъдската професия, а в 17 
учебни заведения ще бъдат залесени дръвчета. На 2 април във фоайето на ДГС-Върбица ще 
бъде открита изложба с детски рисунки. Най-добрите творби ще бъдат отличени, а децата 
участвали в конкурса ще получат парични и предметни награди. По време на Седмицата на 
гората ще бъдат отбелязани 70 г. от основаването на стопанството. Ще бъде открита и 
изцяло реновираната сграда на поделението, която беше ремонтирана специално за 
юбилея. Програмата подготвена от служителите на ДГС-Смядово за Седмицата на гората е 
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насочена най-вече към децата. Още в първият празничен ден ще се проведе конкурс за 
рисунка на асфалт под наслов “Чудесата на гората”, а в стопанството ще бъде подредена 
изложба с колажи на тема “Традиции и нрави на Европа”. На следващия ден горските 
педагози от област Шумен ще проведат съвместно занятие с децата от ДГ “Маргаритка”. 
Чрез различни игри ще бъдат предадени основни знания, свързани с гората и работата на 
лесовъдите, като на 4 април хлапетата ще се включат и в залесяване на територията на 
общината. През празничната седмица лесовъдите от Смядово ще подарят дръвче за 
залесяване на всички предали в стопанството 20 и повече килограма хартия за рециклиране. 
Служителите на ДГС-Нови пазар ще залесяват на 3 април дръвчета с деца от детските 
градини, а на следващият ден ръководството на стопанството ще се срещне с лесовъди-
ветерани. На 11 април от 13.30 часа, пред Информационния център на ПП “Шуменско плато” 
ще се проведе “Лесовъд за един ден”. Служителите на СИДП, ДГС-Шумен, РДГ-Шумен и ПП 
са подготвили за децата много игри, изненади и лакомства. Първокласници от няколко 
шуменски училища ще се включат в интерактивните игри подготвени от горските педагози. 
През април се провежда и научната конференция на специалностите от факултет “Природни 
науки” в Шуменския университет. Лесовъди и възпитаници на висшето училище, които 
работят в стопанствата ще вземат участие в конференцията. В доклад ще бъде представен и 
опита на СИДП при организирането на часовете по Горска педагогика. Преподаватели и 
студенти заедно с експерти от СИДП и ДГС-Шумен, ще засадят дръвчета в парка на 
университета. Ежегодно от ДГС-Шумен даряват на ВУЗ-а фиданки, за да бъдат подменени 
постепенно видовете, които виреят там. 
 
Подготвят строежа на първия в България възстановителен център за деца с 
онкохематологични заболявания 
www.zdrave.net | 29.03.2018 |  
Подписан е договорът, с който се осигурява финансиране на строителството на първия в 
България и на Балканския полуостров възстановителен център за деца с онкохематологични 
заболявания. Това съобщи за Zdrave.net Маргарита Борисова от сдружението "Деца с 
онкохематологични заболявания". Центърът ще бъде изграден в Опицвет и основната му 
цел е да подпомага както деца с тежкото заболяване, така и техните близки. Очакванията са  
строежът да започне през април. Идеята за създаването на центъра датира от 2011 година, 
обясни Борисова. В района, в който ще се помещава бъдещият център, вече функционира 
спортна площадка за децата, която е създадена чрез дарения. Борисова коментира и защо е 
нужно да бъде създадена подобна структура. „След напрежението, което преживяват 
децата и семействата, свързано с дългото лечение, те имат нужда от връщане към 
предишния, нормален живот. Емоционалните проблеми много често остават скрити 
дълбоко в душата и на децата и на близките им. Световната практика, която ние сме успели 
да проучим, показва, че този тип помощ след приключване на лечението, е от изключителна 
полза“, обясни тя. След построяването на центъра е предвидена издръжка за известен 
период от време, след което ще се разчита на разработване на методология за 
предоставяне на тази услуга и подкрепа от държавата, поясни Борисова. „Много искаме 
иновативната услуга, която ще се предлага в центъра, да влезе като делегирана държавна 
дейност“, отбеляза тя. Ежегодно в България от онкологични заболявания се разболяват 
между 150 и 200 деца. Терапията им отнема различно време и може да надхвърли две 
години. 
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Плевенски общинари даряват за "Великден за всеки" 
www.kmeta.bg | 29.03.2018 |  
Общинският съвет на Плевен се включва в Третото издание на Националната кампания 
„Великден за всеки”, организирана под патронажа на омбудсмана на Република България 
Мая Манолова. В началото на днешното редовно заседание председателят на местния 
парламент Мартин Митев призова всичките си 41 колеги общински съветници да дарят 
средства за кампанията. За целта в Конферентната зала на сграда „Гена Димитрова“ е 
поставена урна. 
За трета поредна година екипът на националния омбудсман Мая Манолова събира средства 
за подпомагане на възрастни хора с ниски пенсии да посрещнат Великденските празници. 
Кампанията „Великден за всеки“ ще подкрепи пенсионери, чиито пенсии надхвърлят 
минимално необходимите за получаване на Великденски добавки. По предварително 
уточнени и утвърдени поименни списъци на НОИ събраните средства ще бъдат обърнати 
във ваучери, всеки на стойност по 20 лв. С тях пенсионерите ще имат възможност да 
пазаруват в 5 000 обекта в цялата страна. Възрастните хора ще получават своите ваучери в 
пощенските клонове по места. 
Средствата в кампанията се събират по банкова сметка в УниКредит Булбанк, разкрита 
конкретно и единствено за целите на кампанията, като титуляр е Български Червен кръст: 
IBAN: BG53UNCR70001522802795 
Банков код: UNCRBGSF 
Може да се изпраща и SMS 1255 на стойност 1 лев, освободен от ДДС. Включването в 
кампанията става и с on-line дарения от България и чужбина на сайта на БЧК - 
www.redcross.bg. 
 
Даряват близо 200 хил. лв. на Арменската църква 
www.gustonews.bg | Автор: Огняна Генева | 29.03.2018 |  
Дарение на средства на църковното настоятелство при Арменската Апостолическа 
Православна църква "Сурп Кеворк" в Пловдив за изграждане на ограден зид и 
благоустрояване на част от училище, църква и археология по плана на Старинна градска част 
ще гласуват на сесия утре пловдивските старейшини. 
Предложението за дарение идва от кмета Иван Тотев. Дейностите за осъществяване на 
проекта включват: реновиране на инфраструктурата около паметника на Пейо Яворов, 
създавайки общ ансамбъл със стълбището на ул. "Турист", изграждане на стълбищна връзка 
от двора на храм "Сурп Кеворк" до билото на Небет тепе, създаване на площадки за отдих. 
Проектът включва също направата на дренажна инсталация за отвеждане на подпочвените 
води, залесяване и обезопасяване на целия район. Към него се добавя още експонирането 
на фрагмент от крепостна страна и кула, разкрити при археологическите разкопки на Небет 
тепе. 
„С реализирането на проекта ще се формира нов туристически маршрут до тепето”, 
мотивира предложението си кметът и доуточнява, че пешеходната връзка от Небет тепе към 
храма ще осъществи по-лесния достъп до Арменската църква, която има в експозицията си 
уникални артефакти. Освен това посетителите на Старинен Пловдив ще могат да се 
наслаждават на художественото й осветление. 
Дарението, което общинските съветници на Пловдив ще гласуват, е на стойност 197 919 лв. 
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На Цветница стартира Националната кръводарителска кампания 
www.kmeta.bg | 29.03.2018  
Под надслов „Запалете свещичка, дарете кръв, дарете живот сега!” за 15-та поредна година, 
на християнския празник Цветница – 1 април 2018 г. (неделя), ще започне Националната 
кампания за насърчаване на безвъзмездното и доброволно кръводаряване. Тя е 
органицирана от Националния център по трансфузионна хематология (НЦТХ) и БЧК, с 
подкрепата на Българската православна църква. В кампанията ще се включат и четирите 
Регионални центъра по трансфузионна хематология (РЦТХ) в Пловдив, Стара Загора, Варна и 
Плевен, както и доброволци на БЧК, които ще бъдат на разположение на всички желаещи да 
дарят кръв.   
През миналата година в България кръводарители са станали малко над 160 хил. души, което 
е с близо 2000 по-малко от 2016 г. В същото време, нуждата от използването на кръвни 
продукти нараства. Именно затова, една от основните цели на кампанията е да се 
популяризира значимостта на безвъзмездното и доброволно кръводаряване, което е от 
изключителна важност за осигуряването на достатъчни количества кръв и кръвни продукти, 
необходими за лечението на хиляди пациенти. 
В София за всички желаещи да се включат в благородната инициатива, мобилните екипи на 
НЦТХ ще бъдат разположени на 1 април 2018 г. от 9:00 до 13:00 ч., традиционно в близост до 
някои от големите храмове: 
Храм „Покров Богородичен”, ул. „Георги Данчов - Зографина” 2 (зад х-л „Родина”), в 
Енорийския център към храма; 
Храм „Св. Неделя”, пл. „Св. Неделя” 19, в аулата на Богословския факултет; 
Храм „Св. Седмочисленици”, ул. „6-ти септември” 16, в салона на 6-то ОУ „Граф Н.П. 
Игнатиев”; 
Храм „Св. Параскева”, бул. „Г. С. Раковски” 58, в хоровата зала на училище „Дарби” при Храм 
„Св. Параскева” 
За страната: Пловдив инициативата ще се проведе от 9:00 ч. до 14 ч. пред храм „Св. Св. 
Петър и Павел”; Стара Загора – от 8:30 до 12:00 ч. в сградата на РЦТХ; Варна – от 10:00 ч. до 
14:00 ч. на 1 и 6 април 2018 г. в сградата на РЦТХ; Плевен – от 9:00 ч. до 16:00 ч. в сградата на 
РЦТХ. 
 
Проф. Стоимен Стоилов дари живописно платно на Художествената галерия в Добрич 
www.dariknews.bg | 29.03.2018  
Художествената галерия в Добрич получи дарение от световноизвестния български 
художник проф.Стоимен Стоилов – картина , озаглавена  „Ренесансов мотив”.  Живописното 
платно е с размери 180 на 200 см. и е рисувано с маслени бои, моделин паста и молив. 
Творбата е създадена  през 2001 г. във Виена и там е излагана по различни поводи. „В нея се 
опитах да постигна впечатлението за фреска. Дарявам я в Добрич защото галерията в 
Добрич е най-хубавата в цялата страна” – сподели пред журналисти в Добрич авторът. Той е 
автор и на рисуваното керамично платно в Дом – паметник „Йордан Йовков” – „Героите на 
Йовков”, което е първото  пано в България, изпълнено в техниката рисувана керамика. За 
него през 1983 г. получава голямата награда на името на Илия Петров за стенопис, 
присъдена от Съюза на българските художници. Стоимен Стоилов е роден през 1944 г. във 
Варна. Завършва приложна графика в Художествената академия в София при Александър 
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Поплилов. Основател е на престижното Международно биенале на графиката във Варна. 
През 1991 г. ателието му изгаря в пожар и художникът се преселва да живее във Виена. 
Галерията в Добрич притежава 18 негови творби – графики, литографии и рисунки, 
създадени в периода 1977 – 1988 г. Художникът е носител на многобройни престижни 
международни и национални награди. Негови картини са притежание на частни колекции и 
музеи в САЩ, Австралия, Япония и Европа. Удостоен е с титлата професор от президента на 
Австрия за изключителни заслуги към австрийската култура и изкуство. 
„В България има много високо развито чувство за естетика. И в най-тежките години у нас пак 
се купуваха картини и то не ги купуваха най-богатите. Българският народ има потребност от 
изкуство” – коментира Стоимен Стоилов. 
 
Панагюрското златно съкровище си идва отново у дома 
www.monitor.bg | 29.03.2018 |  
Прочутото Панагюрско златно съкровище се връща у дома на 4 април, когато ще бъде 
ескортирано от жандармеристи до столицата на Четвърти революционен окръг. Там, в 
залата-трезор в местния Исторически музей, изградена преди 6 години с дарение на 
медодобивното дружество „ Асарел Медет“ по идея на покойния проф.д.-р Лъчезар 
Цоцорков, до 11 юни ще бъдат изложени уникалните 9 златни съда на тракийски владетел. 
Съкровището ще гостува за месец в средногорския град, където е било открито през 
декември 1949 г. от тримата братя Дейкови, информираха от културната институция в града. 
За да може панагюрци и гости да се докоснат до изяществото на шедьовъра, бе подписано 
дарителско споразумение за съвместна дейност и сътрудничество при опазване и развитие 
на културното наследство, което бе подписано между Министерство на културата, 
Националния исторически музей и Историческия музей в Панагюрище, както и  „Асарел-
Медет“ АД и проф. д-р Лъчезар Цоцорков като меценат на културата. Съгласно този договор, 
който предвижда и залата-трезор в двора на местния музей да е дарение,  оригиналът на 
Панагюрското злато ще бъде експониран в родния си град. Пак, според дарителското 
споразумение, бяха изработени и две точни златни реплики на съкровището, които са 
експонирани в музея в Панагюрище и в НИМ, когато оригиналът пътува по света в 
чуждестранни изложби. 
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